PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktorius
2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. PL-1
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ
Priemo
nės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo
kriterijai, mato vienetai ir
reikšmės

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Asignavimai
(tūkst.
eurų)

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Vertinimo kriterijai:
R-03 001-01 Lygtinai paleistų, perkeltų į atvirą koloniją ar pusiaukelės namus asmenų procentas ‒ 25
P-03 001-01-02-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 40
P-03 001- 01-02-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 40
P-03 001-0102-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas (veikų skaičius 1 tūkst. įkalintų asmenų) – 25
P-03 001- 01-02-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 60
P-03 001- 01-02-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius, vnt., ne mažiau kaip – 15
P-03 001- 01-02-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis, proc. – 65
P-03 001- 01-02-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose
taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 40
P-03 001- 01-02-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) gydymas dėl opioidinės
priklausomybės, dalis procentais – 100
01-0201

Padidinti socialinės
reabilitacijos
veiksmingumą

Užtikrinti nuteistųjų
resocializacijos proceso
veiksmingumą bei išplėsti
nuteistųjų pozityvaus užimtumo
galimybes
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Skatinti nuteistuosius, linkusius

1. Suimtosioms bei nuteistosioms,
kurioms šią bausmę teismas paskyrė
atlikti kalėjime, vykdytos ne mažiau
kaip 2 resocializacijos priemonės
2. Nuteistųjų, per kalendorinius
metus, įgijusių specialybę skaičius –
40
3. Nuteistųjų, neturinčių drausminių
nuobaudų, dalis nuo visų įstaigoje
bausmę atliekančių nuteistųjų
skaičiaus proc. – ne mažiau nei 60
1. Organizuotos ne mažiau kaip 4

Resocializacijos skyrius

Iki 2019-12-31

Resocializacijos skyrius

iki 2019-12-31

155,0

2
keistis, įsitraukti į savanorystės
veiklas
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

socialinės akcijos ar projektai,
kuriuose dalyvavo ne mažiau kaip 30
nuteistųj
2. Organizuotos ne mažiau kaip 3
gerų darbų iniciatyvos – pagalba
miesto bendruomenei, kuriuose
dalyvavo ne mažiau kaip 10
nuteistųjų
3. Patyčių, smurto, priklausomybių
bendrojo ugdymo mokyklose
prevencijai, inicijuotas ir
įgyvendintas socialinis projektas „Aš
– tai tu“

Bendradarbiaujant su valstybės ir
savivaldybės institucijomis bei
socialiniais partneriais,
organizuoti vasaros užimtumo
veiklas nuteistosioms
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

1. Organizuotos ne mažiau kaip 5
teorinės paskaitos sveikatinimo
temomis (dalyvių skaičius ne mažiau
kaip 40)

Resocializacijos skyrius

iki 2019-10-01

Pateiktų ataskaitų Kalėjimų
departamentui skaičius – 1

Resocializacijos skyrius

Iki 2019-09-01

1. Atrinktų nuteistųjų, formaliai

Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-03-31

2. Inicijuotos ne mažiau kaip 3 sporto
užsiėmimų programos (dalyvių
skaičius ne mažiau kaip 50)
3. Organizuota ne mažiau kaip 1
meno terapijos programa (dalyvių
skaičius ne mažiau kaip 15)
4. Surengtos ne mažiau kaip 3
išvykos į sporto ar kultūrinius
renginius miesto bendruomenėje
(dalyvių skaičius ne mažiau kaip 8)

Atlikti įstaigoje taikomų
socialinės reabilitacijos programų
(išskyrus aprobuotas korekcines
programas) veiksmingumo
įvertinimą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Organizuoti Lietuvos Respublikos

3
įstatymo dėl amnestijos akto
vykdymą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Plėsti nuteistųjų socialinių ryšių
palaikymo galimybes
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Organizuoti socialinio projekto
„Žalioji oazė“ veiklas

01-0203

Plėtoti priklausomybių
reabilitacijos programos
taikymą laisvės atėmimo
vietose

atitinkančių LR įstatyme dėl
amnestijos taikymo nustatytus
kriterijus, skaičius proc. – 100
2. Suorganizuotų Amnestijos
komisijos posėdžių (pagal poreikį)
skaičius proc. – 100
3. Ataskaitų dėl amnestijos vykdymo
skaičius – 5
4. LR įstatymo dėl amnestijos akto
įgyvendinimas proc. – 100
Lyginant su 2018 m. suteiktų
trumpalaikių išvykų į namus
skaičiaus didėjimas proc. –
ne mažiau 10

Resocializacijos skyrius

2019-12-31

Resocializacijos skyrius

2019-12-31

Bendradarbiaujant su rinkimų
apylinkės darbuotojais, užtikrinti
nuteistosioms teisę dalyvauti
rinkimuose, referendume

Projekto veiklose dalyvaujančių
nuteistųjų ir suimtųjų skaičius –
ne mažiau kaip 25
Sudarytos sąlygos nuteistosioms
balsuoti savivaldybių tarybų, LR
Prezidento, Europos parlamento
rinkimuose

Resocializacijos skyrius

Iki 2019-06-09

Suaktyvinti Priklausomybės ligų
gydymo ir psichologinės
reabilitacijos centro darbą

1. Nuteistosioms organizuotų
grupinių užsiėmimų psichologinėmis
temomis skaičius ne mažiau kaip 11

Resocializacijos skyrius

2019-12-31

2. Perskaitytų paskaitų narkotikų
vartojimo prevencijos klausimais
skaičius – 2
3. Nuteistosioms organizuotų
susitikimų su Priklausomybių
reabilitacijos centrų, esančių laisvėje,
atstovais skaičius – 2

0

4

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS
METODUS
Vertinimo kriterijai:
P 01-03-02 ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais vaistais, dalis, proc. – 90
01-0301

Vykdyti saugų ir
veiksmingą laisvės
atėmimo vietų valdymą

Užtikrinti Lukiškių tardymo
izoliatoriuje–kalėjime laikomų
asmenų iškėlimo plano
įgyvendinimą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Vykdyti dinaminės priežiūros
plėtrą Panevėžio pataisos
namuose
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

1. Įrengtos patalpos suėmimo bei
laisvės atėmimo bausmės vykdymui
asmenims, kuriems šią bausmę
paskirta atlikti kalėjime
2. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės
aktai, reglamentuojantys suėmimo
bei laisvės atėmimo bausmės
atlikimą kalėjime
3. Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo iškėlimo plane įgyvendinti
įstaigai nustatyti plano kriterijai proc.
– 100
1. Padidintas dinaminę priežiūrą
gyvenamuose korpusuose vykdančių
pareigybių skaičius proc. –
ne mažiau kaip 15
2. Užtikrintas dinaminės priežiūros
vykdymas visuose bausmę
atliekančių asmenų sektoriuose proc.
– 100
3. Siekiant didinti dinaminės
priežiūros specialistų kompetenciją:
3.1. organizuoti mokymai tema
„Komandinis darbas“ (6 ak. val.)
Saugumo valdymo skyriaus pirminės
ir vidurinės grandies pareigūnams.
Mokymuose dalyvavusių pareigūnų
skaičius – 65
3.2. Organizuoti mokymai tema
„Psichologinio atsparumo
didinimas“ (6 ak. val.) Saugumo
valdymo skyriaus vidurinės grandies
pareigūnams. Mokymuose
dalyvavusių pareigūnų skaičius – 20

Turto valdymo skyrius
Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-02-01

Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-02-15

Direktoriaus pavaduotojas
Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-03-31

Vadovybė,
Veiklos organizavimo
skyrius
Saugumo valdymo skyrius
Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-12-31

Veiklos organizavimo skyrius
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo skyrius

Veiklos organizavimo skyrius
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo skyrius

2307,4
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4. Dinaminę priežiūrą vykdyti
Saugumo valdymo skyrius
specialiai parengtų ir ją vykdančių
pareigūnų skaičiaus dalis nuo bendro
įstaigoje dirbančių pareigūnų
skaičiaus proc. – ne mažiau nei 15
Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti 1. Parengta įstaigos infrastruktūra bei Turto valdymo skyrius
Iki 2019-07-01
Lietuvos Respublikos bausmių
nustatytos procedūros Lietuvos
Saugumo valdymo skyrius
vykdymo kodekso pakeitimo
Respublikos bausmių vykdymo
Resocializacijos skyrius
įstatymą
kodekso pakeitimo įstatymo
Įgyvendinant nustatytą metinę
įgyvendinimui
užduotį Panevėžio pataisos namų 2. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės Saugumo valdymo skyrius
direktoriui
aktai, būtini BVK pakeitimams,
Resocializacijos skyrius
įsigaliosiantiems nuo 2019-07-01,
įgyvendinti
Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Panevėžio pataisos namų direktoriui
Užtikrinti sklandžią Panevėžio
Atlikti visi privalomi veiksmai ir
Direktoriaus pavaduotojas
Iki 2019-02-01
pataisos namų struktūrinių
parengti visi reikalingi struktūros,
Veiklos organizavimo skyrius
pertvarkymų proceso eigą
pareigybių ir įstaigos dirbančiųjų
Padalinių vadovai
tarnybos / darbo eigos pokyčius
reglamentuojantys dokumentai,
įvykdymas proc. – 100
Užtikrinti taupų ir racionalų
biudžeto lėšų panaudojimą

1. Panevėžio pataisos namų 2019
metų taupymo plane numatytų
priemonių įvykdymas proc. – 100

Turto valdymo skyrius

Iki 2019-12-31

2. Užtikrinant įstaigoje vykdomų
mažos vertės viešųjų pirkimų
teisėtumo kontrolę, atliktų vykdomų
mažos vertės viešųjų pirkimų
stebėsenų skaičius – ne mažiau 5

Kriminalinės žvalgybos
skyrius

Iki 2019-12-31

3. Įstaigoje savarankiškai vykdytų
pirkimų, atliktų skelbiamos
apklausos būdu proc. nuo visų atliktų
pirkimų – ne mažiau nei 20
4. Viešųjų pirkimų, kurių vertė
viršija 5000 Eur su PVM, vykdymo
procedūrų, atliktų Kalėjimų
departamente, proc. – 100

Turto valdymo skyrius

Iki 2019-12-31

Turto valdymo skyrius

Iki 2019-12-31
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Užtikrinti dokumentų valdymo
sistemos (DVS) plėtrą Panevėžio
pataisos namuose

1. Įstaigoje popierinių dokumentų
pagrindu vykdomi procesai perkelti į
dokumentų valdymo sistemą
DocLogix – ne mažiau kaip 2
2. Įstaigos darbuotojams, turintiems
įgaliojimus pasirašyti dokumentus,
sudaryta galimybė dokumentų
valdymo sistemoje dokumentus
DocLogix, pasirašyti kvalifikuotu
elektroniniu parašu proc. – 100
3. Parengtų elektroninių dokumentų
skaičiaus nuo bendro įstaigos
parengtų dokumentų skaičiaus
didėjimas palyginus su 2018 m. proc.
– ne mažiau nei 30
Siekiant užtikrinti įstaigos
1. Įstaigoje dirbančių asmenų,
dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip
srityje, sudaryti galimybę
2 kartus per metus, dalis proc. –
dirbantiesiems kelti kvalifikaciją
ne mažesnė kaip 60
2. Įvadinius mokymus baigusių
pataisos pareigūnų skaičius – 1
3. Kursantų, besimokančių pagal
Pataisos pareigūno modulinę
profesinio mokymo programą,
įgijusių pataisos pareigūno
kvalifikaciją, skaičius – 2
Įgyvendinti priemones dėl nuteis- Nuteistųjų skundų skaičiaus sumatųjų skundų skaičiaus sumažinimo žėjimas proc. – ne mažiau kaip 10
Pagerinti įstaigos kriminogeninę 1. Lyginant su 2018 m. sumažėjo
būklę
smurtinių teisės pažeidimų tarp
Įgyvendinant nustatytą metinę
bausmę atliekančių asmenų proc. –
užduotį Panevėžio pataisos namų ne mažiau kaip 20
direktoriui
2. Gauta pranešimų iš asmenų apie
padarytas, daromas ar rengiamas
padaryti nusikalstamas veikas ar kt.
kriminogeninę būklę įtakojančius
procesus, skaičius – nemažiau kaip 5
gauti pranešimai kiekvienai 2019-0101 užimtai Kriminalinės žvalgybos
skyriaus pareigybei

Direktoriaus pavaduotojas,
Iki 2019-12-31
Veiklos organizavimo skyrius

Veiklos organizavimo skyrius Iki 2019-12-31

Saugumo valdymo skyrius
Resocializacijos skyrius
Kriminalinės žvalgybos
skyrius

Iki 2019-12-31
Iki 2019-10-01

Iki 2019-10-01

7

Vykdyti narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
vartojimo paplitimo įstaigoje
stebėseną ir prevencines
priemones

Įgyvendinti bandomojo
resocializacijos projekto
„Lengvojo režimo sektorius“
veiklas
Vykdant Teisingumo ministerijos
bandomąjį projektą „Lengvojo
režimo sektorius“

3. Siekiant kriminogeninės būklės
stabilumo, parengtas Nuteistųjų
suskirstymo į būrius ir gyvenamąsias
patalpas tvarkos aprašas – 1
4. Gautas pažymėjimas, liudijantis
tarnybinio šuns tinkamumą darbui
pataisos namuose vykdant narkotinių
ir psichotropinių medžiagų paiešką
1. Vykdyta psichiką veikiančių
medžiagų paplitimo įstaigoje
stebėsena – 10 netikėtų nuteistųjų
galimo apsvaigimo patikrinimų per
mėnesį
2. Vykdant narkotinių ir
psichotropinių medžiagų patekimo
užkardymą, atliktas nuteistiesiems
adresuotų laiškų, siuntinių ir
atvykusių į įstaigą nuteistųjų
(suimtųjų) asmeninių daiktų
patikrinimas su tarnybiniu šunimi
proc. – 90
3. Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų patekimo į įstaigą
užkardymo proc. – ne mažiau kaip 65

Saugumo valdymo skyrius
Resocializacijos skyrius

Iki 2019-10-15

Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-10-01

Saugumo valdymo skyrius
Kriminalinės žvalgybos
skyrius

2019-12-31

Saugumo valdymo skyrius

Nuo 2019-10-01

Saugumo valdymo skyrius
Kriminalinės žvalgybos
skyrius

2019-12-31

1. Priimtas sprendimas dėl atskiro
sektoriaus, kuriame gyvens lengvajai
grupei priskirtos nuteistosios,
įsteigimo
2. Organizuotų nuteistųjų
susirinkimų, siekiant pristatyti
vykdomo projekto tikslus – 3

Vadovybė
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo skyrius

Iki 2019-04-25

3. Organizuotas lengvajai grupei
priskirtų nuteistųjų apgyvendinimas
naujai įsteigtame lengvojo režimo
sektoriuje
4. Nuteistųjų, apgyvendintų lengvojo
režimo sektoriuje, skaičius – 50

Iki 2019-04-26

Iki 2019-05-01

Iki 2019-10-01
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5. Pateiktų Teisingumo ministerijai
pilotinio projekto vykdymo ataskaitų
skaičius – 1
Įgyvendinti investicijų projektą
dėl Panevėžio pataisos namų
valdomų pastatų atnaujinimo
pagal Viešųjų pastatų energinio
efektyvumo didinimo programos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26
d. nutarimu Nr. 1328, pagal
priemonę 04.3.1.-VIPA-V-101
„Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų
atnaujinimas“
Organizuoti projekto „Aukšta
kvalifikacija – sėkminga
organizacija“ veiklų įgyvendinimą
įstaigoje
Įgyvendinti teisės aktų
reikalavimus asmens duomenų
apsaugos srityje

01-0302

Vykdyti laisvės
atėmimo vietose
laikomų asmenų
išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą

Užtikrinti lengvajai grupei
priskirtų nuteistųjų laikymo ir
bausmės atlikimo sąlygų gerinimą
Vykdant Teisingumo ministerijos
bandomąjį projektą „Lengvojo
režimo sektorius“

2019-10-01

Nustatytu laiku įvykdytos visos
projekto veiklos pagal dotacijos
sutartyje numatytas sąlygas proc. –
100

Turto valdymo skyrius

2019-12-31

Nustatytu laiku įvykdytos visos
projekto „Aukšta kvalifikacija –
sėkminga organizacija“ veiklos pagal
dotacijos sutartyje numatytas sąlygas
proc. – 100
1. Parengtas Asmens duomenų
tvarkymo Panevėžio pataisos
namuose tvarkos aprašas
2. Darbuotojų, pasirašiusių
įsipareigojimą saugoti asmens
duomenų paslaptį, skaičius proc. –
100

Direktoriaus pavaduotojas

2019-05-31

Duomenų apsaugos
pareigūnas

2019-05-01

1. Naujai įsteigtame lengvojo režimo
sektoriuje nuteistosioms įrengta
prieiga prie interneto (ribojami
smurtinio ir pornografinio pobūdžio
tinklalapiai)
2. Įrengtų dušo patalpų skaičius – 1

Saugumo valdymo skyrius
Turto valdymo skyrius

Iki 2019-05-01

Turto valdymo skyrius

Iki 2019-05-01

3. Įrengtų laisvalaikio kambarių
skaičius – 1

Turto valdymo skyrius

Iki 2019-06-01

235,6
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01-0305

01-0311

Teikti teisės aktų
nustatytas mokamas
paslaugas nuteistiesiems
ir komunalines
paslaugas Pravieniškių
gyvenvietei
Užtikrinti ŽIV infekuotų
asmenų gydymą
antiretrovirusiniais
vaistais laisvės atėmimo
vietų įstaigose

Mokėti darbo užmokestį ūkio
darbus dirbantiems nuteistiesiems.

Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos
lėšos išmokėtos proc. – 100

Turto valdymo skyrius

2019-12-31

13,1

Užtikrinti ŽIV infekuotų asmenų
gydymo apimčių atitiktį tai
reglamentuojantiems
nacionaliniams teisės aktams

ŽIV infekuotų asmenų, laikomų
įstaigoje, gydomų antiretrovirusiniais
vaistais, dalis (proc. nuo visų
įstaigoje laikomų ŽIV infekuotų
asmenų) – ne mažiau kaip 90

Sveikatos priežiūros skyrius

2019-07-01

0

Iš viso:

2711,1
___________________________________

