PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktorius
2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-234
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ
Priemonės
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-03 001-01-03 Resocializacijos veiksmingumo lygis (lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis), proc. – 50
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 45
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 45
P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius 1-am tūkst. įkalintų asmenų) – 6
P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 60
P-03 001-0102-05 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius, vnt., ne mažiau kaip – 15
P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis, proc. – 70
P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų, vnt.) – 30
P-03 001-0102-09 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) – 45
01-02-01

Padidinti socialinės
reabilitacijos
veiksmingumą

Inicijuoti priemones nuteistųjų
šeiminių ryšių stiprinimui
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

1. Organizuota programa „Stiprūs tėvai
– stiprūs vaikai“. Programą baigusių
nuteistųjų skaičius – 10;
2. Įgyvendinta programa „Dailės terapija
šeimai“. Dalyvavusių programoje
nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 10;
3. Suteiktos asmeninio asistento
(socialinio darbuotojo) paslaugos.
Pagalba suteikta ne mažiau kaip 2
nuteistosioms, auginančioms vaikus

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

2020-12-31
2020-12-31

235,0
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Sudaryti sąlygas nuteistųjų
savanorystės veiklų plėtrai už
pataisos įstaigos teritorijos ribų
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Organizuoti neformalaus švietimo
programas nuteistosioms, siekiant
atstatyti socialinius ir praktinius
įgūdžius, reikalingus gyventi
laisvėje, bendradarbiaujant su
išorinėmis organizacijomis
Įgyvendinant nustatytą metinę

įstaigoje;
4. Surengti 2 renginiai, skatinantys
šeimos santykio stiprinimą
5. Organizuoti (pravesti) ne mažiau kaip
2 pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo
užsiėmimų ciklai (1 ciklas – 4
užsiėmimai). Užsiėmimus baigusių
nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 16.
6. Suteiktos psichologinės konsultacijos
šeimos santykių krizių atvejais ne
mažiau kaip 20 nuteistųjų.
7. Palyginti su 2019 m. padidėjo
pasimatymų, skirtų socialiniams ryšiams
su šeimos nariais palaikyti, ne mažiau 10
proc.
8. Palyginti su 2019 m. padidėjo suteiktų
trumpalaikių išvykų į namus skaičius –
ne mažiau 10 proc.
1. Pasirašytos ne mažiau kaip 2
Resocializacijos skyrius
bendradarbiavimo sutartys, sudarant
galimybes nuteistajam dalyvauti
savanoriškoje sociokultūrinėje veikloje
2. Organizuotos ne mažiau kaip 2
bendruomeninės iniciatyvos už pataisos
įstaigos ribų (kultūrinė veikla kartu su
miesto bendruomene). Dalyvavusių
nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 20
3. Organizuotos ne mažiau kaip 5
savanoriško darbo veiklos, gerų darbų
iniciatyvos – pagalba miesto
bendruomenei, už pataisos įstaigos
teritorijos ribų. Dalyvavusių nuteistųjų
skaičius – ne mažiau kaip 30
1. Organizuota neformalaus švietimo
kompiuterinio raštingumo programa.
Dalyvių skaičius – 80 nuteistųjų (8
tikslinės grupės);
2. Organizuota neformalaus švietimo
minkštųjų įgūdžių programa „Verslumo
įgūdžiai moterims skaitmeniniame

Resocializacijos skyrius

2020-10-31
2020-06-30

2020-12-31
2020-12-31

2020-12-31
2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31
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užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Išplėsti Priklausomybės ligų
gydymo ir psichologinės
reabilitacijos centro veiklos
galimybes
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

pasaulyje“. Dalyvių skaičius – 5
nuteistosios (1 tikslinė grupė).
1. Ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį
Resocializacijos skyrius
organizuoti užsiėmimus psichologine
tematika Priklausomybės ligų gydymo ir
psichologinės reabilitacijos centre
gyvenančioms nuteistosioms.
Užsiėmimų skaičius – ne mažiau nei 12
2. Organizuotas apsilankymas laisvėje
esančiame priklausomybių reabilitacijos
centre. Dalyvavusių nuteistųjų skaičius
ne mažiau kaip 4;
3. Organizuoti ne mažiau kaip 4
renginiai su reabilitacijos centrais,
esančiais laisvėje;
4. Organizuoti ne mažiau kaip 4
Įžanginės grupės užsiėmimų ciklai.
Baigusių užsiėmimus nuteistųjų skaičius
– ne mažiau kaip 30.
1. Pasirengimo rinkimams organizacinių Resocializacijos skyrius
priemonių įgyvendinimas – 100 proc.
2. Sudarytos sąlygos nuteistosioms,
turinčioms rikimų teisę, dalyvauti
rinkimuose – 100 proc.

Bendradarbiaujant su rinkimų
komisijomis, tinkamai organizuoti
išankstinį balsavimą Lietuvos
Respublikos Seimo rinkimuose,
užtikrinti
tinkamą
politinės
reklamos sklaidą bei rinkiminės
kampanijos agitacijos metu –
kandidatų į Lietuvos Respublikos
Seimą galimybę susitikti su
nuteistosiomis
Stiprinti Resocializacijos skyriaus 1. Organizuoti ir pravesti 2 pasitarimai Resocializacijos skyrius
specialistų kompetenciją
dėl pakartotinio nusikalstamo elgesio
rizikos OASys metodikos pildymo,
Dalyvavusių pasitarimuose darbuotojų,
taikančių OASys metodiką, skaičius
proc. – 100 %
2.
Organizuoti
mokymai
tema
„Savižudybių
ir
savęs
žalojimo
prevencija“ (4 ak. val.) Resocializacijos
skyriaus specialistams. Mokymuose
dalyvavusių specialistų skaičius – 10.

2020-12-31

2020-09-30

2020-12-31
2020-12-31

2020-10-11

2020-12-31

2020-06-30
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Organizuoti suimtosioms bei
nuteistosioms, kurios bausmę
atlieka kalėjimo režimu,
pozityvaus užimtumo priemones
Organizuoti bendradarbiavimą su
valstybės institucijomis,
visuomeninėmis ir religinėmis
organizacijomis nuteistųjų
socialinės reabilitacijos
klausimais
Siekiant skatinti teigiamus
nuteistųjų asmenybės pokyčius,
vykdant agrokultūrinę veiklą,
dalyvauti socialiniame projekte
„Žalioji oazė“
Organizuoti nuotolines
resocializacijos priemones
nuteistosioms
Plėtoti mediacijos paslaugų
teikimą įstaigoje

Sudaryti sąlygas nuteistosioms
naudotis riboto interneto prieiga
(RIP)
Užtikrinti nuteistosioms skiriamų
nuobaudų dokumentinės
medžiagos rengimo kokybės
gerinimą
Gerinti nuteistųjų individualių
socialinės reabilitacijos planų
rengimo Panevėžio pataisos
namuose kokybę

3.
Organizuoti
mokymai
tema
„Psichologinio atsparumo didinimas“ (4
ak. val.) Resocializacijos skyriaus
specialistams. Mokymuose dalyvavusių
specialistų skaičius – 10.
Vykdytos ne mažiau kaip 2
Resocializacijos skyrius
resocializacijos priemones.

2020-12-31

Naujų partnerių įstaigoje skaičius – ne
mažiau kaip – 2.

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

Projekto veiklose dalyvaujančių
nuteistųjų ir suimtųjų skaičius –
ne mažiau kaip 25

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

Organizuotų užsiėmimų ciklų skaičius –
1

Resocializacijos skyrius

2020-12-31

1. Suorganizuota susitikimų su Lietuvos Resocializacijos skyrius
probacijos tarnybos atstovais – ne
mažiau kaip 2.
2. Nukreipta atvejų Lietuvos probacijos
Resocializacijos skyrius
tarnybos mediatoriams – ne mažiau kaip
1.
Nuteistųjų, pageidavusių pasinaudoti
Resocializacijos skyrius
RIP, skaičius procentais – 100

2020-12-31

Organizuotų Resocializacijos skyriaus ir
Saugumo valdymo skyriaus specialistų
pasitarimų, dėl situacijos, susijusios su
nuobaudų skyrimu, skaičius – 2.
1. Peržiūrėtų individualių socialinės
reabilitacijos planų skaičius – ne mažiau
kaip 25
2. Parengtų pažymų, su siūlymais bei

Direktoriaus pavaduotojas
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo
skyrius
Resocializacijos skyrius

2020-12-31

Resocializacijos skyrius

2020-12-01

2020-12-31

2020-12-31
2020-12-31

2020-10-01
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pastabomis, skaičius – 1
1. Užsieniečių, dalyvaujančių užimtumo Resocializacijos skyrius
2020-12-31
priemonėse, skaičius – 100 proc.
2. Atnaujinta ir pateikta informacija
Saugumo valdymo
2020-10-01
užsienio kalbomis įstaigoje laikomiems
skyrius
užsienio piliečiams –100 proc.
3. Naujai atvykusiems užsienio
Saugumo valdymo
piliečiams parengta ir pateikta
skyrius
informacija apie galimybę kreiptis į savo
šalies ambasadą arba konsulatą – 100
proc.
Užtikrinti elektroninės
Atlikta nusikalstamo elgesio rizikos
Resocializacijos skyrius
2020-12-31
nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimų eOASys sistemoje naujai
vertinimo metodikos OASys
atvykusių asmenų ne mažiau kaip 60
versijos naudojimą įstaigoje
proc.
Vykdyti laipsnišką socialinės
Sudarytų socialinio tyrimo išvadų
Resocializacijos skyrius
2020-12-15
reabilitacijos srityje dirbančių
rengimo ir kriminalinės rizikos
specialistų funkcijų
vertinimo atlikimo specialistų grupių
diferencijavimą
skaičius – 1
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS
METODUS
Vykdyti saugų ir
Pagerinti įstaigos kriminogeninę
Palyginti su 2019 m. sumažėjo smurtinių Saugumo valdymo
2020-12-31
2118
01-03-01
veiksmingą laisvės būklę.
teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių skyrius
atėmimo vietų
Įgyvendinant nustatytą metinę
asmenų – ne mažiau kaip 5 proc.
valdymą
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Atlikti įstaigos perimetro
1. Parengtų pažymų dėl įstaigos
apsaugos sistemų modernizavimą, perimetro apsaugos sistemų
Saugumo valdymo
2020-05-30
siekiant panaikinti apsaugos
modernizavimo poreikio, siekiant
skyrius
postus ir stiprinti nuteistųjų
panaikinti apsaugos postus ir stiprinti
priežiūrą
nuteistųjų priežiūrą, skaičius – 1
2. Parengtų viešųjų pirkimų paraiškų,
Saugumo valdymo
2020-06-30
techninių specifikacijų, sąmatų, sutarčių skyrius
projektų dėl įstaigos perimetro apsaugos Turto valdymo skyrius
sistemų modernizavimo darbų, skaičius
–1
3. Atsisakyta fizinės apsaugos
Saugumo valdymo
2020-12-31
bokšteliuose 100 proc.
skyrius
Turto valdymo skyrius
4. Parengtas ir suderintas Kalėjimų
Saugumo valdymo
2020-12-31
Mažinti nuteistųjų ir suimtųjų
užsieniečių atskirtį
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Sustiprinti daiktų, kurie nėra
įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų
turėti daiktų sąrašą, patekimo į
įstaigą užkardymą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Užtikrinti narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
vartojimo paplitimo įstaigoje
stebėseną ir prevenciją
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

departamentu Apsaugos ir priežiūros
postų plano pakeitimų projektas.
1. Nuteistųjų (suimtųjų) priėmimo –
paskirstymo punkte įrengtas stacionarus
arkinis metalo ieškiklis nuteistųjų
(suimtųjų) patikrai.
2. Stacionariu arkiniu metalo ieškikliu
patikrinti į įstaigą etapu atvykstantys ir
išvykstantys nuteistieji (suimtieji) – 100
proc.
3. Atnaujinta Kontrolės praleidimo
punkto Nr. 1 durų valdymo sistema.
4. Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį
atliktos nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir
teritorijų kratos bei apžiūros, įeinančių ir
išeinančių asmenų apžiūros – ne rečiau
kaip 5 kartus per mėnesį.
5. Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį,
patikrintas atvykusių į įstaigą nuteistųjų
(suimtųjų) bagažas – ne rečiau kaip 2
kartus per savaitę.
1. Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį
atlikti nuteistiesiems adresuotų laiškų ir
siuntinių patikrinimai – ne rečiau 2
kartus per savaitę.
2. Siekiant suaktyvinti psichiką
veikiančių medžiagų paplitimo įstaigoje
stebėseną, atliktų netikėtų nuteistųjų
galimo apsvaigimo patikrinimų skaičius
– ne mažiau kaip 10 per mėnesį.
3. Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį
atliktos nuteistųjų ilgalaikių ir
trumpalaikių pasimatymų patalpų ir
teritorijos kratos bei apžiūros – ne rečiau
kaip 1 kartą per mėnesį.
4. Vaizdo registratorių naudojimas
bendrųjų, planinių ir neplaninių kratų
metu. Užfiksuota suimtųjų (nuteistųjų)
daromų pažeidimų vaizdo registratorių
pagalba – ne mažiau kaip 100 proc.

skyrius
Saugumo valdymo
skyrius

2020-03-15

2020-12-31

2020-10-30
2020-12-31

2020-12-31

Saugumo valdymo
skyrius

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31
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Užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų)
administracinių teisės
nusižengimų tyrimų atlikimą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Tinkamai pasirengti ir įgyvendinti
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos
taisyklių ir Lietuvos Respublikos
bausmių vykdymo kodekso
pakeitimus
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

5. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
patekimo į įstaigą užkardymo proc. – ne
mažiau kaip 70.
1. Parengti vidaus teisės aktai dėl
pareigūnų skyrimo atlikti
administracinių teisės nusižengimų
tyrimus įstaigoje bei gauti leidimai
prisijungimui prie Administracinių
nusižengimų registrų sistemos
2. Apmokyti 4 Saugumo valdymo
skyriaus pareigūnai vykdyti nuteistųjų
(suimtųjų) administracinių nusižengimų
tyrimus.
3. Pareigūnų, dalyvavusių
organizuotuose specialaus pareigūnų
pasirengimo mokymuose, dalis nuo
bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų
skaičiaus – ne mažiau kaip 50 proc.
1. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės
aktai, būtini Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklių pakeitimams
įgyvendinti.
2. Organizuotas aktyvus aiškinamasis
darbas, siekiant sklandžiai įgyvendinti
teisės aktų pakeitimus – pravesti ne
mažiau kaip 4 nuteistųjų būrių
susirinkimai.
3. Pasirengta įgyvendinti LR BVK
naujai reglamentuotą lygtinio paleidimo
sistemą – 100 proc.
4. Atnaujinta informacija suimtiesiems ir
nuteistiesiems dėl aktualių teisės aktų
pasikeitimų – 100 proc.

2020-12-31
Saugumo valdymo
skyrius

2020-02-28

2020-04-30

Saugumo valdymo
skyrius,
Veiklos organizavimo
skyrius

2020-12-31

Vadovybė,
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo
skyrius

2020-03-31

2020-08-01

2020-06-30
2020-08-15

Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų jų panaudojimą
Užtikrinti dokumentų valdymo
1. Parengtų elektroninių dokumentų
Direktoriaus pavaduotojas, 2020-12-31
sistemos (DVS) plėtrą Panevėžio
skaičiaus nuo bendro įstaigos
Veiklos organizavimo
pataisos namuose
dokumentų skaičiaus didėjimas lyginant skyrius
Įgyvendinant nustatytą metinę
su 2019 m. – ne mažiau kaip 10 proc.
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užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Padidinti viešųjų pirkimų
procedūrų skaidrumą bei
valstybės biudžeto lėšų
panaudojimo racionalumą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Užtikrinti sklandų buhalterinės
apskaitos ir atskaitomybės bei
personalo valdymo funkcijų
perdavimą Nacionaliniam
bendrųjų funkcijų centrui
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Užtikrinti taupų ir racionalų
biudžeto lėšų panaudojimą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

2. Įstaigoje popierinių dokumentų
pagrindu vykdomi procesai perkelti į
dokumentų valdymo sistemą DocLogix
– ne mažiau kaip 12.
3. Dokumentų registrų, kurie įstaigoje
pildomi DVS priemonėmis, skaičiaus
didėjimas palyginus su 2019 m. proc. –
ne mažiau nei 50.
1. Prekės, paslaugos ar darbai įsigyti per
bausmių vykdymo sistemos centrinės
perkančiosios organizacijos katalogą,
kai jame yra paskelbtos preliminarios
pirkimo sutartys reikalingoms įsigyti
prekėms, paslaugoms ar darbams – 100
proc.
2. Vienetinių pirkimų paraiškų
pateikimas Kalėjimų departamentui kaip
centrinei perkančiajai organizacijai –
100 proc.
1. Panevėžio pataisos namų pasirengimo
perėjimui prie bendros viešojo
sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos ir perėjimo
veiksmų plane nurodytų priemonių
įvykdymo procentas –100 proc.
2. Parengta Darbuotojų darbo
apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į LR
valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir
komisijų narių atlygio už darbą įstatymo
naują redakciją.
1. 2020 m. gruodžio 31 d. įstaiga neturi
darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo
mokamus mokesčius, įsiskolinimų
(mokėtinų sumų).
2. Atliktų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų pagal darbo sutartis veiklos
vertinimo dokumentų kokybinių
peržiūrų skaičius – 1 vnt.
3. Pateiktų Kalėjimų departamentui

2020-12-31

2020-12-31

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

2020-12-31

Turto valdymo skyrius,
Veiklos organizavimo
skyrius

2020-12-31

Direktoriaus pavaduotojas

2020-05-01

Vadovybė
Turto valdymo skyrius

2020-12-31

Direktoriaus pavaduotojas

2020-05-01

Turto valdymo skyrius

2020-12-31
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Įgyvendinti Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolės ir Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministerijos Centrinio vidaus
audito skyriaus rekomendacijas
Panevėžio pataisos namams
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Sustiprinti įstaigos išorinę ir
vidinę komunikaciją
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
Užtikrinti Europos Sąjungos
fondų lėšų pritraukimą ir tinkamą
panaudojimą įstaigos
infrastruktūrai modernizuoti.
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos
tobulinimo, optimizavimo, siekiant
racionaliau naudoti žmogiškuosius
išteklius. valdyti turtą ir asignavimus,
skaičius – nei mažiau kaip 3 pasiūlymai.
4. Taupus bei racionalus biudžeto lėšų
panaudojimas ir efektyvus valstybės
turto valdymas sumažinant elektros
energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės
energijos suvartojimo vidutinius kiekius
vienam asmeniui. palyginus su 2019 m.
– ne mažiau kaip 5 proc.
5. Panevėžio pataisos namų 2020 metų
taupymo plane numatytų priemonių
įvykdymas proc. – 100

Veiklos organizavimo
skyrius

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

1. Atlikta Valstybės kontrolės ir TM
CVAS audito ataskaitose pateiktų 20152019 m. rekomendacijų įgyvendinimo
peržiūra ir parengta pažyma – 1.
2. Rekomendacijos įgyvendintos 100
proc.

Direktoriaus pavaduotojas

2020-05-31

Įstaigos vadovybė

2020-12-31

Užtikrintas Kalėjimų departamento
direktoriaus patvirtintų Kalėjimų
departamento bei jam pavaldžių įstaigų
2020 metų I ir II pusmečių išorinės ir
vidinės komunikacijos planų vykdymas
–100 proc.
1. Įgyvendintos projektų „Panevėžio
pataisos namų pastato, kurio unikalus
Nr. 2789-3000-1015 atnaujinimas“,
„Panevėžio pataisos namų pastato, kurio
unikalus Nr. 2789-3000-1026
atnaujinimas“, „Panevėžio pataisos
namų pastato, kurio unikalus Nr. 27893000-1037 atnaujinimas“ ir „Panevėžio
pataisos namų pastato, kurio unikalus

Direktoriaus
pavaduotojas,
Resocializacijos skyrius,
Veiklos organizavimo
skyrius

2020-12-31

Turto valdymo skyrius

2020-12-31
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Užtikrinti korupcijos prevencijos
priemonių vykdymą įstaigoje

Siekiant užtikrinti įstaigos
dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje
srityje, sudaryti galimybę
dirbantiesiems kelti kvalifikaciją

Įgyvendinti priemones dėl nuteis-

Nr. 2789-3000-1060 atnaujinimas“,
kurie finansuojami iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 4
prioriteto „Energijos ir atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101
priemonę „Valstybei nuosavybės teise
priklausančių pastatų atnaujinimas“,
sutartyse 2020 m. numatytos įgyvendinti
veiklos – 100 proc.
2. Atlikti reikiami veiksmai ir pateikta
reikalinga dokumentacija Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūrai jos
nustatytais terminais dėl projekto
atsinaujinančių energijos šaltinių
įdiegimui (saulės elektrinės įrengimui) –
100 proc.
1. Korupcijos prevencijos 2019-2021 m.
programos įgyvendinimo priemonių
plane numatytų priemonių įvykdymo
procentas – 100 %.
2. Pateiktų vykdymo ataskaitų skaičius –
2
3. Užpildytų klausimynų ir parengtų
išvadų dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės skaičius –1
1. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių
kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per
metus, dalis proc. –
ne mažesnė kaip 60
2. Įvadinius mokymus baigusių pataisos
pareigūnų skaičius – 3
3. Kursantų, besimokančių pagal
Pataisos pareigūno modulinę profesinio
mokymo programą, įgijusių pataisos
pareigūno kvalifikaciją, skaičius – 1
Įstaigoje laikomų asmenų skundų,

Veiklos organizavimo
skyrius ir įsakymu
paskirti atsakingi asmenys

Darbo grupė

2020-12-31

2020-01-15;
2020-07-15
2020-08-15

Veiklos organizavimo
skyrius

2020-12-31

Saugumo valdymo

2020-12-31
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tųjų skundų skaičiaus sumažinimo

Bendradarbiaujant su Nacionaline
teismų administracija, užtikrinti
tinkamą Vaizdo konferencinio
ryšio įrangos veikimą įstaigoje bei
šios įrangos naudojimo plėtrą

Organizuoti pareigūnų praktinius
mokymus (pratybas) veikti
ypatingų situacijų metu (riaušės,
įkaitų paėmimas, pareigūno
užpuolimas ir pan.).
Užtikrinti priešgaisrinės saugos
2020-2023 m. priemonių plano
įgyvendinimą nustatytais
terminais

Užtikrinti Kalėjimų departamento
ekstremaliųjų situacijų 2020 –
2023 metų prevencijos priemonių
plano vykdymą
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui
01-03-02

Vykdyti laisvės
atėmimo vietose
laikomų asmenų

Sudaryti saugias bausmės
atlikimo sąlygas nuteistosioms ir
suimtosioms

pateiktų įstaigos administracijai,
Kalėjimų departamentui, kitoms
valstybės valdžios ir valdymo
institucijoms, skaičius vienam šimtui
įkalintų asmenų – 30
1. Dalyvauta pasitarimuose su
Nacionaline teismų administracija,
Kalėjimų departamentu ir laisvės
atėmimo vietų įstaigomis dėl Vaizdo
konferencinio ryšio įrangos naudojimo
bei vienodos praktikos formavimo – 1
2. Užtikrintas vaizdo konferencinio ryšio
įrangos naudojimas, plėtra ir vienodos
praktikos formavimas – 100 proc.
Suorganizuotų pratybų skaičius – 1

skyrius
Resocializacijos skyrius

Saugumo valdymo
skyrius

2020-11-15

1. Plano priemonių 2020 m.
įgyvendinimas nustatytais terminais –
100 proc.
2. Parengtų ataskaitų apie plano
priemonių įgyvendinimą skaičius – 2
3. Organizuotų priešgaisrinės saugos
pratybų įstaigos darbuotojams skaičius –
1
1. Plano priemonių įgyvendinimas
nustatytais terminais – 100 proc.

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

2. Parengtų ataskaitų apie plano
priemonių įgyvendinimą skaičius – 1
3. Organizuotų civilinės saugos
mokymų įstaigos darbuotojams skaičius
–1
1. Pastatų, kuriuose sumontuota gaisro
aptikimo ir signalizavimo sistema,
skaičius – 3

Saugumo valdymo
skyrius

2020-12-01

2020-12-31

2020-06-30
2020-12-31
2020-12-20
Direktoriaus pavaduotojai
Turto valdymo skyrius
Saugumo valdymo
skyrius
Turto valdymo skyrius

2020-12-31

Turto valdymo skyrius
Saugumo valdymo
skyrius
Turto valdymo skyrius

2020-10-30

2020-12-31

2020-10-01

329
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išlaikymą, priežiūrą
ir materialinį
aprūpinimą

Sudaryti nuteistosioms patrauklias
sąlygas sportuoti

Siekiant geriau užtikrinti
nuteistųjų kultūrinius poreikius ir
galimybes organizuoti didesnio
mąsto renginius, atnaujinti
patalpas, kuriose rengiami
kultūriniai-masiniai renginiai
nuteistosioms
Užtikrinti nepertraukiamą elektros
energijos tiekimą įstaigoje,
nurūkus elektros energijos
tiekimui iš skirstomųjų tinklų
Atlikti įstaigos požeminių
inžinierinių komunikacijų
remontą

2. Gyvenamųjų pastatų aukštų, kuriuose
atliktas elektros instaliacijos remontas,
skaičius – 5
3. Suremontuotų nuteistųjų gyvenamųjų
ir bendro naudojimo patalpų plotas –
757 kv. m (II gyvenamasis korpusas 100
proc.)
4. Suremontuoto vidinio kiemo dangos
plotas nemažiau kaip – 400 kv. m
5. Suremontuotų nuteistųjų ilgalaikių
pasimatymų kambarių plotas –110kv.m
1. Įrengtų sporto užsiėmimų kambarių
skaičius – 1
2. Atnaujintų sporto aikštelių skaičius –
1
3. Įrengtų lauko treniruoklių skaičius –
10
4. Įsigytų treniruoklių sporto užsiėmimų
kambariui skaičius – 6
1. Patalpų (170 kv. m), kuriose atliktas,
remontas skaičius – 1
2. Atnaujintų patalpos baldų skaičius
procentais – 100
3. Atnaujintų scenos užuolaidų
komplektų skaičius – 1
4. Atnaujintų patalpos langų uždengimo
sistemų skaičius procentais – 100
Įsigytų ir įrengtų elektros generatorių
skaičius – 1

1. Pakeistų vandentiekio vamzdynų ilgis
metrais – 126
2. Pakeistų nuotekų šalinimo vamzdynų
ilgis metrais – 248
3. Atnaujintos išorinio drenažo sistemos
ilgis metrais – 374

2020-12-31
2020-12-31

2020-11-01
2020-12-31
Turto valdymo skyrius

2020-12-31
2020-10-01
2020-10-01
2020-09-01

Turto valdymo skyrius
Resocializacijos skyrius

2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

Turto valdymo skyrius

2020-11-01
2020-11-01
2020-11-01
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01-03-04

01-03-05

Įgyvendinti Kalėjimų
departamento bandomojo projekto
dėl asmenų, laikomų pataisos
įstaigose, maitinimo
organizavimo ūkio būdu, veiklas
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Panevėžio pataisos namų
direktoriui

Parengtas ir suderintas su Kalėjimų
departamentu perėjimo prie maitinimo
organizavimo ūkio būdu priemonių
planas.

Turto valdymo skyrius

2020-04-30

Vykdyti lytiškai
plintančių infekcijų
ir kitų
užkrečiamųjų ligų
prevenciją,
profilaktiką ir
gydymą

Užtikrinti sklandžią įstaigos
veiklą koronaviruso (COVID-19)
plitimo grėsmės metu

1. Įstaigos darbuotojai ir nuteistosios
aprūpinti apsauginėmis priemonėmis
nuo COVID-19 – 100 proc.

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

2. KD nurodymų ir rekomendacijų,

Turto valdymo skyrius
Resocializacijos skyrius
Saugumo valdymo
skyrius
Veiklos organizavimo
skyrius

2020-12-31

Teikti teisės aktų
nustatytas
mokamas paslaugas
nuteistiesiems ir
komunalines
paslaugas
Pravieniškių
gyvenvietei

Mokėti darbo užmokestį ūkio
Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos
darbus dirbantiems nuteistiesiems. lėšos išmokėtos proc. – 100

Turto valdymo skyrius

2020-12-31

užtikrinant sklandžią įstaigos veiklą
valstybės lygio ekstremalios
situacijos, paskelbtos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m.
vasario 26 d. nutarimu Nr. 152,
metu, įgyvendinimas – 100 proc.
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