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I SKYRIUS 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 
 

Panevėžio pataisos namų veiklai 2020 metais įtakos turėjo šie išorės ir vidaus veiksniai: 

Išorės veiksniai  

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą: 

• Panevėžio pataisos namai įgyvendina penkis projektus, skirtus įstaigos valdomiems pastatams 

modernizuoti. Bausmių vykdymo sistemai patiriant sunkumus dėl nepakankamo įstaigų finansavimo, Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pritraukimas įstaigos veiklai modernizuoti yra itin svarbus. 

• Ilgalaikis ir efektyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – valstybinėmis institucijomis, 

nevyriausybinėmis organizacijomis ir savanoriais. 

• Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su teisėsaugos ir socialines paslaugas teikiančiomis 

institucijomis. Palaikomi geri, dalykiški santykiai su kitomis bausmių vykdymo įstaigomis. 

• Lėšų, įgyvendinat Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinimo 

priemonių planą, skyrimas įstaigos pastatų, gyvenamųjų korpusų patalpų, darbuotojų kabinetų, buitinių patalpų 

remontui atlikti bei inžinerinei infrastruktūrai atnaujinti. 

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą: 

•  Dažnai besikeičiantys įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, nėra naujai įsigaliojusių teisės aktų 

įgyvendinimo praktikos, teisės aktuose, reglamentuojančiuose bausmių vykdymą, yra spragų, teisinės kolizijos; 

• Apribotos darbuotojų profesinio tobulėjimo galimybės mokymus KD Mokymo centre organizuojant 

tik nuotoliniu būdu. 

Vidaus veiksniai  

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

• Panevėžio pataisos namuose sėkmingai veikia nuteistųjų dinaminės priežiūros modelis.  

• Nuteistųjų resocializacijos priemonės, dėl Covid-19 viruso grėsmės bei paskelbto visuotinio 

karantino šalies mastu, organizuotos ir nuotoliniu būdu. Video konferencijos organizuotos Zoom, Teams, Gmail 

room platformose su savanoriais, dvasininkais, įstaigomis, institucijomis įgyvendinančiomis resocializacijos 

programas ar kitas pozityvaus užimtumo priemones.  

•  Panevėžio pataisos namuose dirba itin didelis skaičius aukštąjį išsilavinimą bei didelę patirtį 

bausmių vykdymo sistemoje turinčių darbuotojų – aukštąjį universitetinį išsilavinimą turi net 46,4 %, didesnį nei 

20 metų tarnybos stažą turi 44,6 % pareigūnų, Maža darbuotojų kaita.  

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

• Įstaiga yra miesto centre, kai kurios įstaigos perimetro išorinės tvoros žemos, tai sąlygoja 

nuteistiesiems turėti daiktų, kurie nenurodyti leidžiamų įsigyti ir turėti maisto produktų, būtiniausių reikmenų ir 

kitų daiktų sąraše, patekimą.  

• Seni įstaigos pastatai neatitinka dabartinių reikalavimų dėl susidėvėjimo bei dėl pakitusio požiūrio į 

higienos reikalavimus, energijos taupymą. Panevėžio pataisos namai valdo pastatus, kurių administracinio ir I 

gyvenamojo bendrabučio statybos metai – 1893 m., II gyvenamojo bendrabučio – 1947 m., saugyklos-areštinės – 

1947 m., Vaikų (kūdikių) skyriaus – 1963 m. Bendras šių pastatų plotas – 5737 m². Pastatus sudėtinga pritaikyti 

Bausmių vykdymo kodekso nustatytiems nuteistųjų režimo reikalavimams užtikrinti.  

 
II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas  

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga, (kodas 03) 

2. Programos pavadinimas, kodas: 

Bausmių sistema (kodas 03001) 

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas: 

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01) 

4. Programos uždavinio pavadinimai ir kodai:  

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (kodas 01-02) 
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Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos metodus 

(kodas 01-03) 

5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo aprašymai:  

 

➢ Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 01-02-01) 

Viena prioritetinių veiklos sričių Panevėžio pataisos namuose yra nuteistųjų socialinė reabilitacija.   

2020 m. įstaiga inicijavo priemones, kalinčių asmenų integracijai į visuomenę ir jų šeiminių ryšių 

stiprinimui. Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namais, nuteistosioms organizuoti 

pozityvios tėvystės mokymai, pagal programą „Stiprus tėvai – stiprūs vaikai“. Užsiėmimų metu nuteistosios ugdė 

tėvystės įgūdžius, mokėsi veiksmingų būdų kaip bendrauti su vaikais, reaguoti į vaikų poreikius, taip sudarant 

sąlygas veiksmingai vaiko raidai. Programoje dalyvavo 13 nuteistųjų. Dviem nuteistosioms, auginančioms vaikus 

įstaigoje, suteiktos asmeninio asistento (socialinio darbuotojo) konsultacijos. Nuteistąsias konsultavo, padėjo 

joms spręsti socialines problemas Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namų socialinė darbuotoja.  

Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto bendruomeniniais šeimos namais, įgyvendinta programa „Dailės 

terapija šeimai“, kuriuose dalyvavo 13 nuteistųjų. 

Pravesti du Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklai, kuriuos baigė 17 nuteistųjų. 

Surengti 3 renginiai, skatinantys šeimos santykio stiprinimą, kuriuose dalyvavo 20 nuteistųjų ir 8 vaikai. 

28 nuteistosioms suteiktos individualios psichologinės konsultacijos šeimos santykių krizių atvejais. 

Įstaiga pasirašė 5 bendradarbiavimo sutartis – Panevėžio miesto savivaldybės administracija Labdaros ir 

paramos fondo „Maisto bankas“ Panevėžio padaliniu, Panevėžio teatru „Menas“ – sudarydama sąlygas nuteistųjų 

savanorystės veiklų plėtrai už pataisos įstaigos teritorijos ribų, Panevėžio Elenos Mezginaitės viešąja biblioteka, 

Šiaurine biblioteka, Labdaros ir paramos fondu „Alfa-1“. 

Sudarytos sąlygos nuteistųjų savanorystės veikloms už pataisos įstaigos teritorijos ribų – organizuotos 7 

savanoriško darbo veiklos, gerų darbų iniciatyvos, kuriose dalyvavo 56 nuteistųjų. 

Bendradarbiaujant su išorinėmis organizacijomis siekiant atstatyti socialinius ir praktinius įgūdžius, 

reikalingus gyventi laisvėje, organizuotas neformalaus švietimo programų vykdymas nuteistosioms. Skaitmeninio 

raštingumo mokymo programoje „Skaitmeninės technologijos tau: ateik, sužinok, išmok“ dalyvavo 86 

nuteistosios. 

Bendradarbiaujant su Panevėžio miesto Šiaurine biblioteka, organizuota neformalaus švietimo minkštųjų 

įgūdžių programa „Verslumo įgūdžiai moterims skaitmeniniame pasaulyje", kurioje dalyvavo 5 nuteistosios.  

Organizuotos nuotolines resocializacijos priemones nuteistosioms – vyko 7 užsiėmimų ciklai, kuriuose 

dalyvavo 85 nuteistosios.  

Siekiant mažinti nuteistųjų ir suimtųjų užsieniečių atskirtį, parengtos atmintinės apie nuteistųjų teises ir 

pareigas bei bausmės atlikimo tvarką rusų kalba, į įstaigą atvykusios nuteistosios(suimtosios) informuotos apie 

galimybę kreiptis į savo šalies ambasadą. 100 proc. bausmę įstaigoje atliekančių užsieniečių  dalyvauja pozityvaus 

užimtumo priemonėse.  

Aktyvinama Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centro veikla. Organizuota 11 

užsiėmimų, psichologine tematika Priklausomybės ligų gydymo ir psichologinės reabilitacijos centre 

gyvenančioms nuteistosioms. Pravesti 4 Įžanginės grupės užsiėmimų ciklai, kuriuos baigė 62 nuteistosios. 

Bendradarbiaujant su rinkimų komisija, įstaigoje tinkamai organizuotas nuteistųjų išankstinis balsavimas 

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. 

Siekiant užtikrinti dokumentinės medžiagos rengimo kokybės gerinimą dėl nuteistosioms skiriamų 

nuobaudų, vyko 2 Resocializacijos ir Saugumo valdymo skyrių specialistų pasitarimai. 

Plėtojant mediacijos paslaugų teikimą įstaigoje, suorganizuoti 3 susitikimai su Lietuvos probacijos 

tarnybos atstovais, mediatoriams nukreiptos 2 nuteistosios. 

Stiprinama Resocializacijos skyriaus specialistų kompetencija – organizuoti 4 specialistų pasitarimai dėl 

pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos OASys metodikos pildymo, vyko specialistų mokymai temomis 

„Savižudybių ir savęs žalojimo prevencija“ bei „Psichologinio atsparumo didinimas“.  

Vykdytas laipsniškas socialinės reabilitacijos srityje dirbančių specialistų funkcijų diferencijavimas – 

įsteigti socialinio tyrimo išvadų rengimo ir kriminalinės rizikos vertinimo atlikimo specialistų bei socialinio 

darbuotojo etatai. 

Užtikrintas elektroninės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos OASys versijos naudojimas 

įstaigoje. Šioje sistemoje atlikti nusikalstamo elgesio rizikos vertinimai visoms (100 proc.) įstaigoje laisvės 

atėmimo bausmę atliekančioms nuteistosioms. 

Siekiant gerinti nuteistųjų individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo Panevėžio pataisos 

namuose kokybę, atliktas atsitiktine tvarka parinktų 25 individualių socialinės reabilitacijos planų, patikrinimas. 

Parengtos rekomendacijos planų rengimo kokybei gerinti.  

Įgyvendintos socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklos. Veiklose dalyvavo 25 nuteistosios. 
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Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 235000 eurų, per panaudota 235000 eurų, t. y. 100 proc. palinių 

asignavimų. 

 

➢ Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 01-03-01) 

Įgyvendinamos priemonės įstaigos perimetro apsaugos sistemų modernizavimui, siekiant užtikrinti 

Panevėžio pataisos namų apsaugos vykdymą tik techninėmis priemonėmis. 

Stiprinant daiktų, kurie nėra įtraukti į nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų sąrašą, patekimo į įstaigą 

užkardymą, nuteistųjų (suimtųjų) priėmimo – paskirstymo punkte įrengtas stacionarus arkinis metalo ieškiklis 

nuteistųjų (suimtųjų) patikrai. Nuo 2020 m. balandžio mėnesio įrenginiu 100 proc. patikrintos į įstaigą etapu 

atvykstančios ir išvykstančios nuteistosios. 

Per 2020 m., pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį, atlikta 295 nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir pagalbinių 

patalpų kratos, 49 teritorijų apžiūros, 12 nuteistųjų ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų ir teritorijos 

kratų bei apžiūrų,  62 įeinančių ir išeinančių asmenų apžiūros, atlikti 187 nuteistiesiems adresuotų laiškų ir 

siuntinių patikrinimai, patikrinta 395 atvykusių-išvykstančių į (iš) įstaigą nuteistųjų (suimtųjų) bagažų bei atlikti 

227 asmenų patikrinimai.  

2020 metais įstaigoje atlikta 16 bendrųjų kratų, 443 planinės ir 238 neplaninės kratos. Kratų vykdymo 

eiga užfiksuota vaizdo registratoriais 100 proc. 

Užtikrinama narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo įstaigoje stebėsena ir prevencija. 

Atlikti 152 netikėti nuteistųjų galimo apsvaigimo patikrinimai, nustatyti 8 apsvaigimų nuo psichotropinių ir 

narkotinių medžiagų atvejai, 1 – nuo alkoholio. 

Sėkmingai vykdomas narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymas. Per 2020 m. 

aptikta 0,143 g narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurių patekimas į įstaigą užkardytas (užkardymo proc. – 

100).  

Įstaigoje užtikrinamas nuteistųjų (suimtųjų) administracinių teisės nusižengimų tyrimų atlikimas. Parengti 

vidaus teisės aktai dėl pareigūnų skyrimo atlikti administracinių teisės nusižengimų tyrimus įstaigoje bei gauti 

leidimai prisijungimui prie Administracinių nusižengimų registrų sistemos. 4 Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnai apmokyti vykdyti nuteistųjų (suimtųjų) administracinių nusižengimų tyrimus. 

Įstaigoje tinkamai pasirengta įgyvendinti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso pakeitimus. Parengti ir patvirtinti vidaus teisės aktai, būtini Pataisos įstaigų vidaus 

tvarkos taisyklių pakeitimams įgyvendinti. Siekiant sklandžiai įgyvendinti teisės aktų pakeitimus, organizuotas 

aktyvus aiškinamasis darbas – vyko 6 nuteistųjų būrių susirinkimai. Pasirengta įgyvendinti LR BVK naujai 

reglamentuotą lygtinio paleidimo sistemą. Atnaujinta informacija suimtiesiems ir nuteistiesiems dėl aktualių 

teisės aktų pasikeitimų. 

Užtikrinta dokumentų valdymo sistemos (DVS) plėtra įstaigoje. Per 2020 metus buvo parengta apie 3800 

elektroninių dokumentų (per 2019 m. įstaigoje buvo parengta tik 20 elektroninių dokumentų), 19 įstaigoje 

popierinių dokumentų pagrindu vykdytų procesų yra perkelti į dokumentų valdymo sistemą (planinis rodiklis 

viršytas net 58 proc.), dokumentų registrų, kurie įstaigoje pildomi DVS priemonėmis, skaičius, palyginus su 2019 

m., didėjo 50 proc.  

Siekiant padidinti viešųjų pirkimų procedūrų skaidrumą bei valstybės biudžeto lėšų panaudojimo 

racionalumą, per 2020 m. pasirašyta 21 sutartis su tiekėjais reikalingoms prekėms įsigyti per bausmių vykdymo 

sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogą, pateikta 20 paraiškų vykdyti vienetiniams pirkimams 

Kalėjimų departamentui kaip centrinei perkančiajai organizacijai – tai yra 100 proc. 

Sklandžiai bendradarbiauta su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru dėl buhalterinės apskaitos ir 

atskaitomybės bei personalo funkcijų perdavimo. Reikiamų priemonių dėl buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės 

bei personalo funkcijų perdavimo Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui įvykdymo procentas – 100 proc. 

Panevėžio pataisos namų direktoriaus 2020-01-29 įsakymu Nr. V-11 patvirtintas Panevėžio pataisos namų 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. Aprašo nuostatos pradėtos taikyti 

nuo 2020 m. vasario 1 d., t. y. darbuotojams nustatyti nauji pareiginės algos koeficientai, pakeistos darbo sutartys 

ir t.t. 

Atlikta dirbančiųjų (darbuotojų pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojų ir statutinių valstybės 

tarnautojų) veiklos vertinimo dokumentų analizė. 

Sėkmingai įgyvendintos Panevėžio pataisos namų 2020 metų taupymo plane numatytos priemonės. 

Taupymo plane numatytų priemonių įvykdymas per 2020 m. – 243,2 proc. 

Įgyvendinamos Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės ir Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Centrinio vidaus audito skyriaus rekomendacijos Panevėžio pataisos namams. Atlikta kompleksinė 

Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2015-2019 m., nurodytų rekomendacijų 

Panevėžio pataisos namams, peržiūra, identifikuoti rekomendacijų įvykdymo rezultatai. 

Kalėjimų departamentui pateikti 4 pasiūlymai dėl įstaigos veiklos tobulinimo. 
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Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių įstaigų 2020 metų I ir II pusmečio išorinės ir vidinės 

komunikacijos planai įvykdyti 100 proc. 

Įgyvendinamos 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. 2789-3000-1037 atnaujinimas“ ir „Panevėžio pataisos namų pastato, 

kurio unikalus 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 veiklos. 

Įstaiga teikė projekto „Saulės elektrinės įrengimas Panevėžio pataisos namuose“  paraišką, siekiant gauti 

paramą Projektui gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio plano 

priemonę (1.2.1. punktas)  „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar 

kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“. 

2020 m. birželio 12 d. pasirašyta subsidijos sutartis Nr. KKS-S-198(2020) su Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). 2020 m. gruodžio 9 d. buvo paskelbtas CPO.lt 

konkursas atsinaujinančių energijos šaltinių įrengimo darbams įsigyti. 2020 m. gruodžio 17 d. konkursas įvyko, 

paskelbtas laimėtojas – UAB „Langasta“. 

Užtikrintas korupcijos prevencijos priemonių vykdymas įstaigoje. Korupcijos prevencijos 2019-2021 m. 

programos įgyvendinimo priemonių 2020 metams numatytos priemonės įstaigoje įgyvendintos 100 proc. 

Užpildytas Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Panevėžio PN klausimynas, parengta ir pateikta 

Kalėjimų departamentui išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės . 

Siekiant užtikrinti įstaigos dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje srityje, sudaryta galimybė dirbantiesiems 

kelti kvalifikaciją. Per metus kvalifikaciją kėlė 97 darbuotojai, iš jų ne mažiau kaip 2 kartus – 90, t. y. 71 proc., 

įvadinius mokymus baigė 3 pataisos pareigūnai, 1 kursantas įgijo pataisos pareigūno kvalifikaciją. 

Įgyvendintos priemones dėl nuteistųjų skundų skaičiaus sumažinimo. Per 2020 m. įstaigoje laikomų 

asmenų skundų, pateiktų įstaigos administracijai bei Kalėjimų departamentui, skaičius – 68. Vienam šimtui 

įkalintų asmenų tenka 30,9 skundo. 

Įgyvendintos Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų 2020 – 2023 metų prevencijos priemonių 

plane 2020 m. numatytos priemonės.  

Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 2445863 eurai, per 2020 m panaudota 2445862,13 eurai, t. y. 100 

proc. palinių asignavimų. 

 

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

aprūpinimą (kodas 01-03-02) 

Siekiant sudaryti saugias bausmės atlikimo sąlygas nuteistosioms ir suimtosioms 3 pastatuose sumontuota 

gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema, atlikti remonto darbai II gyvenamojo korpuso pirmo aukšto 

gyvenamosiose ir bendro naudojimo patalpose, atliktas nuteistųjų ilgalaikių pasimatymų kambarių remontas, 

dvejuose gyvenamųjų pastatų aukštuose atliktas elektros instaliacijos remontas. 

 Nuteistosioms sudaromos patrauklios sąlygos sportuoti – įrengtas sporto užsiėmimų kambarys, atnaujinta 

lauko sporto aikštelė, įrengta 10 lauko treniruoklių.  

Atlikti vidinio kiemo dangos, įstaigos požeminių inžinerinių komunikacijų remonto darbai. 

Siekiant užtikrinti nuteistųjų kultūrinius poreikius ir galimybes organizuoti didesnio masto renginius, 

atnaujinamos salės patalpos, kuriose vyksta renginiai nuteistosioms. 

Siekiant užtikrinti nepertraukiamą elektros energijos tiekimą įstaigoje, nurūkus elektros energijos 

tiekimui iš skirstomųjų tinklų, įsigytas ir įrengtas elektros generatorius. 

Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 2275147 eurai, per 2020 m. panaudota 2274906,98 eurai, t. y. 99,9 

proc. palinių asignavimų. 

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

gydymą (kodas 03-001-01-03-04) 

Užtikrinama sklandi įstaigos veiklą koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės metu. Įstaigos darbuotojai 

ir nuteistosios aprūpinti apsauginėmis priemonėmis nuo COVID-19 – 100 proc. Panevėžio pataisos namuose 

įgyvendinami Kalėjimų departamento operacijų centro nurodymai dėl COVID-19 prevencijos 100 proc. 

Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 4178 eurai, per 2020 m. panaudota 4178 eurai, t. y. 100 proc. 

palinių asignavimų.  

 

➢ Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems (kodas 01-03-05)  
Mokamas darbo užmokestis ūkio darbus dirbančioms nuteistosioms. 2020 m. įstaigoje ūkio darbus 

vidutiniškai per mėnesį dirbo 34 nuteistosios. 
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Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 39280 eurų, per 2020 m. panaudota 39096,85 eurai, t. y. 99,5 proc. 

palinių asignavimų. 

➢ Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės bazės 

atnaujinimą (kodas 03-001-01-03-08) 

Priemonei įgyvendinti 2020 m. skirta 61487 eurai, per 2020 m. panaudota 61483,13 eurai, t. y. 100 

proc. palinių asignavimų. 

___________________________________ 


