
    
 

PATVIRTINTA 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos direktorius 
2021 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. PL-1 

 
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 
03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
 

R-03 001-0101 Resocializacijos veiksmingumo lygis (lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis), proc. – 68 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 
Atsakingi 
vykdytojai 

Įvykdymo terminas 

Asigna-
vimai 
(tūkst. 
eurų) 

1 2 3 4 5 6 7 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 
Vertinimo kriterijai: 
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 45 
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 55 
P-03 001-0102-03 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 65 
P-03 001-0102-04 Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas, skaičius ne mažiau kaip, vnt. – 
15 
P-03 001-0102-06 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų, vnt.) – 25 
P-03 001-0102-07 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) – 55 
 

01-02-01 Padidinti 
socialinės 
reabilitacijos 
veiksmingumą 

Pasirengti Lietuvos Respublikos 
bausmių vykdymo kodekso 
(toliau – BVK) nuostatų, 
reglamentuojančių nuteistųjų 
užimtumą, įgyvendinimui nuo 
2022-01-01* 

1. Parengtas ir patvirtintas Panevėžio 
pataisos namų nuteistųjų užimtumo 
organizavimo priemonių planas – 1 vnt. 
 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-03-01 238,0 



2 
 

  
 

2.  Plano priemonės įgyvendintos 
nustatytais terminais – 100 proc. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  

 

3. Palyginus su 2020 metais, padidėjo 
dirbančių ir užimtų pozityvia veikla 
asmenų, esančių laisvės atėmimo vietose, 
skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 

 2021-12-31  

  

 

4. Kamerų tipo patalpose drausmines 
nuobaudas atliekantiems asmenims bei 
drausmės grupės sąlygomis laikomiems 
asmenims taikytos pozityvaus užimtumo 
ir intervencinės priemonės – 100 proc. 

 2021-12-31  

  
Plėsti nuteistųjų socialinių ryšių 
palaikymo galimybes* 
 

1. Lyginant su 2020 m., suteiktų 
trumpalaikių išvykų nuteistiesiems į 
namus skaičiaus didėjimas – ne mažiau 5 
% 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  

 

2. Lyginant su 2020 m., nuteistųjų, 
kuriems suteikta teisė vykti be sargybos 
ar palydos už pataisos įstaigos ribų, 
skaičiaus didėjimas – ne mažiau kaip 5 
proc. 

Resocializacijos 
skyrius 
Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31  

  Plėsti Priklausomybės ligų 
gydymo ir psichologinės 
reabilitacijos centro veiklų 
galimybes. 

1. Priklausomybės ligomis sergančių 
asmenų pilnai baigusių Priklausomų nuo 
psichiką veikiančių medžiagų asmenų 
reabilitacijos programą – ne mažiau kaip 
30 proc. * 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  2. Atnaujintų Priklausomybės ligų 
gydymo ir psichologinės reabilitacijos 
centro veiklos tvarkos aprašų skaičius – 1 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-04-01  

  
 

3. Organizuoti ne mažiau kaip 4 renginiai 
su reabilitacijos centrais, esančiais 
laisvėje 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-01  

  Organizuoti aprobuotų elgesio 
korekcijos programų vykdymą* 

1. Įstaigoje laikomų asmenų, 
sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių 
lavinimo programas – ne mažiau kaip 10 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  
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asmenų 
  

 

2. Suimtųjų ir nuteistųjų, baigusių 
elgesio korekcijos programas, skaičiaus 
didėjimas – ne mažiau kaip 10 proc. 
 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  Bendradarbiaujant su 
socialiniais partneriais inicijuoti 
socialinius, edukacinius, 
kūrybinius projektus nuteistųjų 
resocializacijos, visuomenės 
požiūrio pokyčio į elgesio 
pažangą darančius nuteistuosius 
srityse* 

1. Įgyvendinti (kartu su valstybinių 
įstaigų, savivaldybių, nevyriausybinių 
organizacijų švietimo, kultūros, sporto 
sričių atstovais) – ne mažiau kaip 3 
projektai 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  2. Pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių, 
skatinant visuomenės dalyvavimą 
nuteistųjų resocializacijos procese, 
skaičius – ne mažiau kaip 3 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  Organizuoti nuteistųjų 
kolektyvo tarybos veiklą* 

1. Parengti Panevėžio pataisos namų 
nuteistųjų kolektyvo tarybos nuostatai – 
1 vnt. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-02-01  

  
 

2. Įsteigtų nuteistųjų kolektyvo tarybų 
skaičius įstaigoje – 1 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-02-15  

  

 

3. Per 2021 metus Panevėžio pataisos 
namų nuteistųjų kolektyvo tarybos 
organizuotų posėdžių skaičius – 4 (ne 
rečiau kaip kartą per ketvirtį) 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  

 

4. Parengtų pažymų dėl Panevėžio 
pataisos namų nuteistųjų kolektyvo 
tarybos veiklos rezultatų skaičius – 1 vnt. 
 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  
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  Užtikrinti iš pataisos įstaigų 
paleidžiamų (paleistų) asmenų 
socialinės integracijos tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo 
ministro 2020-10-08 įsakymu 
Nr. A1-939/1R-324,  nuostatų 
įgyvendinimą* 

1. Priemonės įgyvendintos – 100 proc.; Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  2. Įdarbintų socialinių darbuotojų 
skaičius – 1 
 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius 
Resocializacijos 
skyrius 

2021-03-01  

  3. Iš įstaigos paleidžiamų asmenų 
aprūpinimas asmens tapatybės 
dokumentais ir kitais būtiniausiais 
daiktais ir reikmenimis – 100 proc. 

Resocializacijos 
skyrius 
Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31  

  Pagal kompetenciją užtikrinti 
Nuteistųjų laisvės atėmimo 
bausme resocializacijos 
reformos Lietuvoje koncepcijos 
įgyvendinimą* 

1. Pateikti pasiūlymai Kalėjimų 
departamentui dėl Resocializacijos 
koncepcijos priemonių plano parengimo 
– 1 vnt.; 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-02-10  

  2. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme 
resocializacijos reformos Lietuvoje 
koncepcijos įgyvendinimo priemonių 
plano vykdymas numatytais terminais – 
100 proc. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  3. Įsteigta Socialinio darbo ir 
intervencijos grupė – 1  

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31   

  Užtikrinti lygtinio paleidimo 
komisijos veiklą Panevėžio 
pataisos namuose 

Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš 
laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su 
bendru paleistų asmenų skaičiumi – 40 
proc. 

Direktoriaus 
pavaduotojas, 
Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31  

  Sudaryti sąlygas nuteistiesiems 
kurti pozityvų tarpusavio 
santykį, taip gerinant socialinį 
klimatą pataisos įstaigoje* 

Savirefleksijos konsultacijose (siekiant 
padėti nuteistosioms susidoroti su 
kasdienio gyvenimo poreikiais ir 
problemomis) mieste dalyvavusių 
nuteistųjų skaičius – ne mažiau kaip 5. 
 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-01  

   

    

  Išplėsti galimybes nuteistosioms 
bendrauti nuotoliniu būdu su 

1. Organizuoti ne mažiau kaip 3 
nuotolinių resocializacijos priemonių 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  



5 
 

visuomeninėmis 
organizacijomis ir savanoriais* 

ciklai.  
  2. Organizuota ne mažiau kaip 1 

nuotolinė mokomoji priemonė „Paramos 
grupė šeimai“.  

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  3. Pravesta ne mažiau kaip 1 programa 
nuotolinėmis ryšio priemonėmis, 
siekiant  nuteistųjų sėkmingos 
reintegracijos visuomenėje. 
 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  Didinti vertintojų komandos 
darbo efektyvumą 

1. Dalyvauta ne mažiau kaip 2 vertintojų 
intervizijose su Kalėjimų departamento 
Resocializacijos skyriaus specialistais 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  2. Parengta vertintojų veiklos ir 
komunikacijos tarp tarnybų Panevėžio 
pataisos namuose tvarka – 1. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-07-01  

  Padidinti savižudybių ir savęs 
žalojimo prevencijos 
efektyvumą 

1. Įsteigtas krizių valdymo specialisto 
(psichologo) etatas – 1 

Resocializacijos 
skyrius 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius 

2021-12-01  

   2. Parengta Panevėžio pataisos namų 
Krizinių situacijų valdymo plano nauja 
redakcija – 1 vnt. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-03-01  
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3. Identifikavus asmens savižudišką 
riziką ar elgesį atlikta suimtųjų ir laisvės 
atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų 
psichosocialiniai vertinimai bei esant 
poreikiui sudaryti savisaugos planai – 
100% 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31  

  

 

4. Dalyvauta specializuotuose 
psichosocialinių vertinimų ir asmens 
savisaugos planų sudarymo mokymuose 
– ne mažiau kaip 1 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-06-30  

  
 

5. Dalyvauta ne mažiau kaip 2 
intervizijose savižudybių ir savęs 
žalojimo tema su  

Resocializacijos 
skyrius/Krizių  
įveikos 
komandos nariai 

2021-12-01  

  
 

Kalėjimų departamento Resocializacijos 
skyriaus specialistais 

  

  Padidinti resocializacijos 
proceso veiksmingumą 
drausmės grupės sąlygomis 
bausmę atliekančioms 
nuteistosioms  

1. Drausmės grupės sąlygomis bausmę 
atliekančioms nuteistosioms organizuoti 
ir pravesti užsiėmimai psichologine 
tematika. Užsiėmimų skaičius – ne 
mažiau kaip 15.   

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-01  

  

 

2. Drausmės grupės sąlygomis bausmę 
atliekančioms nuteistosioms organizuoti 
ir pravesti užsiėmimai priklausomybių 
tematika. Užsiėmimų skaičius – ne 
mažiau kaip 10. 

Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-01  

  Užtikrinti kompiuterizuotų 
darbo vietų, tinkamų nuteistųjų 
dalyvavimui švietimo sistemoje, 
įrengimą  

Įrengtos ne mažiau kaip 3 darbo vietos Saugumo 
valdymo skyrius 
Resocializacijos 
skyrius 

2021-07-01  
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03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR 
VEIKLOS METODUS 

Vertinimo kriterijai: 
P-03 001-0103-08 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius (vienam tūkst. įkalintų asmenų) – 4 
P-03 001-0103-09 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietų įstaigose  užkardymo dalis, proc. – 70 
 

 
01-03-01 

 
 
 

 

Vykdyti saugų 
ir veiksmingą 
laisvės atėmimo 
vietų valdymą 

Atlikti įstaigos perimetro 
apsaugos sistemų 
modernizavimo darbus* 

1. Atlikti visi suplanuoti įstaigos apsaugos 
perimetro apšvietimo, vaizdo stebėjimo ir 
signalizacijos sistemų, nuo permetimų 
apsaugančių tinklų ir vidinės bei išorinės 
tvorų remonto darbai – 100 proc.  

Turto valdymo 
skyrius 
Saugumo 
valdymo skyrius 

Iki 2021-05-30 2162,0 

 2. Parengtas, su Kalėjimų departamentu 
suderintas ir patvirtintas naujas Panevėžio 
pataisos namų apsaugos ir priežiūros postų 
planas, atsisakant fizinės apsaugos  

Saugumo 
valdymo skyrius 

Iki 2021-07-01 

 bokšteliuose ir nukreipiant pareigūnus 
veiksmingesnei nuteistųjų priežiūrai 
užtikrinti, taip pat numatant pakeitimus, 
susijusius su Pusiaukelės namų 
funkcionavimu – 1 vnt. 

  

Užtikrinti narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
vartojimo paplitimo įstaigoje 
stebėseną ir prevenciją* 

1. Atliktas nuteistiesiems adresuotų laiškų 
ir siuntinių patikrinimas su tarnybiniu 
šunimi – 80 proc. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

2. Atliktų netikėtų nuteistųjų galimo 
apsvaigimo patikrinimų skaičius – ne 
mažiau kaip 10 per mėnesį. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

 3. Pasitelkus įstaigos tarnybinį šunį, 
patikrintas atvykusių į įstaigą nuteistųjų 
(suimtųjų) bagažas – ne mažiau kaip 50 
proc. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

 4. Patikrintų nuteistųjų, kurie buvo bausti 
už psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, 
skaičius per mėnesį – 100 proc. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 
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Užtikrinti nuolatinį vaizdo 
registratorių naudojimą 
įstaigoje* 

1. Užtikrintas Kalėjimų departamento 
direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo 
Nr. V-43 ,,Dėl tarnybinių vaizdo registra-
torių naudojimo tvarkos aprašo patvirti-
nimo“ tinkamas vykdymas – 100 proc. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

2. Parengtų specialiųjų priemonių, radijo 
ryšio priemonių, vaizdo registratorių bei 
kitų priemonių išdavimo, nešiojimo bei 
kontrolės tvarkos aprašų skaičius – 1 vnt. 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-03-31 

3. Atlikta vaizdo registratoriais užfiksuotų 
įrašų patikrinimų, siekiant nustatyti ar 
vaizdo registratoriai naudojami pagal 
nustatytą tvarką – ne mažiau kaip 4 
patikrinimai per mėnesį 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

4. Atlikta (kartu su KD) vaizdo registratorių 
naudojimo patikrinimų  - 20   

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

Stiprinti įstaigos dirbančiųjų 
administracinius gebėjimus* 
 

1. Įstaigos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 
ne mažiau kaip 12 akademinių valandų per 
metus, dalis – ne mažesnė kaip 80 proc. 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius  

2021-12-31 

 2. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 
nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, 
dalis nuo įstaigoje resocializacijos srityje 
dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau 
kaip 30 proc. 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius  
Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31 

 3. Pareigūnų, dalyvavusių Kalėjimų 
departamento Mokymo centro 
organizuotuose specialaus pareigūnų 
pasirengimo mokymuose, dalis nuo bendro 
įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus – ne 
mažiau kaip 50 proc. 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius 
Resocializacijos 
skyrius 
Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

 4. Saugumo valdymo skyriaus pareigūnų, 1 
kartą per metus kėlusių kvalifikaciją 

Veiklos 
organizavimo 

2021-12-31 
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Kalėjimų departamento organizuojamuose 
mokymo kursuose, procentas – 100 proc. 

skyrius  
Saugumo 
valdymo skyrius 

Tobulinti pareigūnų įgūdžius 
ir operatyvų reagavimą į 
kriminogeninės būklės 
pokyčius* 

Suorganizuotų darbuotojų ir pareigūnų 
iškvietimo pratybų pagal iškvietimo schemą 
ir mokymų saugaus elgesio dirbant su 
suimtaisiais ir nuteistaisiais tema skaičius – 
2 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

Sustiprinti daiktų, kurie nėra 
įtraukti į nuteistiesiems 
leidžiamų turėti daiktų sąrašą, 
patekimo į įstaigą užkardymą* 

Atlikti netikėti, kontroliniai įeinančių 
asmenų ir jų daiktų patikrinimai, atliktos 
kontrolinės kratos – ne mažiau 12 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-12-31 

Tobulinti vidaus kontrolės 
sistemą* 

Parengtas ir patvirtintas Panevėžio pataisos 
namų vidaus kontrolės tvarkos aprašas – 1 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius  

2021-09-01 

Užtikrinti viešųjų pirkimų 
procedūrų skaidrumą bei 
valstybės biudžeto lėšų 
panaudojimo racionalumą* 

1. Užtikrinta, kad ne mažiau nei 75 proc. 
nuo visų bausmių vykdymo sistemos 
apklausos būdu vykdomų viešųjų pirkimų 
vertės, vyktų skelbiant apklausos būdu 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31 

  
  

2. Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas 
Kalėjimų departamentui kaip centrinei 
perkančiajai organizacijai – 100 proc. 

  

Įgyvendinti priemones 
personalo saugumui gerinti* 

1. Parengtas ir patvirtintas darbo vietų 
rizikos vertinimo veiksmų plano projektas – 
1 vnt. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-03-15 
 

2. Nustatytais terminais įgyvendintos 
dirbančiųjų darbo vietų rizikos vertinimo 
veiksmų plane numatytos priemonės – 100 
proc. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-09-01 
 

 

3. Įrengta pavojaus iškvietimo mygtukų 
sistema pareigūnų postuose ir darbuotojų, 
kurie dirba su nuteistaisiais kabinetuose – 
ne mažiau kaip 26 vnt. pavojaus mygtukų 

Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-05-15 

 4. Parengta ir patvirtinta reagavimo į Saugumo 2021-05-30 
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pavojaus kvietimus įstaigoje tvarka – 1 vnt. valdymo skyrius 
Optimizuoti įstaigos veiklą, 
išteklių valdymo procesus ir 
užtikrinti skaidrų bei racionalų 
išteklių panaudojimą* 

1. Pateiktų Kalėjimų departamentui 
pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos 
tobulinimo, optimizavimo, siekiant 
racionaliau naudoti žmogiškuosius 
išteklius, valdyti turtą ir asignavimus, 
skaičius – nei mažiau kaip 3 pasiūlymai 

Turto valdymo 
skyrius 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius 

2021-12-31 

 

2. Užtikrinta įstaigos valdomo 
nekilnojamojo turto inventorizacijos 
proceso kontrolė, įvertinta minėto 
nekilnojamojo turto tolimesnė naudojimo 
vizija (reikalingas/nereikalingas (griauti, 
atiduoti TB, VIMA ar kt.)) ir pateikti 
siūlymai dėl tolimesnio jo naudojimo 
Kalėjimų departamentui  

Turto valdymo 
skyrius 

2021-03-12 

 3. Atlikti visi įstaigoje 2020 metais pradėti 
remonto darbai (vykdyti pagal ekonomikos 
skatinimo priemonių planą) – 100 proc. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-06-30 

 

Pagerinti darbuotojų darbo 
sąlygas* 

1. Atnaujinti dinaminės priežiūros postai 
nuteistųjų gyvenamuosiuose korpusuose – 5 
vnt. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-11-30 

 

2. Suremontuota dinaminės priežiūros 
pareigūno darbo vieta siuntinių ir 
pasimatymų suteikimo biure (priežiūros 
poste) – 1vnt. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-11-30 

 
3. Įrengtos pataisos pareigūnams skirtos 
dušo patalpos – 1vnt. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-11-30 

Užtikrinti civilinės saugos 
įstatymų reikalavimų 
įgyvendinimą* 

1.Parengtų Civilinės saugos mokymo 
tvarkos aprašų skaičius – 1 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-02-01 

2. Parengtas 2021 metų civilinės saugos 
darbuotojų mokymo planas –1 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-07-01 

 3. Civilinės saugos mokymų, vykusių 
įstaigoje, skaičius – ne mažiau kaip 1 
mokymai  

Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31 
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Užtikrinti priešgaisrinės 
saugos reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų 
įgyvendinimą* 

1. 2020-2023 m. Gaisrinės saugos 
pagerinimo priemonių plano vykdymas – 
100 proc.;  

Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31 

2. Ataskaitų, pateiktų Kalėjimų 
departamentui, skaičius – 2. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-07-01  
2021-12-31 

Įgyvendinti įstaigoje 
planuojamą perėjimą prie 
nuteistųjų (suimtųjų) 
maitinimo ūkio būdu* 

1. Įgyvendintos Perėjimo prie maitinimo 
organizavimo ūkio būdu priemonių plane 
2021 metams numatytos priemonės – 100 
proc. 

Turto valdymo 
skyrius 
 

2021-12-31 

2. Perimtas pastato 9F3P valdymas 
patikėjimo teise 

2021-12-31 

Užtikrinti dokumentų 
valdymo sistemos (DVS) 
plėtrą Panevėžio pataisos 
namuose 

1. Dokumentų registrų, kurie pildomi 
Dokumentų valdymo sistemos (DVS) 
priemonėmis, skaičius – 100 proc. 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius 

2021-12-31 

2. Parengtų elektroninių dokumentų 
skaičius nuo bendro įstaigos dokumentų 
skaičiaus ne mažiau kaip 50 proc. 

2021-12-31 

Užtikrinti Europos Sąjungos 
fondų lėšų tinkamą 
panaudojimą įstaigos 
infrastruktūrai modernizuoti* 
 

 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. 
2789-3000-1037 atnaujinimas“ ir 
„Panevėžio pataisos namų pastato, kurio 
unikalus Nr. 2789-3000-1060 
atnaujinimas“, finansuojamų 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 numatytos 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31 

  
Turto valdymo 
skyrius 

2021-12-31 
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veiklos nustatytais terminais – 100 proc. 
2. Įgyvendintos projekto „Saulės elektrinės 
įrengimas Panevėžio pataisos namuose“, 
finansuojamo 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“ sutartyje 2021 metams 
numatytos veiklos nustatytais terminais – 
100 proc. 

Užtikrinti korupcijos 
prevencijos priemonių 
vykdymą įstaigoje* 

1. Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 
korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. 
programos įgyvendinimo priemonių plano 
įvykdymas – 100 proc. 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius ir 
įsakymu paskirti 
atsakingi 
asmenys 
 

2021-12-31 

2. Pateiktų vykdymo ataskaitų skaičius – 2 2021-01-15 
2021-07-15 

3. Užpildytų klausimynų ir parengtų išvadų 
dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 
skaičius –1  

Darbo grupė 2021-08-15 

Užtikrinti išorinės ir vidinės 
komunikacijos priemonių 
vykdymą įstaigoje 

Kalėjimų departamento bei jam pavaldžių 
įstaigų 2021 m. išorinės ir vidinės 
komunikacijos plano įgyvendinimas – 100 
proc.  

Veiklos 
organizavimo 
skyrius 
Resocializacijos 
skyrius 

2021-12-31 

01-03-02 Vykdyti laisvės 
atėmimo 
vietose laikomų 
asmenų 

Siekiant užtikrinti intensyvų 
nuteistųjų parengimą 
paleidimui iš pataisos įstaigų, 
įkurti Pusiaukelės namus 

1. Atlikti pastato, kuriame įsikurs 
Pusiaukelės namai, remonto darbai – 100 
proc. 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-05-01 368,0 

 2. Įrengta vaizdo stebėjimo sistema Saugumo 2021-06-01  
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išlaikymą, 
priežiūrą ir 
materialinį 
aprūpinimą 

Panevėžio pataisos namuose* Pusiaukelės namų nuotoliniam stebėjimui iš 
įstaigos budėtojų dalies operatoriaus posto 
– 1 vnt. 

valdymo skyrius 
Turto valdymo 
skyrius 

  

 

3. Įrengta Pusiaukelės namų įeigos 
kontrolės sistema – 1 vnt. 

Saugumo 
valdymo  skyrius 
Turto valdymo 
skyrius 

2021-06-01  

  

 

4. Užtikrintas Pusiaukelės namų 
materialinis-buitinis aprūpinimas (baldais, 
buitine technika ir kt. reikiamu 
inventoriumi) – 100 proc. 
 

Turto valdymo 
skyrius 

2021-06-15  

  

 

5. Parengti ir patvirtinti įstaigos vidaus 
teisės aktai, susiję su Pusiaukelės namų 
veikla (tvarkų aprašai, dirbančiųjų 
pareigybių aprašymais ir kt.) – 100 proc. 
 

Resocializacijos 
skyrius 
Saugumo 
valdymo skyrius 

2021-06-15  

  
 

6. Sukomplektuotos pareigybės Pusiaukelės 
namuose – ne mažiau kaip 60 proc. 
 

Veiklos 
organizavimo 
skyrius 

2021-06-15  

  

 

7. Atidaryti pusiaukelės namai ir pasirengta 
priimti nuteistuosius – 100 proc. 

Resocializacijos 
skyrius 
Saugumo 
valdymo  skyrius 
Turto valdymo 
skyrius 

2021-07-01  

  Projekto partnerio teisėmis 
dalyvauti projekto „Lietuvos 
bausmių vykdymo sistemos 
kokybės gerinimas“ veiklose, 
susijusios su pusiaukelės 
namais 
 

Įgyvendintos projekto veiklos 
įgyvendinimo grafike nustatytais terminais 
– 95 proc.   

Resocializacijos 
skyrius 
 

2021-12-31  



14 
 

01-03-04 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 
 

2021-12-31 0 

 2. Įgyvendinti Kalėjimų departamento 
operacijų centro nurodymai dėl COVID-19 
prevencijos – 100 proc. 

Turto valdymo 
skyrius 
Resocializacijos 
skyrius 
Saugumo 
valdymo skyrius 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius 

2021-12-31  

01-03-05 Teikti teisės 
aktų nustatytas 
mokamas 
paslaugas 
nuteistiesiems 
ir komunalines 
paslaugas 
Pravieniškių 
gyvenvietei 

Mokėti darbo užmokestį ūkio 
darbus dirbantiems 
nuteistiesiems  

Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos 
išmokėtos proc. – 100  

Turto valdymo 
skyrius  

2021-12-31 42,0 

                                                                                                                                                                                             Iš viso 2810,0 
*Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Panevėžio pataisos namų direktoriui 

______________________________________________ 


