PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2018 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. PL-1
PANEVĖŽIO PATAISOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ
Priemonės
kodas

01-02-01

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Siekiant užtikrinti nuteistųjų
Parengtos ir projektus administruojančioms Direktoriaus
Iki 2018-05Padidinti
resocializacijos proceso
institucijoms pateiktos ne mažiau kaip 2
pavaduotojas,
31
socialinės
kuriam priskirtos
reabilitacijos veiksmingumą bei išplėsti nuteistųjų naujų projektų paraiškos finansavimui
gauti.
projektų
veiksmingumą pozityvaus užimtumo galimybes,
inicijuoti įstaigos projektinės veiklos
organizavimo ir
plėtrą.
kontrolės
funkcijos,
Socialinės
reabilitacijos
skyrius
Partnerio teisėmis kartu su Kalėjimų Projekto rodiklių pasiekimo lygis – 100 Socialinės
2018-11-30
departamentu
prie
Lietuvos proc.
reabilitacijos
Respublikos teisingumo ministerijos
skyrius
įgyvendinti Kultūros rėmimo fondo
lėšomis finansuojamą projektą „Mes
irgi galime kurti“.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį
Panevėžio pataisos namų direktoriui

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
250,0

2

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Partnerio teisėmis kartu su Panevėžio Projekto rodiklių pasiekimo lygis – 100 Socialinės
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo proc.
reabilitacijos
centru įgyvendinti Kultūros rėmimo
skyrius
fondo lėšomis finansuojamą projektą
„Lino ir molio kalba“.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį
Panevėžio pataisos namų direktoriui

2018-06-19

Įgyvendinti
Panevėžio
miesto
savivaldybės Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos
lėšomis
finansuojamą
projektą
„Padėkime vieni kitiems būti
sveikesniems“.
Įdiegti nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo ir socialinio tyrimo išvadų
rengimo sistemą Panevėžio pataisos
namuose.
Sudaryti sąlygas nuteistųjų meninių
saviraiškos
poreikių
tenkinimui
plėtojant teatro veiklą Panevėžio
pataisos namuose.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį
Panevėžio pataisos namų direktoriui

Projekto rodiklių pasiekimo lygis – 100 Socialinės
proc.
reabilitacijos
skyrius

2018-12-31

Įdiegta elgesio rizikos vertinimo ir Socialinės
socialinio tyrimo išvadų rengimo sistema – reabilitacijos
1.
skyrius

2018-12-31

1. Įkurta nuteistųjų teatro studija Panevėžio Socialinės
pataisos namuose ir patvirtinti jos veiklos reabilitacijos
nuostatai – 1.
skyrius

2018-04-30

2. Pasirašyta sutartis su Juozo Miltinio
dramos teatru dėl bendradarbiavimo,
plėtojant teatro veiklą Panevėžio pataisos
namuose – 1.
3. Per 2018 m. teatro studijos veikloje
dalyvavusių nuteistųjų skaičius – ne mažiau
kaip 20.

2018-04-30

2018-12-31

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Išplėsti
nuteistųjų
užimtumo
prasminga veikla galimybes, į
įstaigoje vykdomų programų bei
pozityvaus užimtumo priemonių
organizavimą įtraukiant specialiųjų
kompetencijų turinčius nuteistuosius.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį
Panevėžio pataisos namų direktoriui

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

Atsakingi
vykdytojai

4. Per 2018 m. teatro studijos suorganizuotų
kultūrinių meninių renginių skaičius – ne
mažiau kaip 3.
1. Ne mažiau kaip 5 nuteistieji įtraukti į Socialinės
įstaigoje vykdomų programų ar pozityvaus reabilitacijos
užimtumo
priemonių
organizavimą skyrius
(vedimą).

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

2018-12-31

2. Vykdytos ne mažiau kaip 3 programos ar
pozityvaus užimtumo priemonės, kurias
organizavo (vedė) nuteistieji.
Siekiant nuteistųjų resocializacijos
proceso
efektyvumo,
padidinti
nuteistiesiems
vykdomų
elgesio
korekcijos programų skaičių ir jų
vykdymo intensyvumą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį
Panevėžio pataisos namų direktoriui

1. Darbuotojų, apmokytų taikyti naujas
elgesio korekcijos programas, skaičiaus
padidėjimas – ne mažiau kaip 2 darbuotojai
apmokyti vesti bent po vieną naują
programą.
2. Pradėta vykdyti ne mažiau kaip 1 nauja
elgesio korekcijos programa.
3. Elgesio korekcijos programas baigusių
nuteistųjų skaičiaus padidėjimas – ne
mažiau kaip 20 proc.
4. Nuteistųjų, atliekančių bausmę lengvos
grupės sąlygomis, skaičiaus padidėjimas –
ne mažiau kaip 20 proc.

Socialinės
reabilitacijos
skyrius,
Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Socialinės
reabilitacijos
skyrius

2018-12-10

Socialinės
reabilitacijos
skyrius
1. Įgyvendintos ne mažiau kaip 2 Socialinės
neformaliojo
švietimo
programos reabilitacijos
nuteistosioms.
skyrius
2. Nuteistųjų, baigusių neformaliojo
švietimo programas, skaičiaus padidėjimas
– ne mažiau kaip 30 proc.
Naujų visuomeninių organizacijų ir Socialinės
savanorių, vykdžiusių nuteistųjų pozityvaus reabilitacijos
užimtumo priemones pataisos namuose, skyrius
skaičius – 3.
1. Reabilitacijos centro specialistų,
Psichologinė
dalyvavusių mokomuosiuose vizituose
tarnyba
Europos Sąjungos šalių valstybės
institucijose, skaičius – 1.
2. Dalyvavusių mokymo renginiuose,
Psichologinė
skirtuose kvalifikacijai narkomanijos
tarnyba,
prevencijos klausimais tobulinti, specialistų Socialinės
skaičius – 5.
reabilitacijos
skyrius

2018-12-31

5. Nuteistiesiems skiriamų nuobaudų
sumažėjimas – ne mažiau kaip 2,3 proc.
Vykdyti socialinio projekto „Žalioji 1. Socialinio projekto „Žalioji oazė“ laisvės
oazė“ veiklas Panevėžio pataisos atėmimo vietose įgyvendinimo priemonių
namuose.
2018 m. plane numatytų priemonių
įvykdymo procentas – 100 proc.
2. Projekte dalyvavusių nuteistųjų skaičius –
20.
Plėsti nuteistųjų socialinių ryšių Nuteistųjų trumpalaikių išvykų už įstaigos
palaikymo galimybes.
ribų skaičiaus padidėjimas – 20 proc.
Suaktyvinti nuteistųjų neformaliojo
švietimo
(ugdymo)
programų
įgyvendinimą įstaigoje.

Plėsti visuomeninių organizacijų ir
savanorių veiklą pataisos namuose,
skatinant visuomenės dalyvavimą
nuteistųjų resocializacijos procese.
Plėtoti priklausomybių reabilitacijos
programos taikymą Panevėžio
pataisos namuose.

2018-12-31

2018-12-31

2018-12-31

2018-12-31

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

3. Nuteistųjų, sėkmingai baigusių
Psichologinė
Priklausomų nuo psichiką veikiančių
tarnyba
asmenų reabilitacijos programą, skaičius –
ne mažiau kaip 6.
Organizuoti priemones savižudybių ir savęs žalojimo prevencijos efektyvumui didinti:
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Panevėžio pataisos namų direktoriui

2018-12-31

Parengti Panevėžio pataisos namų Parengta Panevėžio pataisos namų Krizinių Psichologinė
Krizinių situacijų valdymo plano situacijų valdymo plano nauja redakcija – tarnyba
naują redakciją.
1.

2018-05-01

Organizuoti mokymus pareigūnams ir 1. Apsaugos ir priežiūros skyriaus
nuteistiesiems
savižudybių pareigūnų, apmokytų savižudybių
prevencijos tematika.
prevencijos tema (6 ak./val.), skaičius – ne
mažiau kaip 50.
2. Apmokytų laisvės atėmimo bausmę
atliekančių nuteistųjų, įtrauktų į Nuteistųjų,
priklausančių didelės rizikos grupei dėl
savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti,
apskaitą, procentas – ne mažiau kaip 90
proc.
3. Pravestų praktinių seminarų
nuteistiesiems apie emocijų valdymą, savęs
pažinimą, konfliktų bei problemų
sprendimą skaičius – ne mažiau kaip 2.
Įtraukti nuteistuosius į emocinės Apmokytų atpažinti psichologinių krizių
paramos ir pagalbos krizinių situacijų simptomus savanorių nuteistųjų skaičius –
metu teikimą kitiems nuteistiesiems, ne mažiau kaip 10.
siekiant skatinti nuteistųjų tarpusavio
pagalbą krizinių situacijų metu.

Psichologinė
tarnyba

2018-06-30

Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

Psichologinė
tarnyba

2018-10-01

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

3. Pravestų programos „R.A.K.T.A.S.“
užsiėmimų ciklų skaičius – ne mažiau kaip
4.
4. Programą baigusių nuteistųjų skaičius –
ne mažiau kaip 28.
1. Vykdytų nuteistųjų socialinių įgūdžių
Socialinės
lavinimo programų skaičius – 1.
reabilitacijos
skyrius,
Psichologinė
tarnyba
2. Organizuotų nuteistųjų ir jų vaikų išvykų
į kultūrinius renginius mieste skaičius – 4.

2018-12-31

Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas:
Organizuoti naujos programos
„Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta
ekonomika“ taikymą nuteistosioms.

1. Pravestų programos „Kūrybiškumas,
sąryšiais pagrįsta ekonomika“ užsiėmimų
ciklų skaičius – ne mažiau kaip 4.
2. Programą baigusių nuteistųjų skaičius –
ne mažiau kaip 24.

Organizuoti Kalėjimų departamento 1. Pravestų programos „Nuteistųjų
prie Lietuvos teisingumo ministerijos socialinių įgūdžių ugdymas“ užsiėmimų
aprobuotų pataisos programų taikymą ciklų skaičius – ne mažiau kaip 2.
nuteistosioms.
2. Programą baigusių nuteistųjų skaičius –
ne mažiau kaip 12 nuteistųjų.

Organizuoti Vaiko ir motinos
namuose gyvenančių nuteistųjų
socialinę reabilitaciją.

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Asignavimai
Įstaigos veiksmo pavadinimas
priemonei
(tūkst. eurų)
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR
VEIKLOS METODUS
01-03-01
Apsaugos ir
2018-11-01
Vykdyti saugų Imtis papildomų priemonių įstaigos 1. Stiprinant daiktų, kurie nėra įtraukti į
1897,4
nuteistiesiems leidžiamų turėti daiktų
priežiūros
ir veiksmingą kriminogeninei būklei gerinti.
Įgyvendinant nustatytą metinę
sąrašą, patekimo į įstaigą užkardymą,
skyrius
laisvės
užduotį
Panevėžio
pataisos
namų
įdiegtų
daiktų
patikros
įrenginių
skaičius
–
atėmimo vietų
direktoriui
1.
valdymą
2. Siekiant padidinti mobilaus ryšio
2018-12-31
telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų ryšio
priemonių patekimo į pataisos įstaigą
užkardymą atliktas vaizdo stebėjimo
priemonių pertvarkymas;
3. Vykdant kinologinę veiklą:
3.1. įstaigos tarnybinis šuo išmokytas
2018-10-01
bendrojo paklusnumo, produktų kvapų
paieškos, ženklinimo ir taktikos;
3.2. įstaigos tarnybinis šuo ne mažiau kaip
2018-12-31
5 kartus per mėnesį dalyvavo nuteistųjų
gyvenamųjų patalpų ir teritorijų kratose bei
apžiūrose, įeinančių ir išeinančių asmenų,
įvažiuojančio ir išvažiuojančio transporto
patikrose.
Tobulinti dinaminės priežiūros
1. Įdiegta informacinė sistema dinaminės
Apsaugos ir
2018-12-01
procesą Panevėžio pataisos namuose. priežiūros proceso metu renkamos
priežiūros
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį informacijos sklaidai;
skyrius
Panevėžio pataisos namų direktoriui
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2. Dinaminės priežiūros specialistų,
parengtų vykdyti nuteistųjų pataisos
programą, skaičius – 2.

Psichologinė
tarnyba

2018-07-01

Apsaugos ir
priežiūros
skyrius
Psichologinė
tarnyba

2018-12-31

Apsaugos ir
priežiūros
skyrius

2018-12-31

Apsaugos ir
priežiūros
skyrius,
Kriminalinės
žvalgybos
skyrius
Apsaugos ir
priežiūros
skyrius

2018-12-31

3. Dinaminės priežiūros specialistų
suorganizuotų nuteistosioms užimtumo
veiklų skaičius – 12.
4. Apmokytų dinaminės priežiūros
specialistų vykdyti nuteistųjų pataisos
programą skaičius – ne mažiau kaip 2.
Optimizuoti įstaigos perimetro fizinę 1. Įgyvendintos priemonės perimetro
apsaugą, žmogiškuosius išteklius
apsaugai optimizuoti – 100 proc.
skiriant tiesioginiam darbui su
nuteistaisiais.
2. Apsaugos žmogiškųjų resursų nukreipta
tiesioginiam darbui su nuteistaisiais – ne
mažiau kaip 15 proc.
3. Įstaigos išorinė apsauga vykdoma tik
techninėmis priemonėmis, žmogiškuosius
išteklius skiriant apsaugos funkcijoms
vykdyti įstaigos teritorijoje – 100 proc.
Vykdyti narkotinių ir psichotropinių 1. Suaktyvinta psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo paplitimo
medžiagų paplitimo įstaigoje stebėsena,
įstaigoje stebėseną ir prevencines
atliekant 10 netikėtų nuteistųjų galimo
priemones.
apsvaigimo patikrinimų per mėnesį.

2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų
patekimo į įstaigą užkardymo procentas –
ne mažiau kaip 61.

2018-07-01

2018-12-31

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Numatyti bei įgyvendinti priemones,
gerinančias įstaigos kriminogeninę
būklę.

Atlikti smurto tarp įkalintų asmenų
analizę ir įgyvendinti priemones jam
sumažinti.

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1. Atliktų netikėtų darbuotojų ir kitų
asmenų, įeinančių/išeinančių į/iš įstaigos
teritoriją patikrinimų – ne mažiau kaip 3
kartai per ketvirtį.
2. Nusikalstamų veikų užkardymas ar
išaiškinimas – 100 proc.
1. Atliktų smurto tarp įkalintų asmenų
analizių skaičius – 1.

Kriminalinės
žvalgybos
skyrius

2018-12-15

2. Smurto tarp įkalintų asmenų skaičiaus
sumažėjimas – 15 proc.
3. Parengtų ataskaitų skaičius – 2.
Numatyti bei įgyvendinti priemones 1. Įgyvendintos priemonės kriminalinės
kriminalinės žvalgybos veiklos
žvalgybos veiklos efektyvumui didinti – ne
efektyvumui didinti.
mažiau kaip 2.
2. Pagal kriminalinės žvalgybos tyrimus
pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus
padidėjimas – ne mažiau kaip 10 proc.
Užtikrinti tinkamą lygtinio paleidimo 1. Atlikta visuomenės atstovų, sutinkančių
komisijos veiklą Panevėžio pataisos dalyvauti naujos Komisijos veikloje,
namuose.
paieška – surastos ir Kalėjimų
departamentui pateiktos ne mažiau kaip 5
atstovų kandidatūros ir dokumentai.
2. Lygtinio paleidimo komisijų teigiamų
sprendimų skaičius – ne mažesnis kaip 60
proc.

2018-12-31
Kriminalinės
žvalgybos
skyrius

2018-06-30

2018-12-31

Kriminalinės
žvalgybos
skyrius

Direktoriaus
pavaduotojas,
Įskaitos skyrius

2018-12-31
2018-12-31

Iki 2018-0511

Iki 2018-1231

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Pasikeitus archyvinių Nuteistojo
1. Atrinkta naikinti archyvinių Nuteistojo
asmens įskaitos kortelių saugojimo
asmens įskaitos kortelių – 1000 vnt.
terminams, organizuoti ir koordinuoti
šių kortelių naikinimą Panevėžio
pataisos namuose.
2. Parengtas ir pateiktas derinti Panevėžio
pataisos namų Dokumentų ekspertų
komisijai atrinktų naikinti archyvinių
Nuteistojo asmens įskaitos kortelių akto
projektas – 1 vnt.
Inicijuoti procedūras, siekiant įdiegti 1. Pasirašyta sutartis su Registrų centru dėl
e. Sveikata sistemą įstaigoje.
naudojimosi e. sveikatos platforma
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį darbinėje aplinkoje.
Panevėžio pataisos namų direktoriui
2. Ne mažiau kaip 30 proc. naujai
atvykusių nuteistųjų duomenų apie jų
sveikatą suvesta į e. Sveikata sistemą.
Vykdyti Europos komiteto prieš
1. Dalyvavusių mokymo renginiuose,
kankinimą ir kitokį žiaurų,
kuriuose nagrinėjamos neleistino elgesio su
nežmonišką ar žeminantį žmogaus
suimtaisiais/nuteistaisiais netoleravimo ir
orumą elgesį ar baudimą (CPT)
atsakomybės už tokius veiksmus klausimai
delegacijos 2016 m. lankymosi
– 5.
Lietuvos įkalinimo įstaigose
ataskaitos rekomendacijų
įgyvendinimą
2. Turėta odontologinė įranga pakeista
nauja (gavus tikslinį finansavimą).

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Įskaitos skyrius

2018-12-31

Sveikatos
priežiūros
tarnyba

2018-05-31

2018-12-31

Personalo
skyrius

2018-12-31

Ūkio skyrius
2018-12-31
Sveikatos
priežiūros tarnyba

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

3. Suremontuotų (ypač didelį dėmesį
Ūkio skyrius
skiriant grindų, sienų ir lubų būklei)
gyvenamųjų patalpų skaičius – 40(gavus
tikslinį finansavimą).
4. Visiškai atskirti kamerose esantys tualetai Ūkio skyrius
pertvarose iki pat lubų – 100 proc. (gavus
tikslinį finansavimą).
5. Rekomendacijų įgyvendinimo procentas – Apsaugos ir
100.

Pasirengti įgyvendinti informacinės 1. Darbuotojų, dalyvavusių mokymo
sistemos KADIS-I Dokumentų
renginiuose elektroninių dokumentų
valdymo sistemos įdiegimą įstaigoje. rengimo bei dokumentų valdymo sistemos
diegimo klausimais, skaičius – 4.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 2. Įstaigoje įdiegta dokumentų valdymo
Panevėžio pataisos namų direktoriui sistema.
Siekiant užtikrinti įstaigos
1. Pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir
dirbančiųjų tobulėjimą profesinėje
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
srityje, sudaryti galimybę
tobulinusių kvalifikaciją, dalis – 60 proc.
dirbantiesiems kelti kvalifikaciją.

priežiūros,
Kriminalinės
žvalgybos ir
Socialinės
reabilitacijos
skyriai,
Psichologinė ir
Sveikatos
priežiūros
tarnybos

Administracijos
reikalų skyrius

Įvykdymo
terminas
2018-12-31

2018-12-31

2018-12-31

2018-11-01

2018-12-31
Personalo
skyrius

2018-12-30

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Atsakingi
vykdytojai

Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 2. Įvadinius mokymus baigusių pataisos
Panevėžio pataisos namų direktoriui pareigūnų skaičius – 2.
3. Parengtas jaunesniųjų pareigūnų
mokymo tarnybos vietoje planas – 1
4. Parengtų testų skaičius – 1.
Įgyvendinti struktūrinius pokyčius
1. Parengtų ir pakeistų skyrių nuostatų ir
Personalo skyrius
įstaigoje.
darbuotojų pareigybių aprašymų dalis –
100 proc.
2. Atlikta pareigūnų, išeinančių iš tarnybos,
išėjimo priežasčių analizė su siūlymais – 1.
Parengti ir pateikti projekto paraišką Parengtas ir projektą administruojančiai
Ūkio skyrius
Lietuvos Respublikos energetikos
institucijai pateiktas paraiškos projektas
ministerijai dėl Panevėžio pataisos
finansavimui gauti.
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“.
Užtikrinti įstaigos valdomo
1. Atliktas įstaigos valdomo nekilnojamo
Ūkio skyrius
nekilnojamojo turto (pastatų,
turto vertinimas ir sudarytas nenaudojamo
inžinierinių statinių ir žemės sklypų) ir nereikalingo nekilnojamojo turto sąrašas
efektyvų panaudojimą.
– 1;

Įvykdymo
terminas

2018-12-31
2018-01-30
2018-12-01
2018-07-01

2018-09-30
2018-09-01

2018-06-30

Asignavima
i
priemonei
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai,
mato vienetai ir reikšmės
3. Atliktas įstaigos pasirašytų sutarčių dėl
nekilnojamo turto nuomos ir panaudos
vertinimas, siekiant nustatyti jų pratesimo
tikslingumą – 1;
4. Atlikta įstaigos valdomo nekilnojamo
turto naudojimo tiesioginių (komunaliniai
mokesčiai, remontas, valymas, apsauga) ir
netiesioginių (administracinės ir kt.)
sąnaudų analizė – 1;
5. Teisės aktų nustatyta tvarka
organizuotas nenaudojamo ir nereikalingo
nekilnojamojo turto perdavimas;
6. Atsižvelgiant į įstaigos veiklos
perspektyvas ir šiuo metu valdomo
nekilnojamojo turto būklę, parengtos
valdomo nekilnojamojo turto disponavimo
gairės, kuriose būtų numatyta:
6.1. kiek ir kokio nekilnojamojo turto
ateityje reikės įstaigos funkcijoms atlikti;
6.2. kada ir kokį valdomą turtą reikės
remontuoti, renovuoti bei planuojamos
išlaidos;
6.3. kiek, kada ir kokio valdomo turto
planuojama atsisakyti, išnuomoti;
6.4. kiek, kada ir kokį nekilnojamąją turtą
planuojama įsigyti, nuomoti.

Atsakingi
vykdytojai
Ūkio skyrius

Įvykdymo
terminas
2018-07-15

Ūkio skyrius,
2018-08-01
Buhalterinės
apskaitos skyrius

Ūkio skyrius,
Komisijos

2018-12-31

Ūkio skyrius,
2018-09-01
Buhalterinės
apskaitos skyrius

Asignavimai
priemonei
(tūkst.
eurų)
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Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

01-03-02

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

01-03-03

01-03-04

Įstaigos veiksmo pavadinimas

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

Užtikrinti efektyvų įstaigos finansų ir 1. Įdiegta įstaigos transporto priemonių
materialinių išteklių valdymą.
judėjimo ir stebėjimo sistema Ecofleet.
2. Per metus pateikti ne mažiau kaip 2
pasiūlymai dėl optimalaus finansinių ir
materialinių išteklių panaudojimo.

Organizuoti ir įgyvendinti priemones Komunalinių paslaugų sąnaudos vienam
nuteistiesiems teikiamų komunalinių asmeniui, palyginti su 2017 m.,
paslaugų sąnaudoms sumažinti.
sumažėjimas proc. – ne mažiau kaip 15
proc.
Organizuoti profilaktinių radiologinių Asmenų, kurie turi būti profilaktiškai
Vykdyti
tyrimų dėl tuberkuliozės atlikimą
patikrinti dėl tuberkuliozės, dalis proc. – ne
laisvės
mažiau 94 proc.
atėmimo
vietose
Vykdyti nuteistųjų švietimą apie
Perskaitytų paskaitų skaičius – 1.
tuberkuliozės tuberkuliozės susirgimus, jų
prevenciją
profilaktiką.
Organizuoti nuteistųjų ištyrimą dėl
1. Asmenų, kurie turi būti profilaktiškai
Vykdyti
ŽIV ir lytiškai plintančių ligų.
patikrinti dėl ŽIV, dalis proc. – ne mažiau
lytiškai
98 proc.
plintančių
infekcijų ir
2. Asmenų, kurie turi būti profilaktiškai
kitų
patikrinti dėl lytiškai plintančių ligų – dalis
užkrečiamųjų
ne mažiau – 98 %
ligų
prevenciją,
profilaktiką ir
gydymą

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Ūkio skyrius

2018-12-31

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)
250,6

Buhalterinės
2018-11-30
apskaitos skyrius

Ūkio skyrius

2018-12-31

Sveikatos
priežiūros
tarnyba
Sveikatos
priežiūros
tarnyba
Sveikatos
priežiūros
tarnyba

2018-07-30

0

2018-11-30

2018-12-31

2018-12-31

0

15

Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Vykdyti nuteistųjų švietimą apie
lytiškai plintančių ligų plitimo riziką,
formuojant saugios ir atsakingos
elgsenos socialinius įgūdžius.

Didinti virusinių hepatitų išstyrimo
prieinamumą nuteistosioms
01-03-05

Mokėti darbo užmokestį ūkio darbus
Teikti teisės
dirbantiems nuteistiesiems.
aktų
nustatytas
mokamas
paslaugas
nuteistiesiems

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

Atsakingi
vykdytojai

Įvykdymo
terminas

1. Pravestų paskaitų, kurių metu nuteistieji
supažindinami su lytiškai plintančių ligų
plitimo keliais bei apsisaugojimo nuo jų
būdais ir priemonėmis, skaičius – 1;
2. Išplatinta nuteistųjų poreikius atitinkanti
švietėjiška informacinė medžiaga
(atmintinės) – 50 vnt.
Asmenų, išsitirtų dėl susirgimo B ir C
hepatitais, skaičiaus padidėjimas proc. – 2
proc.
Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtos lėšos
išmokėtos 100 proc.

Sveikatos
priežiūros
tarnyba

2018-09-01

Asignavimai
priemonei
(tūkst. eurų)

2018-12-31

Sveikatos
2018-12-31
priežiūros
tarnyba
Buhalterinės
2018-12-31
apskaitos skyrius

49,1

Iš viso: 2447,1
___________________________________________

