
 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI: 

Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaujantis tiesioginis vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pataisos pareigūnu) 

Vertinimo rodikliai 1 užduočiai: 

1.1. Imtis priemonių ŽIV situacijos suvaldymui. 

1.2. 2018 metais naujai paaiškėjusių ŽIV laisvės atėmimo vietose užsikrėtusių nuteistųjų skaičius 

mažesnis lyginant su 2017 metais ne mažiau kaip 30 proc. 

1.3. ŽIV prevencijos plane numatytų priemonių įvykdymas – 100 proc. 

1.4. Palyginus su 2017 metais, padidėjo nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, skaičius - ne mažiau 

kaip 10 proc. 

1.5. Palyginus su 2017 m. padidėjo Nuteistųjų perkėlimo į pusiaukelės namus komisijai pateiktų svarstyti 

nuteistųjų prašymų dėl jų perkėlimo į pusiaukelės namus, skaičius — ne mažiau kaip 10 proc. 

1.6.  Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos sprendimų dėl nuteistųjų prašymų taikyti 

lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tenkinimo, dalis – siekti padidinti 5 proc. lyginant su 2017 metais. 

1.7. Palyginus su 2017 metais, padidėjo nuteistųjų, dalyvavusių mediacijoje, skaičius - ne mažiau 

kaip 30 procentų. 

1.8.  Nuteistieisiems neleistinų daiktų užkardymas lyginant su 2017 metais padidėjo 20 proc. 

1.9. Kriminalinės žvalgybos tyrimų bylų skaičius per 2018 metus padidėjo 50 proc. 

Vertinimo rodikliai 2 užduočiai: 

2.1.  Nuteistųjų gyvenamųjų patalpų kratų metu naudoti tarnybiniai šunys – ne mažiau kaip 20 proc. 

kratų. 

2.2.  Bepiločiais orlaiviais nuteistiesiems perduotų daiktų skaičius - 0 vnt. 

2.3.  Nuteistųjų skirstymui į būrius taikyta diferencijacija, ko pasekoje, lyginant su 2017 m., sumažėjo 

nuteistųjų, atsisakiusių gyventi jiems paskirtame būryje skaičius - ne mažiau kaip 15 proc. 

2.4. Užtikrintas Pusiaukelės namų efektyvumas, atrenkant nuteistuosius pagal nustatytą tvarką ir  pilnai 

užpildant visas numatytas vietas (20), - 100 proc. 

2.5. Per 2018 metus įstaigoje įdiegtas dinaminės priežiūros modelis.  

2.6. Įgyvendintas psichotropinių vaistų skyrimo ir išdavimo nuteistiesiems kontrolės mechanizmas. 

2.7.Organizuota pataisos pareigūno profesijos viešinimo priemonių – ne mažiau kaip 3 priemonės.  

2.8. Organizuota atrankos komisijos posėdžių dėl galimybės užimti jaunesnio specialisto pareigas – ne 

mažiau kaip 6. 

2.9. Pataisos įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip du kartus per metus, dalis 

- ne mažesnė kaip 50 proc. 

Vertinimo rodikliai 3 užduočiai: 

3.1.  Iki 2018 m. gruodžio 31 d. pataisos namuose įdiegta Doclogix dokumentų valdymo sistema bei 

darbuotojai apmokinti dirbti su šia sistema. 

3.2.  Pataisos pareigūnai aprūpinti tarnybine uniforma ar jos dalimis – 100 proc 

3.3.  Įstaigoje įdiegtos judriojo radijo ryšio ir dronų blokavimo sistemos veikia 100 proc. 

3.4.  Pradėti II bendrabučio rekonstrukcijos darbus-15 proc. 

Vertinimo rodikliai 4 užduočiai: 

4.1.Vykdytų viešųjų pirkimų per CVP IS dalis - ne mažesnė kaip 90 proc. 

4.2.Vykdytų viešųjų pirkimų iš CPO katalogo, jeigu jame yra reikalingos prekės – 90 proc. 

4.3. Įvykdytų prekių (paslaugų), kurias gamina (teikia) VĮ „Mūsų amatai”, viešųjų pirkimų dalis - ne 

mažiau kaip 90 proc. atitinkamų pataisos įstaigos prekių ir paslaugų poreikio. 

4.4. Pareigūnai, priskirti į pataisos įstaigoje suformuotą „prevencinę grupę“ aprūpinti specialia ekipuote 

(ergonomiškomis, apsaugančiomis nuo smūgių ir judesių nevaržančiomis liemenėmis ir kt.) bei 

specialiosiomis priemonėmis - 100 proc.  

4.5. Pabaigti Viešojo saugumo tarnybos 1-ojo pulko (kareivinių) dviejų pastatų kapitalinio remonto 

darbus – 100 proc.; 

4.6.  2018 metais pradėti diegti projektą „Saulės jėgainės statyba Alytaus pataisos namuose“ . 


