
MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ  

DIREKTORIAUS REGIMANTO KAVALIAUSKO 2018 METŲ 

PAGRINDINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys): 

1.  Pagerinti resocializacijos veiksmingumą. 

2.  Gerinti įstaigos kriminogeninę būklę. 

3.  Gerinti efektyvų žmogiškųjų išteklių valdymą ir įstaigos personalo motyvaciją 

4.  Užtikrinti efektyvų ir skaidrų įstaigai skirtų finansinių ir materialinių išteklių valdymą. 

 

PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI: 

Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas vertins, 

ar nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pataisos pareigūnu) 

 

Vertinimo rodikliai 1 užduočiai: 

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

mažiau kaip 10 proc. 

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

svarstyti nuteistųjų, atitinkančių keliamus reikalavimus, prašymų dėl jų perkėlimo į pusiaukelės 

namus, skaičius — ne mažiau kaip 10 proc. 

1.3. Palyginus su 2017 m. padidėjo visuomeninių organizacijų ir savanorių suteiktų pagalbos 

atvejų skaičius – ne mažiau 10 proc. 

1.4. Palyginus su 2017 metais, padidėjo gerai besielgiantiems nuteistiesiems taikytų paskatinimų 

priemonių skaičius - ne mažiau kaip 10 proc. 

1.5. Palyginus su 2017 metais, padidėjo nuteistiesiems suteiktų trumpalaikių išvykų į namus 

skaičius - ne mažiau kaip 10 proc. 

1.6. Iki 2018 m. kovo 31 d. įsteigtas nuteistųjų būrys, kuriame iki bausmės pabaigos  

apgyvendinami nuteistieji, sėkmingai baigę narkomanijos prevencijos programą Priklausomybių 

reabilitacijos centre. 

1.7. Lygtinio paleidimo iš pusiaukelės namų komisijai pristatytų prašymų taikyti lygtinį paleidimą 

ir teismo sprendimų lygtinai paleisti santykis - ne mažesnis kaip 50 proc. 

1.8. Įrengta RIP prieigos nuteistiesiems, kuriose galima naršyti teisės aktus – ne mažiau 4 vietos. 

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

kaip 50 procentų. 

 

Vertinimo rodikliai 2 užduočiai: 

2.1. Iki 2018 m. birželio 30 d. Gamybinėje zonoje įrengta vaizdo stebėjimo sistema, siekiant 

padidinti nuteistųjų kontrolę Gamybinėje zonoje bei padidinti daiktų, neįtrauktų į leidžiamų 

nuteistiesiems turėti daiktų sąrašus, patekimo prevenciją. 

2.2. Iki 2018 m. birželio 30 d. dirbančių nuteistųjų gyvenamosios patalpos atskirtos nuo  

nedirbančių nuteistųjų gyvenamųjų patalpų – 100 %. 

2.3. Siekiant padidinti Įstaigoje rastų daiktų, kurių negalima turėti nuteistiesiems, skaičių 

nuteistųjų gyvenamųjų patalpų planinių kratų metu naudoti tarnybiniai šunys – ne mažiau kaip 30 

proc. kratų. 

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

2.5. 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. 
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2.6. Siekiant padidinti Įstaigoje rastų daiktų, kurių negalima turėti nuteistiesiems, skaičių 2018 m. 

kontrolės ir praleidimo poste Nr. 2 (tarp Gyvenamosios ir Gamybinės zonų) įrengtas arkinis 

metalo detektorius. 

 

Vertinimo rodikliai 3 užduočiai: 

3.1. Organizuota pataisos pareigūno profesijos viešinimo priemonių – ne mažiau kaip 6 priemonės. 

3.2. Organizuota atrankos komisijos posėdžių dėl galimybės užimti laisvas pareigybes – ne mažiau 

kaip 10. 

3.3. Pataisos namų darbuotojams organizuota ne mažiau 4 neformalūs susitikimai ar renginiai, 

skirti darbuotojų mikroklimato gerinimui. 

3.4. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojai, dirbantys su dokumentų valdymo sistemomis, 100 

proc. apmokinti dirbti su tokiomis sistemomis.. 

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

3.6. Pataisos įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje bei korupcijos prevencijos srityse, dalis - ne mažesnė kaip 70 proc. 

3.7. Pretendentų, nusiųstų į atranką mokytis pagal pataisos pareigūnų profesinio mokymo 

programą Kalėjimų departamento Mokymo centre, skaičius – ne mažiau kaip 5. 

3.8. Užtikrinant darbuotojų pozityvią psichologinę būseną organizuota įvairių psichologinės 

būsenos gerinimo bei pagalbos užsiėmimų – ne mažiau 50 val.  

 

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 – 100 proc. 

4.3. 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.  

4.4. Atlikta komunalinių paslaugų sąnaudų per 2018 m. analiziė ir parengtas šių sąnaudų mažinimo 

planas 2019 metams.  

4.5. Taupant komunalinių paslaugų išlaidas įstaigos perimetro apšvietimo lempos pakeistos LED 

šviestuvais – 100 proc. 

4.6. Per 2018 m. sumažinti pataisos namų perimetro fizinę apsaugą, keičiant ją inžinerinėmis-

techninėmis priemonėmis – 50 proc. 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS:  

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šių užduočių neįvykdymui? (pildoma suderinus su pataisos 

pareigūnu) 

1. Žmogiškieji faktoriai (nedarbingumas, darbuotojų kaita kt.);  
2. Teisės aktų pakeitimai;  
3. Trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymas ar veiksmai kurių negalima buvo numatyti; 
4. Prisidėjusios naujos funkcijos ar neplanuotos arba skubios užduotys; 

5. Kitos objektyvios nuo valstybės tarnautojo valios nepriklausančios aplinkybės, sąlygojusios 

poreikį einamųjų metų eigoje keisti suplanuotų užduočių atlikimo prioritetus ir terminus. 

 

 


