
MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ZENONO KUNCOS  

2018 M. PAGRINDINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

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

 

1. Paruošti ir pateikti tvirtinimui uždraustų daiktų užkardinimo priemonių planą iki 2018-02-28 d.  

2. Atnaujinti (įdiegti) įstaigoje esančias technines inžinerines priemones.  

3. Pareigūnų aprūpinimas specialiomis ir kitomis priemonėmis jų saugumui ir tarnybinių pareigų 

vykdymui užtikrinti. 

4. Užtikrinti efektyvų Kinologijos skyriaus funkcionavimą.  

5. Sumažinti įstaigos fizinę apsaugą, keičiant ją techninėmis inžinerinėmis priemonėmis.  

6. Surinkti vaizdinę medžiagą apie uždraustų daiktų perdavimo ir slėpimo būdus, bei kutus įvykius 

kurie gali būti panaudoti pareigūnų mokymams.  

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. Sudarytas ir patvirtintas „Uždraustų daiktų turėti nuteistiesiems užkardinimo priemonių planas. 

1.2. Atnaujinta bendradarbiavimo  su Marijampolės VPK sutartis dėl bendrų veiksmų užkardinant 

uždraustų daiktų patekimą į pataisos namus. 

 

Vertinimo rodikliai 2 užduočiai: 

2.1. Gamybinėje zonoje pastatyta 16 vaizdo stebėjimo kamerų. 

2.2.  Ant išorinės perimetro tvoros (Stoties g-vė) senas vaizdo stebėjimo kameras pakeisti naujomis. 

2.3.  Kontrolės praleidimo poste Nr. 1 pastatyta nauja metalo paieškos arka.  

2.4. Sudaryta sutartis dėl mobilaus ryšio blokavimo sistemos  priežiūros. 

 

Vertinimo rodikliai 3 užduočiai: 

3.1. Pareigūnai aprūpinti specialiomis ir kitomis priemonėmis reikalingomis pareigoms vykdyti. 

3.2. Prevencinės grupės (skyriaus) pareigūnai aprūpinti naujais specialios paskirties rūbais ir 

specialiomis priemonėmis.  

 

Vertinimo rodikliai 4 užduočiai: 

4.1. Įkalinimo įstaigų kinologams du kartus per ketvirtį organizuoti mokymai (vienų mokymo 

trukmė 5 dienos). 

4.2. Įsigytas vienas tarnybinį šuo. 

4.3. Kartu su Kalėjimų departamentu organizuota išvyka į kitus ES šalių kinologijos centrus. 

4.4. Organizuotos varžybos dalyvaujant kitų institucijų ir ES šalių komandoms. 

4.5. Su Marijampolė VPK sudaryta sutartis dėl savitarpio pagalbos panaudojant tarnybinius šunis. 

4.6. Kinologijos skyrius aprūpintas reikiamoms priemonėms mokymams vykdyti. 

 

Vertinimo rodikliai 5 užduočiai: 

5.1. Apsaugos perimetre sumontuota papildoma apsaugos signalizacija. 

5.2  Įdiegta naują vaizdo stebėjimo sistema. 

5.3  Numatyta 50 procentų  darbo laiko budėti  priežiūros postuose.  

5.4  Sudaryta greito reagavimo (patruliavimo) pareigūnų grupė. 

 



2 
 

Vertinimo rodikliai 6 užduočiai: 

6.1. Surinkta vaizdinė medžiaga pareigūnų mokymams ir išleista 20 vnt. DVD diskų. 

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, pareigūnų kaita ir jų trūkumas);  

2. Finansų trūkumas; 

3. Prisidėjusios naujos funkcijos ar neplanuotos arba skubios užduotys; 

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

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

 

 

 


