
 

 

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

pareigūnams, einantiems Statuto priede 13–15 pareigybių grupėms priskirtas pareigas ir vyriausiojo 

kovotojo pareigas, nenustatomos) ir PASIEKTŲ REZULTATŲ VYKDANT NUSTATYTAS 

UŽDUOTIS VERTINIMO RODIKLIAI (R): 

kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti kriterijai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis vadovas vertins, ar 

nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pareigūnu) 

 

1. Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo 

sąlygas 

R. 1.1. įgyvendintas Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymas iki 2019 m. kovo 31 d.  – 100 proc. 
1.2. Įstaigos pareigūnams ir darbuotojams tiesiogiai dirbančiais su suimtaisiais, nuteistaisiais ir  

nuteistaisiais arešto bausme organizuoti ne mažiau 2 Dinaminės priežiūros mokymus, apmokant ne 

mažiau 30 darbuotojų. 
1.3. Iki 2019-07-01 parengtas Dinaminės priežiūros vykdymo tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims 

tvarkos aprašas. 
1.4. Palyginus su 2018 metais, padidėjo įkalintų asmenų, atliekančių terminuoto laisvės atėmimo bausmę 

pataisos įstaigos lengvosios grupės sąlygomis, skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 
1.5. Palyginus su 2018 metais, padidėjo dirbančių įkalintų asmenų skaičius – ne mažiau kaip 5 proc.  
1.6. Dirbančių įkalintų asmenų skaičius už laisvės atėmimo įstaigos teritorijos ribų – ne mažiau kaip 3. 
1.7. Padidintas įkalintų asmenų taikomų užimtumo priemonių skaičius, užtikrinant, kad visi pilnamečiai 
nuteistieji už kameros (gyvenamosios patalpos) ribų praleistų ne mažiau, kaip 4 valandas, o nepilnamečiai 

suimtieji ir nuteistieji – 5 valandas per dieną.) 
1.8. Savanorių ir nevyriausybinių organizacijų organizuojamų renginių įstaigoje, skaičius – ne mažiau 

kaip 50. 
1.9. Palyginus su 2018 metais, padidėjo įkalintų asmenų savanoriškai sumokėtų ieškinių suma – ne mažiau 

kaip 10 proc.  
1.10. Palyginus su 2018 metais, padidėjo Nuteistųjų dalyvavimas visuomenei naudingoje veikloje už 
įstaigos ribų skaičius - ne mažiau kaip 5 proc.  
1.11. Pagerintas laisvalaikio užimtumo organizavimas. Inicijuotos ir organizuotos ne mažiau kaip 2 

naujos laisvalaikio užimtumo priemonės.  
1.12. Palyginant su 2018 metais nuteistiesiems suteiktų atostogų ir trumpalaikių išvykų į namus skaičiaus 

padidėjimas -  ne mažiau 10 proc. 
1.13. Iki 2019-07-01 organizuotas „12 žingsnių“ programos pritaikymas nuteistųjų resocializacijos 

procese. 
1.14. Pasirašytos ne mažiau kaip 2 naujos bendradarbiavimo sutartys su nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis. 
1.15. Įgyvendinti neformalaus ugdymo užsiėmimai nuteistiesiems pagal penkias (meninė raiška, 
informacinės technologijos, pilietinis ugdymas, kraštotyra ir karjera, etnokultūra) programos kryptis. 
1.16. Užtikrinti dinaminės priežiūros vykdymą visiems įstaigoje bausmę atliekantiems asmenims – 100 

proc. 

2.  Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę 

R. 2.1. Iki 209-03-01 parengtas ir 100 proc. įgyvendintas Smurto mažinimo nuteistųjų ir suimtųjų tarpe 

planas. 
2.2. Iki 2019-04-01 parengtas ir 100 proc. įgyvendintas, Priemonių, skirtų sumažinti nuteistųjų ir suimtųjų 
pateikiamų skundų skaičių, planas. 
2.3. Palyginti su 2018 metais, padidėjo nusikalstamų veikų, padarytų laisvės atėmimo įstaigoje, 

išaiškinimo skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 
2.4. Palyginti su 2018 metais sumažėjo smurtinių teisės pažeidimų tarp bausmę atliekančių asmenų – ne 

mažiau 20 proc. 



2.5. Gauta pranešimų iš asmenų apie padarytas, daromas ar rengimas padaryti nusikalstamas veikas ar 

kt. kriminogeninę būklę įtakojančius procesus, skaičius ne mažiau kaip 5 gauti pranešimai kiekvienai 

2019-01-01 užimtai Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigybei. 
2.6. Nuteistųjų, kurie atsisako gyventi būryje, skaičiaus sumažėjimas lyginant su atitinkamu 2018 m. 

laiokotarpiu  - ne mažiau nei 10 proc. 
2.7. Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų laisvės atėmimo įstaigoje skaičius lygus 0.  
2.8. Pasitelkus specialiai apmokytus tarnybinius šunis įstaigoje atliktų teritorijos bei patalpų apžiūrų ir 

kratų, siekiant surasti narkotines ir psichotropines medžiagas bei kitus neleistinus suimtiesiems ir 

nuteistiesiems turėti daiktus, skaičius – ne mažiau kaip 8. 
2.9. 2019 m. įkalintų asmenų savižudybių ir bandymų nusižudyti atvejų skaičius lygus 0. 
2.10. 2019 metais atnaujinta radijo ryšio, vaizdo stebėjimo sistema, asmens saugos ir specialiųjų 

priemonių dalis  ne mažiau 5 proc. 

3.  Optimizuoti išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų ir racionalų jų panaudojimą 

R. 3.1. Iki 2019-02-01 optimizuota įstaigos struktūra bei parengti ir patvirtinti Saugumo valdymo, 

Resocializacijos, Veiklos organizavimo ir Turto valdymo skyrių nuostatai bei pareigybių aprašymai. 
3.2. Iki 2019-04-01 parengtas Saugumo valdymo skyriaus postų plano pakeitimo projektas. 
3.3. Iki 2019-07-01 tardymo izoliatoriuje įrengta 30 papildomai vietų (lovų) arešto bausmę atliekantiems 

nuteistiesiems. 
3.4. Iki 2019-07-01 užbaigti tardymo izoliatoriuje patalpų (kamerų) remonto darbai. 
3.5. Iki 2019-04-01 atnaujinta nuteistųjų įskaitos ir kontrolės kompiuterinė sistema ,,Įskaita“. 
3.6. Užtikrinant įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, atliktų vykdomų 

mažos vertės viešųjų pirkimų stebėsenų skaičius – ne mažiau 5. 
3.7. Užtikrinti, kad įstaigoje savarankiškai atliekami pirkimai būtų vykdomi skelbiamos apklausos būdu – 
ne mažiau nei 20 proc. nuo visų atliktų pirkimų. 
3.8. Įstaigoje popierinių dokumentų pagrindu vykdomi procesai perkelti į dokumentų valdymo sistemą 

DocLogix – ne mažiau kaip 3 procesai. 
3.9. Įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus pasirašyti dokumentus, sudaryta galimybė dokumentų 

valdymo sistemoje dokumentus DocLogix pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu – 100 proc. 
3.10. Parengtų elektroninių dokumentų skaičiaus nuo bendro įstaigoje parengtų dokumentų skaičiaus 
padidėjimas palyginus su 2018 m. – ne mažiau nei 30 proc. 
3.11. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per metus, dalis – ne 

mažesnė kaip 30 proc. 
3.12. Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų dėl įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, kuriuos 
būtų nukreiptos į racionalų skirtų asignavimų naudojimą ir turto valdymą, kuriems būtų pritarta skaičius 

– ne mažiau nei 5 siūlymai. 
3.13. Palyginti su 2018 m. nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus sumažėjimas procentais 
įstaigoje – na mažiau nei 20 proc. 
3.14. Palyginti su 2018 m. sumažintos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos – ne mažiau kaip 10 proc. 
3.15. 2019-03-01 inicijuoti pataisos namų 4 aukšto lengvosios grupės patalpų, skirtų suimtųjų laikymui, 

projektavimo darbų  pirkimą.  
3.16. 2019-05-01 inicijuoti pataisos namų 4 aukšto lengvosios grupės patalpų, skirtų suimtųjų laikymui, 

remonto  darbų  pirkimą.  
3.17. Dėl įstaigai padarytos žalos išieškojimo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl vykdomojo dokumento 
gavimo, ne mažiau 50 proc. neatlygintos padarytos žalos atvejų. 

4.  Įstaigos mikroklimato gerinimas 

R. 4.1. Iki 2019-04-01 parengtas ir 100 proc. įgyvendintas įstaigos darbuotojų mikroklimato gerinimo 
planas. 
4.2. Iki 2019-03-15 parengtas ir 100 proc. įgyvendintas valstybinėms, šventinėms ir atmintinoms dienoms 

paminėti renginių planas. 
4.3. Atnaujintos ne mažiau kaip 4 įstaigos darbuotojų darbo vietos. 

 

 


