
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS 
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

PAREIGŪNO MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMŲ DIREKTORIAUS 
REGIMANTO KAVALIAUSKO

TARNYBINĖS VEIKLOS 2021 METŲ UŽDUOTYS

2021-03-____ Nr. _____
Vilnius

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. Didinti resocializacijos proceso veiksmingumą.

 

1.1.R. Pasirengiant įgyvendinti  2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias  Lietuvos Respublikos
bausmių  vykdymo  kodekso  nuostatas,  susijusias  su  nuteistųjų  užimtumo
organizavimu,  parengtas  ir  patvirtintas  Marijampolės  pataisos  namų  nuteistųjų
užimtumo organizavimo priemonių planas, nustatytais terminais įgyvendintos plano
priemonės – 100 proc.

1.2.R. Lyginant su 2020 m., suteiktų trumpalaikių išvykų nuteistiesiems į namus skaičiaus
didėjimas – ne mažiau 5 %.  

1.3.R. Suimtųjų ir nuteistųjų, baigusių elgesio korekcijos programas, skaičiaus didėjimas –
ne mažiau kaip 10 proc.

1.4.R. Palyginus su 2020 m., padidintas įkalintų asmenų, sėkmingai baigusių Priklausomų
nuo psichiką  veikiančių  medžiagų  asmenų reabilitacijos  programą,  skaičius  -  ne
mažiau kaip 10 proc.

1.5.R. Įstaigoje  laikomų  asmenų,  sėkmingai  baigusių  socialinių  įgūdžių  lavinimo
programas – ne mažiau kaip 10 asmenų.

1.6.R. Lyginant su 2020 m., nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos
už pataisos įstaigos ribų, skaičiaus didėjimas – ne mažiau kaip 5 proc..

1.7.R. Inicijuoti  socialiniai,  edukaciniai,  kūrybiniai  projektai  nuteistųjų  resocializacijos,
visuomenės  požiūrio  pokyčio  į  elgesio  pažangą  darančius  nuteistuosius  srityse,
bendradarbiaujant  su  socialiniais  partneriais  (valstybinių  įstaigų,  savivaldybių,
nevyriausybinių organizacijų švietimo, kultūros, sporto sričių atstovais) – ne mažiau
kaip 3 projektai.

1.8.R. Iki  2021-12-31  pasirašytų  bendradarbiavimo  sutarčių, skatinant  visuomenės
dalyvavimą nuteistųjų resocializacijos procese, skaičius – ne mažiau kaip 3.

1.9.R. Per  2021  metus  Marijampolės  pataisos  namų  kiekvienos  nuteistųjų  kolektyvo
tarybos organizuotų posėdžių skaičius  – 4 (ne rečiau  kaip kartą  per ketvirtį),  iki
2021-12-31 parengta pažyma dėl Marijampolės pataisos namų nuteistųjų kolektyvo
tarybos veiklos rezultatų – 1 vnt. 

1.10.R. Iš  pataisos  įstaigų  paleidžiamų  (paleistų)  asmenų  socialinės  integracijos  tvarkos
aprašo,  patvirtinto  Lietuvos Respublikos  socialinės  apsaugos ir  darbo ministro ir
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324,
nuostatų įgyvendinimas  – 100 proc.

1.11.R. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymas numatytais  terminais – 100 proc.

1.12.R 2021 m. I-ame ketvirtyje atlikta analizė apie nuteistųjų darbingumo lygį ir turimą
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specialybę – 2 ataskaitos.
1.13.R. Palyginus su 2020 metais, padidėjo dirbančių įkalintų asmenų skaičius – ne mažiau

kaip 5 proc.

2. Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę.

2.1.R. Gerinant  įstaigos  kriminogeninę  būklę 2–ame nuteistųjų  lokaliniame sektoriuje,
kuriame  bendrabučio  tipo  patalpose  gyvena  apie  250  nuteistųjų,  įrengtas
papildomas priežiūros postas.

2.2.R. Parengtas  ir  išleistas  atnaujintas  mokomasis  fotoalbumas  –  draudžiamų
nuteistiesiems turėti daiktų patekimo į pataisos namų teritoriją ir jų slėpimo būdai
– 1.

2.3.R. Gerinant įstaigos kriminogeninę būklę nuteistieji, galimai darantys nusikalstamas
veikas pagal LR BK 182 str., perkelti į gyvenamąjį korpusą, kuriame vykdomas
mobilaus ryšio blokavimas ir dinaminė priežiūra.

2.4.R. Vykdant  planines  nuteistųjų  gyvenamųjų  patalpų  kratas,  siekiant  paimti
nuteistiesiems draudžiamus turėti  daiktus,  naudoti  tarnybiniai  šunys – ne mažiau
kaip 25 proc. kratų.

2.5.R. Atlikus pataisos namų prieigų analizę nuteistiesiems draudžiamų daiktų permetimų
rizikos pagrindu, šiose vietose įrengtos 5 vaizdo stebėjimo kameros.

2.6.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr.
V-43 ,,Dėl tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
tinkamas vykdymas – 100 proc.

2.7.R. Atlikta  vaizdo  registratoriais  užfiksuotų  įrašų  patikrinimų,  siekiant  nustatyti  ar
vaizdo  registratoriai  naudojami  pagal  nustatytą  tvarką  -  ne  mažiau  kaip  4
patikrinimai per mėnesį.

2.8.R. Siekiant  tobulinti  pareigūnų  ir  darbuotojų  tarnybinius  įgūdžius,  suorganizuotos
darbuotojų  ir  pareigūnų  iškvietimo  pratybos  pagal  iškvietimo  schemą  (pratybų
skaičius  – 2) ir  mokymai saugaus elgesio dirbant su suimtaisiais  ir  nuteistaisiais
tema.

2.9.R. Patikrintų nuteistųjų, kurie buvo bausti už psichiką veikiančių medžiagų vartojimą, 
skaičius per mėnesį – 100 proc.

2.10.R. Atlikti netikėti, kontroliniai įeinančių asmenų ir jų daiktų patikrinimai, atliktos 
kontrolinės kratos – ne mažiau 12.

3. Tobulinti vidaus kontrolės sistemą, optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo
procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų išteklių panaudojimą

3.1.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtinto Kalėjimo departamento
bei  jam  pavaldžių  įstaigų  2021  metų  išorinės  ir  vidinės  komunikacijos  plano
vykdymas – 100 proc.

3.2.R. Į  dokumentų  valdymo  sistemą  DocLogix  perkeltas  nuteistųjų  ir  kitų  asmenų
prašymų ir skundų nagrinėjimo procesas – 100 proc.

3.3.R. Plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą su kitų šalių įkalinimo įstaigomis pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Červony Bor (Lenkija) įkalinimo įstaiga. 

3.4.R. 2021 m. III-iame ketvirtyje organizuotos tarptautinės Bausmių vykdymo sistemos
kinologų  su  tarnybiniais  šunimis  atvirosios  meistriškumo  varžybos  „Narkotinių
medžiagų paieška – 2021“.

3.5.R. 2021  m.  I-ame  pusmetyje  organizuotas  tarpinstitucinis  fotografijos  konkursas
„Tarnybiniai šunys“ ir fotografijų paroda.

3.6.R. Atliktas paslaugos pirkimas dėl 6-tojo gyvenamojo korpuso 3-čio aukšto remonto,
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perdarant  bendrabučio  tipo  patalpas  į  kamerų  tipo  patalpas  bei  pradėti  remonto
darbai.

3.7.R. Organizuotas Marijampolės pataisos namų 90-mečio paminėjimas.

3.8.R. Užtikrintas rekomendacijų, pateiktų centralizuotam viešųjų pirkimų skyriui atlikus
viešųjų pirkimų patikrinimus, įvykdymas - 100 proc.

3.9.R. Įstaigos  darbuotojų,  vykdančių  viešuosius  pirkimus,  dalyvavimas  ne  mažiau  1
seminare aktualiais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais – 100 proc. 

3.10.R. Atlikta komunalinių paslaugų sąnaudų analizė ir numatytos priemonės jų mažinimui
– ne mažiau 2 analizės su rekomendacijomis.

3.11.R. Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos tobulinimo, 
optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, valdyti turtą ir 
asignavimus, skaičius - nei mažiau kaip 3 pasiūlymai.

3.12.R Atlikta Valstybės kontrolės ir TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2019-2020 
m. rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra, užtikrinamas nuolatinio pobūdžio 
rekomendacijų vykdymas ir apie tai informuotas Kalėjimų departamentas ir TM 
CVAS – ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

3.13.R. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. 
programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymas – 100 proc.

3.14.R. Parengtas ir patvirtintas Marijampolės pataisos namų vidaus kontrolės tvarkos 
aprašas – 1. 

3.15.R. Atliktas įstaigos darbo vietų rizikos vertinimas – iki 2021 m. rugsėjo 1 d.

3.16.R Įstaigoje dirbančių  darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 12 akademinių 
valandų per metus, dalis - ne mažesnė kaip 80 proc.

3.17.R. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, dalis 
nuo įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau kaip
30 proc.

3.18.R. 2021 m. I-ame pusmetyje įrengtos naujos modulinės patalpos vertintojų grupių 
darbuotojams – 12 modulinių patalpų. Sudarytos sąlygos nuteistiesiems atlikti 
bausmę atvirojoje kolonijoje (moduliniame korpuse) - iki 2021-04-01.

3.19.R. Kybartuose II-ame administraciniame pastate įrengtos gyvenamosios patalpos,
skirtos gyventi 10-čiai nuteistųjų, turinčių teisę be sargybos arba palydos išvykti už 
pataisos įstaigos teritorijos ribų. 

3.20.R. Užtikrinant pataisos namuose (Kybartai) laikomų nuteistųjų gyvenimo sąlygų 
gerinimą, nuteistųjų bendrabutyje (5 aukštai) suremontuotos prausyklų patalpas, 
pertvarkytos tualetų pertvaros nuteistųjų gyvenamosiose patalpose, užtikrinant 
privatumą (Marijampolė).   

3.21.R. Užtikrinta įstaigos valdomo nekilnojamojo turto inventorizacijos proceso kontrolė, 
įvertinta minėto nekilnojamojo turto tolimesnė naudojimo vizija 
(reikalingas/nereikalingas (griauti, atiduoti TB, VIMA ar kt.)) ir pateikti siūlymai 
dėl tolimesnio jo naudojimo Kalėjimų departamentui iki 2021-03-12.

3.22.R. Užtikrinta, kad įstaigoje atliekami statinių ir patalpų remontai būtų atliekami tik 
reikalingose (naudojamose) patalpose taupiai ir racionaliai, suderinus su Kalėjimų 
departamentu, siekiant sumažinti įstaigoje kalinčių  nuteistųjų (suimtųjų) skundų 
skaičių – 100 proc.

3.23.R. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 
patvirtintą Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programą parengti šešių 
pastatų renovacijos techniniai projektai – 100 proc.

3.24.R. 2020-05-04 Bendradarbiavimo sutarties Nr. ST-68 dėl 2014-2021 m. Europos 
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Teisingumas 
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ir vidaus reikalai“ projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės 
gerinimas“ įsipareigojimų, susijusių su 2021 m. įgyvendinamomis projekto 
veiklomis, įvykdymas – 90 proc.

3.25.R. Užtikrinant suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo organizavimą ūkio būdu, veiklos adresu
J. Biliūno g. 14, Kybartai, atliktos visos procedūros - nuo 2020-05-10 pradėtas 
suimtųjų ir nuteistųjų maitinimas ūkio būdu.

3.26.R. Civilinės saugos mokymų vykdymas įstaigoje - ne mažiau kaip 1 mokymai (min. 2 
val. per metus)

3.27.R. 2020-2023 m. Gaisrinės saugos pagerinimo priemonių plano vykdymas – 100 proc.; 
ataskaitų teikimas Kalėjimų departamentui – vieną kartą per pusmetį.

3.28.R. 6 projektų, įgyvendinamų  pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. 
lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1328 patvirtintą Viešųjų pastatų energinio efektyvumo 
didinimo programą, veiklų, numatytų 2021 m., įvykdymas – 90 proc. 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS: 
kokios  aplinkybės  galėtų  turėti  įtakos  šių  užduočių  neįvykdymui?  (pildoma  suderinus  su
pareigūnu)
1. Neplaninių užduočių kiekis ir jų apimtys – prisidėjusios papildomos skubios ir neplanuotos 
užduotys.
2. Objektyvios, nuo pareigūno valios nepriklausančios aplinkybės (ilgalaikė liga, karantino įtakoti
ribojimai ar pan.), sąlygojusios užduočių prioritetų pakeitimą metų bėgyje.
3. Teisės aktų pasikeitimai.

 4. Žmogiškųjų ir finansinių išteklių trūkumas.

Kalėjimų departamento prie Virginijus Kulikauskas
teisingumo ministerijos direktorius 

Marijampolės pataisos namų Regimantas Kavaliauskas
direktorius
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