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TARNYBINĖS VEIKLOS 2019 METŲ UŽDUOTYS
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Marijampolė

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, kuliais vadovaudamasis tiesioginis vadovas 
vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos (pildoma suderinus su pareigūnu)

1. Atliktos pasiruošimo priemonės (darbai) nuteistųjų perkeltų iš Lukiškių 
tardymo izoliatoriaus -  kalėjimo apgyvendinimui.

R. Nuteistųjų resocializacįjai ir užimtumui paruoštos dvi tinkamos patalpos.
R. Nuteistųjų nuteistų iki gyvos galvos vykdomos dvi užimtumo priemonės.
R Užtikrintos saugios darbuotojų sąlygos.
2. Pareigūnų aprūpinimas specialiomis priemonėmis jų saugumui ir tarnybinių 

pareigų vykdymui užtikrinti, bei darbo sąlygų gerinimas.

R. Įsigyta ir pareigūnams išduota 20 vnt vaizdo registratorių
R Pareigūnams dirbantiems kamerų tipo patalpose ir kalėjimo režime išduota 

8 vnt. neperduriamų liemenių.
R. Papildomai j budinčias pamainas išduota 10 vnt. radijo stočių.
R. Nuteistųjų gyvenamoje zonoje ir gamybinės zonos teritorijoje nuteistųjų 

kontrolei sumontuota 10 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų.
R. Suremontuoti priežiūros postai Nr. 3,5 ir 6.
3. Užtikrinti efektyvų Kinologijos skyriaus funkcionavimą.
R. Įkalinimo įstaigų kinologams du kartus per ketvirtį organizuoti mokymai 

(vienų mokymo trukmė 5 dienos).
R. Kartu su Kalėjimų departamentu organizuota išvyka į kitus ES šalių 

kinologijos centrus.
R. Organizuotos varžybos dalyvaujant kitų institucijų ir ES šalių komandoms.
4. Paruošti ir pateikti tvirtinimui uždraustų daiktų užkardinimo priemonių planą 

2018-03-29 d.
R.

%

Paruoštas narkotinių medžiagų ir kitų uždraustų daiktų užkardinimo planas 
2019 metams. Suderintas su Kalėjimų departamento Saugumo valdymo 
skyriumi ir patvirtintas įstaigos direktoriaus

5. Surinkti vaizdinę medžiagą apie uždraustų daiktų perdavimo ir slėpimo 
būdus, bei kutus įvykius kurie gali būti panaudoti pareigūnų mokymams.

R. Padarytos skaidrės ir vaizdo įrašai



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
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