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2017 M, METINIO VEIKLOS PLANO 
PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA

I SKYRIUS 
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

1.1. Išoriniai veiksniai

Teigiamai veikiantys bausmių vykdymo sistemos veiklą:
- pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos institucijomis. 

Yra galimybė visų sričių specialistus rengti Lietuvoje. Teisinį išsilavinimą, tame tarpe ir 
penitencinės teisės, galima įgyti universitetuose. Įvadinį mokymą Marijampolės pataisos namų 
pataisos pareigūnai praeina Kalėjimų departamento Mokymo centre. Tai užtikrina personalo 
mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą.

- nuteistuosius įtraukus į visuomenei naudingus darbus įvairių akcijų, skirtų miesto 
puoselėjimui, forma teigiama linkme kinta visuomenės požiūris į nuteistuosius, tam didelį impulsą 
davė nuteistųjų apgyvendinimas Pusiaukelės namuose, ten gyvenantys nuteistieji dirba arba 
mokosi ir yra ruošiami sugrįžimui į pilnavertį gyvenimą. Tuo pačiu kinta ir pačių nuteistųjų 
požiūris į gyvenimą, nepažeidžiant nustatytos tvarkos ir moralės normų, kas turėtų padėti jiems 
lengviau integruotis į visuomenę, atlikus laisvės atėmimo bausmę. Gerėjant visuomenės ir 
darbdavių požiūriui į nuteistus asmenis atsiranda vis daugiau galimybių įtraukti nuteistuosius į 
visuomenei naudingus darbus ar net įdarbinti už įstaigos ribų.

- Marijampolės pataisos namuose planinis nuteistųjų skaičius 2017 metams buvo 
sumažintas nuo 1050 iki 950. Marijampolės pataisos namuose laikomų nuteistųjų vidutinis 
sąrašinis skaičius 2017 metais buvo -  908 (įskaitant arešto bausmę atliekančius nuteistuosius), todėl 
finansinių išteklių trūkumo nebuvo ir įstaiga metų pabaigoje pradelstų kreditinių įsiskolinimų 
neturėjo.

- nauji Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimai užtikrina geresnę 
nuteistųjų priežiūrą, kontrolę, draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimą į pataisos namus, 
pareigūnų saugumą, kas sąlygos geresnę kriminogeninę būklę pataisos namuose.

Neigiamai veikiantys bausmių vykdymo sistemos veiklą:
- didelis nusikalstamumo lygis Lietuvoje ir griežtos bausmės lemia, kad kalinimo įstaigose 

laikomas palyginti didelis asmenų skaičius. Nemaža dalis nuteistųjų, paleistų iš laisvės atėmimo
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vietų prieš terminą, yra linkę nusikalsti, neišlaikę gyvenimo išbandymų vėl patenka į kalinimo 
įstaigas.

- visuomenėje egzistuojanti narkomanijos ir labai pavojingų užkrečiamųjų ligų (ŽIV 
infekcijos, hepatitų B ir C) plitimo problema, vis labiau plinta įvairūs svaiginimosi įvairiomis 
psichiką veikiančiomis medžiagomis būdai (cheminėmis medžiagomis), kelia sunkumų ir 
Marijampolės pataisos namuose. Pavojingomis užkrečiamomis ligomis infekuotiems 
nuteistiesiems bei su jais turėjusiems kontaktą ir realiai galėjusiems užsikrėsti darbuotojams 
profilaktikai, gydyti, skiepyti nuo hepatitų B ir C, narkomanijos prevencijai lėšų skiriama 
nepakankamai.

- visuomenės patiklumas sudaro sąlygas nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo 
bausmę, toliau vykdyti nusikalstamas veikas.

1.2. Vidiniai veiksniai

Teigiamai veikiantys Įstaigos veikią
- nusikaltusių asmenų socialinės reabilitacijos procesas organizuojamas programiniu 

principu, socialinės reabilitacijos programos nuolatos atnaujinamos, nuteistieji įtraukiami į darbinę 
veiklą už įstaigos ribų. Įstaigoje organizuotas nuteistųjų profesinis rengimas, veikia Marijampolės 
Suaugusiųjų vidurinės mokyklos filialas. Visuomeninės organizacijos dalyvauja nuteistųjų lygtinio 
paleidimo, socialinės reabilitacijoj procesuose.

- darbuotojai nuolat kvalifikaciją kelia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos kėlimo įstaigose. Vis didesnis 
dėmesys skiriamas personalo saugumui.

- įsigaliojus naujausiems Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Statuto pakeitimams, pasikeitė pataisos pareigūnų atlyginimų nustatymo ir 
skaičiavimo tvarka, tai lėmė pataisos pareigūnų darbo užmokesčio padidėjimą, taip pat didesnę 
pataisos pareigūnų darbinę motyvaciją.

Neigiamai veikiantys Įstaigos veiklą
- nuteisti asmenys, net atlikdami bausmę kalinimo įstaigose, dažnai stengiasi tęsti 

nusikalstamą veiklą. Dėl pataisos namų specifikos: kad įstaiga yra miesto centre, nuteistieji 
laikomi bendrabučio tipo patalpose su galimybe ne mažą dalį dienos lankytis lauke, didelė įmonės, 
kurioje nuteistieji dirba, teritorija,- yra galimybė pašaliniams asmenims, įvairių priemonių pagalba, 
į pataisos namų teritoriją įmesti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų. Šie daiktai tampa naujų 
nusikalstamų veikų priemonėmis. Į pataisos namus patenka daugiau degradavusių, praradusių doro 
gyvenimo būdo motyvaciją, su ilgais terminuotos laisvės atėmimo terminais asmenų. Dėl šių 
veiksnių tampa sudėtingesnė įkalinimo įstaigose laikomų asmenų socialinė reabilitacija ir saugių 
bausmės atlikimo sąlygų nuteistiesiems bei darbo sąlygų personalui užtikrinimas.

- į Marijampolės pataisos namus patenka vis daugiau asmenų, neturinčių specialybės ir 
darbo įgūdžių. Valstybės įmonės „Mūsų amatai44 Marijampolės filialui tenka pačiai rūpintis 
nuteistųjų mokymu specialybės, o tai pakankamai brangiai kainuoja, dėl ko į darbą mieliau 
priimami nuteistieji su ilgesnėmis laisvės atėmimo bausmėmis. Esant didelei nuteistųjų kaitai, 
mokymui skiriamos lėšos neatsiperka. Kadangi VĮ „Mūsų amatai44 yra viena iš rinkos dalyvių, 
kuriai galioja visi ekonomikos dėsniai, todėl siekiant „išgyventi44 tampa vis sudėtingiau ne tik
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didinti darbo vietų nuteistiesiems skaičių, bet ir išlaikyti turimas darbo vietas.

Pasiekti rezultatai
Per 2017 metus peržiūrėtos įstaigos vidaus administravimo funkcijos ir procesai, siekiant 

optimizuoti įstaigos valdymą, atnaujinti kai kurių įstaigos administracinių padalinių nuostatai bei 
pareigybių aprašymai, taip pat vykdomas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas bei 
sistemingas įstaigos darbuotojų parengiamų dokumentų kokybės vertinimas.

2017 m. balandžio 6 d. Marijampolės pataisos namuose buvo pradėtas nuteistųjų 
maitinimas suremontuotose valgyklos patalpose. Nuteistiesiems maistas ruošiamas suremontuotoje 
virtuvėje, kurioje atnaujintas virtuvės inventorius, daržovės ruošiamos ir laikomos suremontuotose 
patalpose, nešvarūs padėklai ir indai plaunami pramoninėmis indų plovimo mašinomis 
suremontuotose patalpose. Nuteistiesiems maistas patiekiamas kartu su padėklais. Nuteistųjų 
maitinimo procesas vyksta švarioje, saugioje (valgyklos salėje esančių žmonių saugumai užtikrinti 
įrengtos vaizdo stebėjimo kameros, apsauginė signalizacija, optiniai dūmų jutikliai), puikiai 
ventiliuojamoje, suremontuotoje valgyklos salėje.

2017 m. 2-ame ketvirtyje įstaigoje pradėjo veikti Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių 
medžiagų ir psichotropinių medžiagų reabilitacijos centras (20 vietų), kuriame šiuo metu 
reabilituojasi 12 nuteistųjų. Įžangines grupės užsiėmimus 2017 m. lankė 116 nuteistųjų, baigė 
programą 30 nuteistųjų, tačiau ne visi pareiškė norą toliau tęsti reabilitaciją centre su ten 
keliamomis sąlygomis.

2017 m. birželio 20 d. įstaigoje pradėjo veikti bepiločių orlaivių blokavimo sistema, kuri 
dronui įskriejus į pataisos narmį teritoriją, blokuoja jo valdymą. Per 2017 m. neužfiksuota nei 
vieno bandymo perduoti nuteistiesiems daiktus bepiločiais orlaiviais.

2017 m. liepos 13 d. Marijampolės pataisos namuose po rekonstrukcijos atidarytas 
modemus korpusas, kuriame yra taikomas dinaminės priežiūros modelis ir nuteistieji bausmę 
atlieka kamerose po vieną, du ar tris. Rekonstrukcija buvo vykdoma, kad laisvės atėmimo vietose 
bausmę atliekantys asmenys gyventų orumo nežeminančiomis sąlygomis, bet svarbiausia -  
siekiant ištraukti žmogų iš pasikartojančių nusikaltimų rato ir apsaugoti nuo kriminalinės įtakos.

Siame korpuse iki rekonstrukcijos gyveno daugiau nei 200 nuteistųjų. Jie galėjo laisvai 
judėti po kiemą ir gyvenamąsias patalpas, praktiškai nekliudomai bendrauti tarpusavyje. Dabar 
keturiuose pastato aukštuose įrengtos 32 kameros, kuriuose daugiausiai po tris gali būti laikomi 
87 nuteistieji. Iš kamerų nuteistieji išleidžiami tik dienotvarkėje numatytu laiku pasivaikščioti ir į 
socialinės reabilitacijos ar kitas užimtumo priemones. Lietuvos teismai jau seniai laikosi nuostatos,
-  jei valstybė neužtikrina įkalintam asmeniui minimalaus priklausančio gyvenamojo ploto ir 
tinkamų gyvenimo sąlygų, priteisiama atlyginti patirtą neturtinę žalą. Naujose rekonstruoto 
korpuso kamerose šie reikalavimai įvykdyti, kaip numatyta įkalinimo vietų modernizavimo 
strategijoje: 5 kv. m. ploto vienam nuteistajam, tinkama patalpų temperatūra, drėgmė, 
apšvietimas. Tikėtina, kad modernizavus patalpas, sumažės ir nuteistųjų skundų dėl laikymo 
sąlygų. Dėl pastate įdiegtų naujų elektroninių inžinerinių apsaugos priemonių, signalizacijos, 
elektroninės užrakinimo, stebėjimo sistemos, saugiau gali jaustis ir nuteistieji, ir įstaigoje dirbantis 
personalas.

2017 metais kreiptasi į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos dėl pataisos pareigūnų grandies pareigybės kategorijos padidinimo ir gautas sutikimas 
dėl pataisos pareigūnų kategorijos padidinimo per vieną kategoriją -  16 pataisos pareigūnų. Taip 
pat buvo kreiptasi ir gautas sutikimas dėl laisvų prižiūrėtojų pareigybių panaikinimo, vietoj jų 
įsteigiant specialistų vietas, kurie atliks dinaminės priežiūros pareigūno funkcijas. 2017 m. 
rugpjūčio mėnesį atrankos būdu priimta į pareigas 16 pataisos pareigūnų, kurie atlieka dinaminės 
priežiūros funkcijas. Suderinus su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo
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ministerijos, 2017 m. rugpjūčio mėnesį buvo panaikinta 44 (C lygio, 3 kategorijos) prižiūrėtojo 
pareigybės, vietoje jų įsteigta 44 (C lygio, 4 kategorijos) vyresniojo prižiūrėtojo pareigybės ir į šias 
pareigas neeilinio vertinimo būdu buvo perkeltas -  31 pataisos pareigūnas. Taip pat buvo 
panaikinta 95 (C lygio, 4 kategorijos) vyresniojo prižiūrėtojo pareigybės, vietoje jų įsteigta 95 (C 
lygio, 5 kategorijos) jaunesniojo specialisto pareigybės ir į šias pareigas neeilinio vertinimo būdu 
perkelti “ 87 pataisos pareigūnai, kurių tarnybos stažas Lietuvos valstybei yra 10 metų ir daugiau, 
taip pat pareigūnai, kurie neįtraukiami į darbą nakties metu. 2017 m. rugsėjo mėnesį Kalėjimų 
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikta informacija dėl 
buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijų centralizavimo.

Įstaigoje materialiniai resursai naudojami taupiai ir racionaliai. Programų vykdymui 
2017 m. įstaiga panaudojo 5657,2 tūkst. Eur ir tai net 224,4 tūkst Eur mažiau nei 2016 m. 
Pažymėtina, kad darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleista 347,9 tūkst. Eur lėšų daugiau 
nei 2016 m,, tai lėmė 2017 m. vasario 1 d. įsigaliojęs Lietuvos Respublikos valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir 2017 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi 
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto nauja 
redakcija. Prekių ir paslaugų įsigijimui, lyginant su 2016 m., įstaiga buvo skirta 375,5 tūkst. Eur 
mažiau. Tai turėjo įtakos kreditinių skolų padidėjimui komunalinių paslaugų srityje.

2017 m. įstaiga, vykdydama dvi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
Teisingumo ministerijos patvirtintas programas: „Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)“ ir

t„Bausmių sistema (pajamų įmokos)', darbą organizavo vadovaudamasi Marijampolės pataisos 
namų administracinių padalinių nuostatais. Administracinių padalinių vadovai yra asmeniškai 
atsakingi už vadovaujamo padalinio darbo organizavimą, jam pavestų funkcijų, pataisos namų 
vadovybės rezoliucijų ir žodinių pavedimų vykdymą.

Direktoriaus įsakymais yra paskirti atsakingi asmenys už išankstinę, einamąją ir paskesniąją 
finansų kontrolę. Ši kontrolė užtikrina įstaigos ūkinės veiklos teisėtumą ir finansų valdymą. 
Kontrolė padeda užtikrinti taupų įstaigos turto panaudojimą bei racionalų, pagrįstą skaičiavimais ir 
finansinėmis galimybėmis, turto įsigijimą. Kontroliuojami prekių ir paslaugų užsakymai, jų 

: poreikis, pagrįstumas detaliais skaičiavimais. Visi pirkimai derinami su įstaigos direktoriumi ir 
Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėju. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama vadovaujantis teisės 
aktais, atsižvelgiant į įstaigos teisinį statusą. Apskaita tvarkoma naudojant programas „Labbis III“, 
„Bonus44, „VBAM“ sistemas, kurios padeda tinkamai tvarkyti įstaigos finansinius resursus ir turtą.

Personalo įgūdžiai ir kvalifikacija -  2018 metų sausio 1 d. įstaigoje buvo 94 vyriausiųjų, 
vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų etatai, 160; jaunesniųjų pareigūnų etatų, 3 karjeros valstybės 
tarnautojų pareigybės bei 59 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Ne visos darbo 
vietos buvo užimtos, vyriausiųjų, vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų grupėje buvo 7 laisvos 
pareigybės, jaunesniųjų pareigūnų grupėje 20 laisvų pareigybių, 3 etatai darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis. 2017 m. į tarnybą priimti 9 darbuotojai, kurie Kalėjimų departamento 
Mokymo centre įgijo pataisos pareigūno profesiją. Lyginant su 2017 m. sausio 1 d. laisvų 
pareigybių lygis sumažėjo, tačiau metų eigoje jis svyravo. Nuolatos yra skelbiamos atrankos dėl 
jaunesniųjų pareigūnų ar kitų darbuotojų poreikio, darbuotojų ieškoma apie tai skelbiant spaudoje, 
darbo biržos pagalba.

Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą 2018 m. sausio 1 dienos 
duomenimis turėjo 84 darbuotojai, iš jų 29 turi teisinį išsilavinimą. Aukštąjį neuniversitetinį 
išsilavinimą turėjo 48 darbuotojai, o aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį
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išsilavinimą -  120 darbuotojų. 2017 m. 9 jaunesnieji pataisos pareigūnai, turintys vidurinį 
išsilavinimą dalyvavo Pataisos pareigūno modulinėje profesinio mokymo programoje Kalėjimų 
departamento Mokymo centre ir įgijo pataisos pareigūno profesiją.

Per 2017 metus priimta į tarnybą (darbą) 35 asmenys (23 pareigūnai). Atleista iš darbo per 
2Q17 metus 28 asmenys (24 pareigūnai). Dėl neigiamų motyvų darbuotojų per 2017 m. atleista 
nebuvo. Šie skaičiai parodo, kad 2017 m. pataisos namuose darbuotojų kaita buvo didelė, tačiau iš 
viso priimta 7 daugiau nei atleista.

Per 2017 metus 251 įstaigos darbuotojas kėlė kvalifikaciją ne mažiau kaip du kartus, tai 
sudarė 85 % visų įstaigoje dirbančių asmenų. 2017 m. Mokymo centro prie Kalėjimų 
departamento organizuotuose įvadinio mokymo kursuose, dalyvavo 15 jaunesniųjų pataisos 
pareigūnų. Viešojo administravimo instituto organizuotuose valstybės tarnautojų įvadiniuose 
mokymuose dalyvavo 1 karjeros valstybės tarnautojas. Dar 251 pataisos pareigūnas 755 kartus 
dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Kalėjimų departamento Mokymo centre dalyvavo 
202 pataisos pareigūnai, 3 kaijeros valstybės tarnautojai ir 23 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartį. Lyginant su 2016 m. mokymo renginių padaugėjo (nuo 439 kartų iki 755 kartų). Taip pat 
įstaigoje nuolat vykdomas tarnybinis mokymas, 2017 m. mokymuose tema „Korupcijos 
prevencija k  priemonės kovojant su korupcija“ dalyvavo 52 pataisos pareigūnai. Mokymuose 
tema „Prievartos naudojimo sąlygos ir ypatumai “ dalyvavo 36 darbuotojai. Mokymuose tema 
„Antrankių, tramdomųjų marškinių ir kitų suvaržymo priemonių panaudojimo bausmių vykdymo 
sistemoje nacionalinis ir tarptautinis teisinis reglamentavimas“ dalyvavo 80 pataisos pareigūnų, 
„ Pataisos pareigūnų bendravimo su nuteistaisiais ir suimtaisiais ypatumai “ mokymuose dalyvavo 
55 pataisos pareigūnai, „Elektroimpulsinių prietaisų panaudojimas pataisos įstaigoje, prietaisų 
pristatymas ir panaudojimo atvejai11 mokymuose dalyvavo 85 pataisos pareigūnai. Kuratorių 
mokymus 2017 m. baigė 4 pareigūnai.

n  SKYRIUS
METINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS JGYVENDINIMO REZULTATAI

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas,
Siekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga, 03 001.
2. Programos pavadinimas, kodas:
2.1. Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos), 03-001;
2.2. Bausmių sistema (asignavimų valdytojo pajamų įmokos), 03-001.
3. Programos tikslo pavadinimas, kodas,
Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą, 01.
4. Programos uždavinio pavadinimas, kodas:
4.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją, 01-02;
4.2. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus, 01-03.
5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytu priemonių pavadinimas, kodai ir vykdymo 

aprašymai:
5.1..Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, 01-02-01;
5.2. Vykdyti narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose, 01-02-02;
5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, 01-03-01;
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5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 
aprūpinimą, 01-03-02;

5.5. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 
profilaktiką ir gydymą, 01-03-04;

5.6. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 
paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, 01-03-05;

5.7. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materialinės 
techninės bazės atnaujinimą, 01-03-08.

Įstaigos vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas.
Priemonei „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą" per 2017 m. panaudota

389,5 tūkst. Eur. Priemonei priskiriamos su Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės 
tarnybos darbuotojais susijusios išlaidos -  tai šių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo išlaidos. Šių darbuotojų darbo užmokesčiui išleista 298,4 tūkst. Eur bei sumokėta
90,8 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų.

Metiniame veiklos plane (toliau -  plane) buvo numatyta vykdyti įvairias programas 
nuteistiesiems ir galima konstatuoti, kad visos nustatytos vertinimo reikšmės buvo pasiektos bei 
viršytos, išskyrus nuteistųjų besimokančių profesinio rengimo centre, skaičių, kurio nežymų 
sumažėjimą lėmė tai, kad nuo 2017 m. rugsėjo f d. Marijampolės profesinio rengimo centre, 
priėmimas vykdomas pagal naują bendro priėmimo į profesinio mokymo įstaigas tvarkos aprašą, 
todėl įgyvendinta iš dalies. Elgesio keitimo motyvacinę programą „Elgesys -  Pokalbis -  
Pasikeitimas44 lankė 210 nuteistųjų (plane -  110), kognityvinę mąstymo schemų keitimo programą 
„Kitoks44 lankė 167 nuteistieji (plane -  40), prevencinėje programoje „Relaksacija44 dalyvavo 291 
nuteistasis (plane -  130). Buvo vykdoma 12 tikslinių socialinės reabilitacijos programų ir 8 
pozityvaus užimtumo programos, kuriose dalyvavo 447 nuteistieji. Vykdyta socialinio projekto 
„Žalioji oazė44 veiklos, t. y. „Žaliosios palangės konkursas44 (20 nuteistųjų), įrengtas vaismedžių ir 
vaiskrūmių sodas (6 nuteistieji), įrengtas vaistažolių kampelis (4 nuteistieji), įrengtas kardelių 
kampelis (4 nuteistieji).

Priemonei „Vykdyti narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose" lėšomis (1,0 
tūkst. Eur) buvo organizuotos Kinologų narkotinių medžiagų paieškos su tarnybiniais šunimis 
varžybos.

Priemonei „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą*4 per 2017 m. 
panaudota 3636,3 tūkst. Eur. Tai su įstaigos valdymu susijusios išlaidos. Didžiąją dalį šių išlaidų 
sudarė įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio (2625,4 tūkst. Eur) ir socialinio draudimo išlaidos 
(801,0 tūkst. Eur). Per 2017 m. panaudota 50,4 tūkst Eur pareigūnų uniforminės aprangos 
įsigijimui. Likusias išlaidas sudarė ryšio paslaugos, transporto išlaikymas, komandiruotės ir 
kvalifikacijos kėlimas bei įvakių kitų prekių ir paslaugų įsigijimas (107,9 tūkst, Eur.) bei 
darbdavio socialinės pašalpos (51,6 tūkst. Eur), kurių didžiąją dalį sudarė pataisos pareigūnų 
važiavimo išlaidų kompensacijos (40,5 tūkst. Eur).

Priemonei „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 
materialinį aprūpinimą44 per 2017 metus panaudota 1227,1- tūkst. Eur. Šių išlaidų pagrindą 
sudarė nuteistųjų maitinimo (678,0 tūkst. Eur), remonto (93,3 tūkst. Eur) ir komunalinės paslaugos 
(394,7 tūkst. Eur). Taip pat buvo išleista 27,0 tūkst. Eur nuteistųjų gydymui -  vaistų pirkimui.

v  ^
Priemonei „Vykdyti ZIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
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prevenciją, profilaktiką ir gydymą“ skirta ir panaudota 1,8 tūkst. Eur -  medikamentų pirkimui.
Priemonei „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir 

komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei" skirta 151,9 tūkst. Eur, o panaudota
86,9 tukst. Eur -  nuteistųjų ūkinio aptarnavimo brigados darbo užmokesčiui ir 156,0 Eur socialinio 
draudimo išlaidoms. Šios priemonės lėšos yra centralizuotai valdomos Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, todėl jų panaudojome tiek, kiek buvo leidžiama 
naudoti.

Priemonei „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją" panaudota
314,6 tūkst. Eur nuteistųjų gyvenamo korpuso rekonstrukcijos darbams. Iš viso šio korpuso 
rekonstrukcijai nuo statybų pradžios buvo panaudota 1080,9 tūkst. Eur Valstybės investicijų lėšų.

III SKYRIUS 
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijaus reikšmė

Strateginio 
tikslo, 

programos 
tikslo ir 

uždavinio 
kodai

Strateginio 
tikslo, 

programos 
tikslo ir 

uždavinio 
pavadinimai

Vertinimo
kriterijaus

kodas

Vertinimo
kriterijaus

pavadinimas

patvirtinta
metams

jvykdyta per I 
ketvirtį

įvykdyta per I 
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įvykdyta per III 
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įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o
pr

oc
en

ta
s

įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o
pr

oc
en

ta
s

įv
yk

dy
ta
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Siekti, kad 
bausmių 
sistema būtų 
taupi ir 
veiksminga

Efekto:

E-03-02 1. Laisvės 
atėmimo vietose 
laikomų asmenų 
valdymo 
gerėjimas, proc.

4,1 -3,6 -87,7 -320,3 7813,0 28,8 703,4 113,
9 2777,5

E-03-02 2. Įdarbintų 
nuteistųjų dalis, 
proc.

35 27,9 79,7 33,6 96 33,7 96,3 32,7 93,5

3 301 1

Kurti
modernią
bausmių
vykdymo
sistemą

Rezultato:

R-301-01-
05

Išlaidų vienam 
nuteistajam 
mažėjimo, proc.

_ -5 - -8,6 - -10,6 - -15,7 -

3 301 1 1

Vykdyti
veiksmingą
nuteistųjų
socializaciją
ir
reabilitaciją

Produkto:

P-30I-01-
02-1

1. Nuteistųjų, 
įgijusių 
specialybę sk. 
(vnt.)

240 0 0 224 93,33 224 93,33 224 93,33

P-301-01-
02-4

2. Nuteistųjų, 
neturinčių 
drausminių 
nuobaudų, dalis, 
proc.

52 31,4 60,4 28,3 54,4 38,9 74,8 38,5 74,0

T



P-301-01-
02-5

3. Nuteistųjų, , 
priklausančių 
nuo narkotinių 
medžiagų 
skaičius.

291 221 131,
7 238 122,3 247 117,18 247,

0 117,8

P-30I-01-
02-6

4. Savanoriškai
dalyvaujančių
elgesio
korekcijos
programose
asmenų dalis,
palyginti su visu
priklausomų
asmenų sk.,
proc.

33 24,9 132,
6 26,5 124,7 27,5 119,9 36,0 91,6

P-301-01-
02-7

5. Narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų
patekimo į
įstaigą
užkardymo
proc.

59 98,4 166,
8 98 166,2 92,6 157,0 92,6 156,9

P-301-01-
02-8

6. Dalyvavimas
kvalifikacijos
tobulinimo
mokymuose
narkomanijos
prevencijos
tema, mokytų
specialistų
skaičius.

4 0 0 3 75 3 75,0 4 100,0

P-301-01-
02-9

7. įkalinimo?
įstaigų
reabilitacijos
centruose
dirbančių
specialistų
dalyvavimas
mokomuosiuose
vizituose
Europos
Sąjungos
valstybės
institucijose
(specialistų
skaičius,
vienetais)

2

f

0 0 2 100,0 2 100,0 2 100,0

P-301-0I-
02-10

8. Užregistruota
nusikalstamų
veikų, kurias
įvykdė
nuteistieji
įstaigoje,
skaičius,
vienam
tūkstančiui
įkalintų asmenų.

25 12,0 208,
6 25,4 98,4 35,4 70,7 44,1 56,8

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS

Dėl atitinkamų aplinkybių įstaigos metiniame veiklos plane nustatytais terminais neįvykdyti 
arba tik iš dalies įvykdyti šie veiksmai, atsižvelgiant į proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijus ir jų 
reikšmės:

1. Nuteistųjų besimokančių profesinio rengimo centre, skaičius -  240 (2017 m. -  224). 
Besimokančių nuteistųjų skaičiaus nežymų sumažėjimą lėmė tai, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. 
Marijampolės profesinio rengimo centre, priėmimas vykdomas pagal naują bendro priėmimo į
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profesinio mokymo įstaigas tvarkos aprašą, pagal kurį yra norinčių mokytis kvotos pagal 
atitinkamas programas, eliminuojant galimybę papildyti šį sąrašą, registravimasis ir prašymų 
mokytis teikimas vyksta tik internetu, taip pat jeigu nuteistasis nusprendžia nebesimokyti arba 
išeina į laisvę, sudėtinga jo vietą užimti kitam nuteistajam, taip pat sumažintos besimokančių 
profesijos grupės.

2. Palyginus su 2016 metais, sumažintos pataisos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos
-  ne mažiau kaip 15 proc. Šio rodiklio neįgyvendinimą lėmė tai, kad 2017 metų komunalinių 
paslaugų sąnaudos lyginant su 2016 metų sąnaudomis:

- šiluminės energijos sąnaudos padidėjo 2%. 2017 metais buvo skiriamas didelis dėmesys 
Lietuvos higienos normoje HN 134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų 
areštinių sveikatos saugos reikalavimai44 nustatytų reikalavimų įgyvendinimui, taip pat tai lėmė 
šildymo sezono ilgumas Marijampolėje (2016 m. -  182 dienas, 2017 m. -205).

- elektros energijos sąnaudos sumažėjo 9%. Sutaupyti elektros energijos padėjo perimetro 
apšvietimo modernizavimas, keičiant senus šviestuvus į LED šviestuvus (apie 70 proc.).

- vandens suvartojimas padidėjo 7%. 2016 metais buvo neeksploatuojamas nuteistųjų 
bendrabutis (unik. Nr. 1892-6004-7041), nes jis buvo rekonstruojamas. 2017 metais rekonstrukcija 
buvo baigta ir šis nuteistųjų bendrabutis buvo apgyvendintas, dėl to padidėjo vandens 
suvartojimas. Vandens suvartojimo padidėjimą įtakojo ir nuteistųjų gyvenimo sąlygų gerinimas.

/I
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