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2016 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. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui daug įtakoja įvairių 

projektų, finansuojamų  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, vykdymas. 

- nuteistuosius įtraukus į visuomenei naudingus darbus įvairių akcijų, skirtų miesto 

puoselėjimui, forma teigiama linkme kinta visuomenės požiūris į nuteistuosius, kinta 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 2016 metams buvo 

sumažintas nuo 1300 iki 1050. Marijampolės pataisos namuose laikomų nuteistųjų vidutinis 

sąrašinis skaičius 2016 metais buvo – 971 (įskaitant arešto bausmę atliekančius nuteistuosius), todėl 

finansinių išteklių trūkumo nebuvo ir įstaiga metų pabaigoje kreditinių įsiskolinimų neturėjo. 

- nauji Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimai užtikrins 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 

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, 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. 
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- visuomenės patiklumas sudaro sąlygas nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo 

bausmę, toliau vykdyti nusikalstamas veikas.   

 

1.2. Vidiniai veiksniai 

 

Teigiamai veikiantys Įstaigos veiklą 

- 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, kuriame nuolat 

plečiasi rengiamų specialybių sąrašas, veikia Marijampolės Suaugusiųjų vidurinės mokyklos 

filialas. 

- darbuotojai nuolat kvalifikaciją kelia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos kėlimo įstaigose, dalyvauja 

projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, renginiuose. Vis didesnis 

dėmesys skiriamas personalo saugumui. 

- Marijampolės pataisos namuose didžioji dalis pirkimų vykdomi per centrinę perkančiąją 

organizaciją, kas leidžia efektyviau ir skaidriau panaudoti lėšas. 

 

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 visą dieną 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 įkalinimo įstaigas patenka daugiau degradavusių, beraščių, 

praradusių doro gyvenimo būdo motyvaciją 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 amatai“ 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 amatai“ yra viena iš rinkos dalyvių, 

kuriai galioja visi ekonomikos dėsniai, todėl siekiant „išgyventi“ tampa vis sudėtingiau ne tik 

didinti darbo vietų nuteistiesiems skaičių, bet ir išlaikyti turimas darbo vietas. 

 

Pasiekti rezultatai 

 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl 

Marijampolės pataisos namų struktūros ir valdymo struktūros schemos patvirtinimo“ 

Marijampolės pataisos namuose buvo įsteigtas Pusiaukelės namų poskyris (Socialinės 

reabilitacijos skyriaus padalinys). 2016 m. gegužės 17 d. įvyko Pusiaukelės namų poskyrio 

atidarymas, kuriame įrengta 20 vietų nuteistiesiems, kurie yra ruošiami gyvenimui laisvėje, dirba 

arba mokosi laisvėje, o kitu metu prižiūrimi pusiaukelės namų darbuotojų. 2017 m. sausio 1 d. 

šiuose namuose gyveno 6 nuteistieji.  
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Įstaigoje materialiniai resursai naudojami taupiai ir racionaliai. Programų vykdymui       

2016 m. įstaiga panaudojo 5881,6 tūkst. Eur ir tai net 349,9 tūkst. Eur daugiau nei 2015 m. Iš jų         

18,6 tūkst. Eur daugiau lėšų, negu 2015 m. skirta darbuotojų darbo užmokesčiui, 65,6 tūkst. Eur – 

socialinio draudimo mokesčiams, 128,3 tūkst. Eur – prekėms ir paslaugoms. Įstaiga investicijoms 

panaudojo – 476,00 tūkst. Eur, kuriomis vykdė nuteistųjų gyvenamo korpuso rekonstrukciją. 

2016 m. įstaiga, vykdydama dvi Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerijos patvirtintas programas: „Bausmių sistema (valstybės biudžeto lėšos)“ – 

5699,1 tūkst. Eur, ir „Bausmių sistema (pajamų įmokos)“ – 182,5 tūkst. Eur, 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. Yra patvirtintos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės. 

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“, „Bonus“, „VBAM“ sistemas, kurios padeda 

tinkamai tvarkyti įstaigos finansinius resursus ir turtą. 

Personalo įgūdžiai ir kvalifikacija – 2017 metų sausio 1 d. įstaigoje buvo 73 vyriausiųjų, 

vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų etatai, 181 jaunesniųjų pareigūnų etatas, 3 karjeros valstybės 

tarnautojų pareigybės bei 59 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai. Ne visos darbo 

vietos buvo užimtos, bet pažymėtina, kad per 2016 m. planinis etatų skaičius buvo padidintas nuo 

289 iki 316 pareigybių. Vyriausiųjų, vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų grupėje buvo 8 laisvos 

pareigybės, jaunesniųjų pareigūnų grupėje 18 laisvų pareigybių, 1 karjeros valstybės tarnautojo 

pareigybė ir 7 etatai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Lyginant su 2016 m. sausio 1 d. 

laisvų pareigybių lygis pakilo (buvo laisvos 16 pareigybių), tačiau metų eigoje jis svyravo, t. y. 

buvo tai mažiau, tai daugiau laisvų pareigybių, o esant poreikiui yra skelbiamos atrankos ar 

ieškoma darbuotojų skelbimų spaudoje, ar darbo biržos pagalba.  

Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą 2017 m. sausio 1 dienai turėjo 80 

darbuotojų, iš jų 25 turi teisinį išsilavinimą. Aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turėjo 39 

darbuotojai, o aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą – 123 darbuotojai. 

Per 2016 metus priimta į tarnybą (darbą) 35 asmenys (28 pareigūnai). Atleista iš darbo per 

2016 metus 25 asmenys (21 pareigūnas). Dėl neigiamų motyvų darbuotojų per 2016 m. atleista 

nebuvo. Šie skaičiai parodo, kad 2016 m. pataisos namuose darbuotojų kaita buvo didelė, tačiau iš 

viso priimta 10 asmenų daugiau nei atleista.  

2016 m. Mokymo centro prie Kalėjimų departamento organizuotuose įvadinio mokymo 

kursuose, dalyvavo 25 darbuotojai (20 jaunesniųjų pareigūnų, 4 pareigūnai ir 1 karjeros valstybės 

tarnautojas). Dar 201 pareigūnas 439 kartus dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. 

Kalėjimų departamento Mokymo centre dalyvavo 163 pareigūnai, 1 karjeros valstybės tarnautojas 

ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.  Lyginant su 2015 m. mokymo renginių padaugėjo 

(nuo 314 kartų iki 439 kartų). Taip pat įstaigoje nuolat vykdomas tarnybinis mokymas, 2016 m. 

mokymuose tema „Korupcijos mažinimo būdai tarnyboje ir tarp statutinių pareigūnų“ dalyvavo 

40 pareigūnų. Mokymuose tema „Greitas asmenybės pažinimas: asmenybės tipažai, įtaka ir 
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poveikis“ dalyvavo 36 darbuotojai. Mokymuose tema „Antrankių, tramdomųjų marškinių ir kitų 

suvaržymo priemonių panaudojimo bausmių vykdymo sistemoje nacionalinis ir tarptautinis teisinis 

reglamentavimas“ dalyvavo 80 pareigūnų. 

 

II SKYRIUS 

METINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 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 vykdytų priemonių pavadinimas, kodai ir vykdymo 

aprašymai: 

5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, 01.02.01; 

5.2. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, 01.03.01; 

5.3. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą, 01.03.02; 

5.4. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 

paslaugas Pravieniškių gyvenvietei, 01.03.05; 

5.5. 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“ pagal planą panaudota 

331,4 tūkst. Eur. Priemonei priskiriamos su Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės 

tarnybos darbuotojais susijusios išlaidos – tai šių darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo išlaidos. Šiai priemonei vykdyti patvirtinti 26 Socialinės reabilitacijos skyriaus ir            

4 Psichologinės tarnybos etatai. Šių darbuotojų darbo užmokesčiui išleista 254,0 tūkst. Eur bei 

sumokėta 77,4 tūkst. Eur socialinio draudimo lėšų. 

Metiniame veiklos plane (toliau – plane) buvo numatyta vykdyti įvairias programas 

nuteistiesiems ir galima konstatuoti, kad visos nustatytos vertinimo reikšmės buvo pasiektos bei 

viršytos, išskyrus individualių poveikio priemonių (paskatinimai, nuobaudos) taikymas 

nuteistiesiems įgyvendinta iš dalies. Elgesio keitimo motyvacinę programą „Elgesys – Pokalbis – 

Pasikeitimas“ lankė 53 nuteistieji (plane – 40), kognityvinę mąstymo schemų keitimo programą 

„Kitoks“ lankė 103 nuteistieji (plane – 80), prevencinėje programoje „Relaksacija“ dalyvavo 300 

nuteistųjų (plane – 120). Taip pat nuteistiesiems buvo skaityta 13 paskaitų apie ŽIV/AIDS bei kitų 

užkrečiamų ligų plitimą ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, kuriose dalyvavo 211 

nuteistųjų. Buvo vykdomos 7 tikslinės socialinės reabilitacijos programos ir 8 pozityvaus 

užimtumo programos, kuriose dalyvavo 235 nuteistieji. Vykdyta socialinio projekto „Žalioji oazė“ 



 5 

veiklos, t. y. „Žaliosios palangės konkursas“ (22 nuteistieji), Augalų terapijos daržo ir sodo 

priežiūra (4 nuteistieji), 12 nuteistųjų dalyvavo gyvenamos zonos apželdinimo gyvomis gėlėmis 

procese.    

 

Priemonei „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ metams skirta 

3319,3 tūkst. Eur. Tai su įstaigos valdymu susijusios išlaidos. Priemonės planas įvykdytas          

100 procentų. Didžiąją dalį šių išlaidų sudarė įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio (2343,7 tūkst. 

Eur) ir socialinio draudimo išlaidos (3139,1 tūkst. Eur). 2016 m. pakankamai daug lėšų net        

35,8 tūkst. Eur panaudota pareigūnų uniforminės aprangos įsigijimui bei pagal taikos sutartis 

kompensacijoms už neišduotas uniformų dalis apmokėti. Likusias išlaidas sudarė ryšio paslaugos,  

transporto išlaikymas, komandiruotės ir kvalifikacijos kėlimas bei įvairių kitų prekių ir paslaugų 

įsigijimas (143,2 tūkst. Eur.) bei darbdavio socialinės pašalpos (47,0 tūkst. Eur), kurių didžiąją dalį 

sudarė pataisos pareigūnų važiavimo išlaidų kompensacijos (24,6 tūkst Eur).  

 

Priemonei „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą“ per metus panaudota 1571,4 tūkst. Eur. Šių išlaidų pagrindą sudarė 

prekių ir paslaugų pirkimo išlaidos – 1441,9 tūkst. Eur, iš jų didžiąją dalį sudarė nuteistųjų 

maitinimo (722,0 tūkst. Eur), remonto (303,0 tūkst. Eur) ir komunalinės paslaugos (369,0 tūkst. 

Eur), bei ūkinio aptarnavimo nuteistųjų brigados darbo užmokesčio išlaidos (118,5 tūkst. Eur). Be 

to 11,0 tūkst. Eur išleista nuteistųjų išmokoms ir kelionės išlaidoms į namus apmokėti. 

 

Priemonei „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir 

komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei“ skirta ir panaudota 182,5 tūkst. Eur. Už jas  

pirktas ilgalaikis turtas, skirta lėšų transporto išlaidoms, ilgalaikio materialiojo turto remontui. 

Pirkta įvairių prekių, paslaugų, kitų prekių, apmokėta už kitas išlaidas. Vykdomos priemonės 

lėšomis įsigyta ilgalaikio turto už 26,5 tūkst. Eur. Pirkta kompiuterinės technikos, programinės 

įrangos, daugiafunkcinis spausdintuvas, elektrokardiografas, indų plovimo mašina, šunų 

dresavimo kostiumas, tarnybinis šuo. 

 

Priemonei „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją“ panaudota      

476,0 tūkst. Eur nuteistųjų gyvenamo korpuso rekonstrukcijos darbams. 

Iki 2016 m. kovo 31 d. buvo įrengtos trumpalaikių pasimatymų patalpos, kuriose 

pasimatyme dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito, taip pat patalpa, specialiai 

pritaikyta pasimatyti su vaikais. Vykdant programą LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be 

įkalinimo“, finansuojamą 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, tiesioginio 

finansavimo projektų veiklą „Nuteistųjų, laikomų uždaro tipo pataisos įstaigose, skaičiaus 

sumažinimas įsteigiant 4 naujas atviro tipo pataisos įstaigas“ buvo pradėti eksploatuoti 

Marijampolės pusiaukelės namai.  

2015 m. gruodžio 30 d. buvo sudaryta Rekonstrukcijos darbų rangos sutartis Nr. 27/10-154 

(toliau – Sutartis). Darbams atlikti buvo skirti 9 mėnesiai (pagal Sutartį Rangovas darbus privalėjo 

užbaigti iki 2016 m. rugsėjo 30 d.), tačiau dėl užsitęsusių teisminių procesų Rangovas negalėjo 

pradėti vykdyti darbų kol teismas neleido pradėti vykdyti Sutarties. Tik 2016 m. balandžio 11 d. 

buvo pradėti ketvirto nuteistųjų gyvenamojo korpuso rekonstrukcijos darbai. 2016 m. rugsėjo 13 d. 

Sutartis buvo pratęsta 90 dienų. Kadangi pagal Sutartį darbai turėjo prasidėti 2016 m. sausio 

mėnesį, o pasibaigti – 2016 m. rugsėjo 30 d., apdailos darbai būtų buvę atlikti šiltuoju metų laiku 



 6 

(šiltas oras labai pagerina visų statybinių procesų džiūvimo laiką), tačiau dėl užsitęsusių teisminių 

procesų statybos darbų pabaigai nusikėlus į žiemos periodą, kuomet absoliutinė drėgmė yra pati 

didžiausia metuose, labai pailgėjo statybinių procesų džiūvimo laikas. Dėl šių priežasčių           

2016 metais nebuvo baigti visi  4-o nuteistųjų gyvenamojo korpuso rekonstrukcijos darbai. Šiuo 

metu atlikta apie 83 % rekonstrukcijos darbų.  

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Strateginio 
tikslo, 

programos 

tikslo ir  
uždavinio 

kodai 

Strateginio 
tikslo, 

programos 

tikslo ir  
uždavinio 

pavadinimai 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

patvir-

tinta 

metams 

įvykdyta per I 

ketvirtį 

įvykdyta per I 

pusmetį 

įvykdyta per 9-

is mėnesius 

įvykdyta per  

metus 

p
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n
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įv
y

k
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y

m
o

 

p
ro

ce
n
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s 

3 

Siekti, kad 
bausmių 

sistema būtų 

taupi ir 
veiksminga 

 Efekto:          

  

E-03-02 1. Laisvės 
atėmimo vietose 

laikomų asmenų 

valdymo 
gerėjimas, proc. 

4 83 2073,8 85,6 2139,9 -70,8 
-

1770,2 
36,7 916,9 

  

E-03-02 2. Įdarbintų 

nuteistųjų dalis, 

proc. 

30 29,3 97,8 31,7 105,5 32,9 109,7 33,8 112,6 

3 301 1 

Kurti 

modernią 
bausmių 

vykdymo 
sistemą 

 Rezultato          

  
R-301-01-

05 
Išlaidų vienam 
nuteistajam 

mažėjimo, proc. 

– -29,2 0 -19,2 0 -23,2 0 -9,9 0 

3 301 1 1 

Vykdyti 

veiksmingą 
nuteistųjų 

socializaciją 

ir 
reabilitaciją 

 Produkto:          

  

P-301-01-
02-1 

1. Nuteistųjų, 
įgijusių 

specialybę sk. 

(vnt.) 

240 0 0 225 93,75 225 93,75 225 93,75 

  

P-301-01-

02-4 
 

 

 

2. Nuteistųjų, 

neturinčių 
drausminių 

nuobaudų, dalis, 

proc. 

51 33 64,8 34,6 67,9 38,1 74,8 46,1 90,4 

  

P-301-01-
02-5 

 

 
 

3. Nuteistųjų, 
priklausančių  

nuo narkotinų 

medžiagų 
skaičius. 

362 270 134,1 271 133,6 252 143,7 235 154 

  

P-301-01-

02-6 

 
 

 

 
 

 

4. Savanoriškai 
dalyvaujančių 

elgesio 

korekcijos 
programose 

asmenų dalis, 

palyginti su visu 
priklausomų 

asmenų sk., 

proc. 

– 21,1 0 19,2 0 21 0 23 0 
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P-301-01-

02-7 

 

 

 

5. Narkotinių  ir 

psichotropinių 

medžiagų 

patekimo į 

įstaigą 
užkardymo 

proc. 

58 8,2 14,2 7,8 13,5 39,5 68,2 35,4 61 

  

P-301-01-

02-8 
 

 

 
 

 

 
 

6. Dalyvavimas 

kvalifikacijos 
tobulinimo 

mokymuose 

narkomanijos 
prevencijos 

tema,  mokytų 

specialistų 
skaičius. 

4 2 50 2 50 4 100 4 100 

  

P-301-01-
02-10 

 

 
 

 

 
 

7. Užregistruota 
nusikalstamų 

veikų, kurias 

įvykdė 
nuteistieji  

įstaigoje, 

skaičius, 
vienam 

tūkstančiui 
įkalintų asmenų. 

 

17,5 
 

10,5 166,4 14,7 118,9 33,1 52,8 41,2 42,5 

 

 

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. Pilnai užpildyti Marijampolės pataisos namų Pusiaukelės namus (20 nuteistųjų), tačiau 

per 2016 m. perkelta 7 nuteistieji. Įstaigoje peržiūrėjus nuteistųjų bylas, pagal dabartinio Lietuvos 

Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 69 str. 3 d. reikalavimus, kandidatų skaičius yra per 

mažas. 2016 m. lapkričio 17 d. Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms buvo išsiųstas raštas 

dėl galimų kandidatų į Pusiaukelės namus, tačiau atsidarius Pusiaukelės namams kitose įstaigose iš 

jų kandidatų prašymų nebuvo gauta. 2016 m. gruodžio 2 d. į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos išsiųstas pasiūlymas dėl pastabų keičiant Lietuvos Respublikos 

Bausmių vykdymo kodekso 69 str. 3 d. Šiuo metu yra svarstoma dviejų nuteistųjų galimybė 

įdarbinti ir perkelti juos į Pusiaukelės namus. 

2. Padidinti paskatinimo priemonių skaičių – 10%. Atsižvelgiant į tai, kad Marijampolės 

pataisos namuose laikomų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius 2016 metais buvo – 971 (įskaitant 

arešto bausmę atliekančius nuteistuosius), t. y. sumažėjo beveik 10 % bei dėl to, kad per 2016 m. 

nuteistiesiems skirtos 1028 nuobaudos dėl atsisakymo gyventi paskirtame būryje, kas tiesiogiai 

susiję su įstaigos perpildymu, lėmė šio rodiklio neįgyvendinimą.    

3. Sumažinti drausminių nuobaudų nuteistiesiems skaičių – 10 %. Vykdant rekonstrukcijos 

darbus didžiąją metų dalį įstaiga buvo perpildyta ir nebuvo galima spręsti nuteistųjų perkėlimo į 

būrį, kuriame jie galėtų atlikti bausmę klausimų, todėl beveik pusę nuobaudų, skirtų nuteistiesiems 

sudaro atsisakymas gyventi jam paskirtame būryje (1028). Minėtų nuobaudų skaičius įtakojo tai, 

kad šis rodiklis įgyvendintas tik dalinai – 3,7 %.  

 

______________________________ 

 


