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1. Aplinkos ir išteklių analizė 
 

1.1. Išoriniai veiksniai 

Teigiamai veikiantys Įstaigos veiklą 

Sukurta pakankama teisinė bazė, reglamentuojanti kriminalinių bausmių vykdymą, ir 
prielaidos progresyvaus bausmių atlikimo principui plėtoti. Sudarytos teisinės prielaidos 
šiuolaikiniams valdymo metodams diegti ir kriminalinių bausmių sąlygoms humanizuoti. 

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos institucijomis. 
Yra galimybė rengti visų sričių specialistus Lietuvoje - Mykolo Riomerio universitete 

veikia Teisės ir penitencinės veiklos katedra, Kalėjimų departamentas turi Mokymo centrą. Tai 
užtikriną keitimąsi reikalinga informacija, prireikus, reikalingą pagalbą, personalo mokymą ir 
kvalifikacijos kėlimą. 

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

Nemažėjantis nusikalstamumo lygis, didėja padaromų sunkių nusikaltimų skaičius. 
Organizuoto nusikalstamumo dalyviai, net atlikdami bausmę laisvės atėmimo vietose, dažnai 
stengiasi tęsti nusikalstamą veiką. Šeimos krizė ir dalies gyventojų nuskurdimas sąlygoja tai, 
kad 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. 

Pakankamai ryškus neigiamas visuomenės požiūris į nuteistuosius. Tai sunkina sėkmingą 
nuteistųjų socialinę integraciją į visuomenę. 

Dėl nuolat augančių kainų nepakanka lėšų atsiskaityti už įkalinimo įstaigos šildymą, 
elektros energiją ir kitas komunalines paslaugas. Didėja įkalinimo įstaigos kreditorinis 
įsiskolinimas. 

Kainų augimas trukdo laiku įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. 
gegužės 24 d. nutarimu Nr.619 (Žin., 2004, Nr.85-3081) patvirtintoje Įkalinimo įstaigų 
renovavimo ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004 - 2009 metų programoje numatytas 
priemones. 

Dėl didėjančios disproporcijos tarp aukštų reikalavimų kvalifikacijai, sveikatos būklei, 
fiziniam pasirengimui ir nepakankamo darbo užmokesčio, vis sunkiau pritraukti žmones dirbti 
bausmių vykdymo sistemoje. 

Tarp nuteistųjų, kaip ir visoje Lietuvoje, susiduriama su priklausomybės ir labai pavojingų 
užkrečiamų ligų (ŽIV infekcijos, virusinių hepatitų ) plitimo problema. Įstaiga priklausomybės 
ligų prevencijai bei su jomis susijusių problemų sprendimui lėšų iš kitų šaltinių, išskyrus 
įkalinimo įstaigai išlaikyti skiriamus asignavimus, negauna. 

 

 



 

1.2. Vidiniai veiksniai 

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

Įgyvendinta dalis Įkalinimo įstaigų renovavimo ir įkalinimo sąlygų humanizavimo 2004 -
2009 metų programoje numatytų priemonių. Dėl to jau pagerėjo nuteistųjų laikymo ir personalo 
darbo sąlygos. 

Kybartų pataisos namuose laikomų nuteistųjų skaičius yra 400. 
Gerėjančios nuteistųjų sąlygos palengvina socialinį reabilitacinį darbą. Nusikaltusių 

asmenų socialinės reabilitacijos procesas organizuojamas programiniu principu. Įstaigoje 
organizuotas nuteistųjų profesinis rengimas, veikia Kybartų Suaugusiųjų vidurinė mokykla. 

Kalėjimų departamentas turi mokymo centrą personalo kvalifikacijai kelti. Parengta, 
patvirtinta ir pradėta įgyvendinti įstaigų personalo mokymo strategija. Tai sąlygoja efektyviai 
mokyti personalą, kelti jo kvalifikaciją. 
Kalėjimų  departamentas   įdiegė   centralizuotą materialinių  vertybių  pirkimą,   kas   leidžia 
efektyviau panaudoti lėšas. 

Neigiami veikiantys įstaigos veiklą 

Dėl darbo pobūdžio specifikos, geografinės padėties sudėtinga pritraukti aukštos 
kvalifikacijos specialistus ir juos išlaikyti, todėl įstaigoje nepakanka kvalifikuotų specialistų ( 
kai kurių specialybių gydytojų, teisininkų, informacinių technologijų specialistų). 

Įstaigoje nėra rentgeno diagnostinės aparatūros dėl ko kyla sunkumai įgyvendinant 
valstybinę tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007 - 2010 metų programą. Papildomų lėšų, 
profilaktiniams rentgenologiniams ištyrimams ir specialistų konsultacijoms viešose įstaigose, iš 
kitų šaltinių, išskyrus įkalinimo įstaigai išlaikyti skiriamus asignavimus, negauna. 

Kybartų pataisos namai - pavaldūs Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos. 

 
 
2. Įstaigos misija 
 

 
Kybartų pataisos namų - pažangaus bausmių atlikimo ir humanizmo principais pagrįstų 

bausmių vykdymo užtikrinimas. 
 

 
Įstaigos strateginiai tikslai 

 

Užtikrinti teismo paskirtų bausmių vykdymą, narkomanijos prevenciją Kybartų pataisos 
namuose; 

Kybartų pataisos namuose sudaryti tokias bausmės atlikimo sąlygas, kurios skatintų 
nuteistuosius gerai elgtis atliekant bausmę ir nenusikalsti atlikus bausmę; 

 

 
3. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai: 
 

3.1. Strateginio tikslo pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 01. Užtikrinti teismo paskirtų bausmių vykdymą, narkomanijos prevenciją laisvės 
atėmimo vietose. 

Kodas 02. Sudaryti tokias bausmės atlikimo sąlygas, kurios skatintų nuteistuosius gerai 
elgtis bausmės atlikimo metu ir nenusikalsti atlikus bausmę. 

 



3.2. Programų pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 002. Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas. 
Kodas 001. Statybos, projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas. 
 

 

3.2. Programų pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 002. Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas. 
Kodas 001. Statybos, projektavimo darbai ir ilgalaikio turto įsigijimas. 
 

3.3. Programų tiksiu pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 01. Užtikrinti veiksmingą laisvės atėmimo vietų veiklą ir nuteistųjų   rengimą 
integracijai į visuomenę. 

Kodas 01. Nuteistųjų laikymo sąlygų ir personalo darbo sąlygų gerinimas. 
 

3.4. Programų uždavinių pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 01. Sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių 
sutarčių nustatytas sąlygas bei laipsnišką jų gerinimą skirtoms bausmėms ir kardomajam 
kalinimui atlikti, užtikrinti saugų įkalinimo įstaigos valdymą, nuteistųjų socialinę reabilitaciją. 

Kodas 01. Užtikrinti laisvės atėmimo įstaigos saugumą, siekti, kad bausmių vykdymo 
sistemos materialinė ir techninė bazė atitiktų Lietuvos higienos normų ir kitų teisės aktų 
reikalavimus. 

 

3.5. Programų priemonių pavadinimai ir jų kodai 

Kodas 01. Darbo užmokesčio mokėjimas administracijos darbuotojams ir nuteistiesiems 
Kodas 02. Nuteistųjų ir administracijos darbuotojų materialinio aprūpinimo ir socialinių 

garantijų užtikrinimas.. 
Kodas 01. Aprūpinimas ilgalaikiu turtu. 
Kodas 05. Atlikti objekto „Kybartų atvirosios kolonijos pertvarkymas į pataisos namus" 

trečiąjį rekonstrukcijos etapą. 
 

4. Įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas 
 

Įstaigos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis darbo užmokestis 
apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintais 
apskaitos dokumentais ir įsakymais per ataskaitinį laikotarpį bei išmokamas 2 kartus 
vadovaujantis išmokėjimo terminais, kurie nustatyti įstaigos direktoriaus patvirtintose Kybartų 
pataisos namų darbo tvarkos taisyklėse. Darbo užmokestis pervedamas į darbuotojų nurodytas 
sąskaitas bankuose arba, pagal dirbančiųjų prašymus, išmokamas grynais pinigais. 

Įstaigoje vykdoma švietėjiška veikla nuteistiesiems, mokant juos Kybartų Suaugusiųjų 
vidurinėje mokykloje, didinant jų motyvaciją gerai elgtis bei siekti sveikos gyvensenos. 
Nuteistiesiems sudarant sąlygas sportuoti, aprūpinant sportiniu inventorium. Nuteistieji ir 
administracijos darbuotojai skiepijami gripo bei hepatito B vakcinomis. 
Vykdant III rekonstrukcijos etapą lėšos bus panaudotos įrengiant ilgalaikių pasimatymų, 
ginklų parengimo, sargybinės, darbuotojų kabinetų, prižiūrėtojų sporto salės, persirengimo 
kambarių, rūbų, avalynės džiovyklos, sanitarinių mazgų patalpas. 

 

 



METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAI 

1 lentelė. 2009-ųjų metų veiksmų planas 
2 lentelė. Vertinimo kriterijų (rodiklių) suvestinė (2009-iesiems metams) 

Laikinai einantis Administracijos reikalų skyriaus viršininko pareigas 

Virginijus Adomaitis 
2009-06-04 



 
Kybartų pataisos namų 2009 metų veiklos plano 
1 priedas 

1 LENTELĖ. 2009 METŲ VEIKSMŲ PLANAS 
 

Priemonės pavadinimas ir jos 
kodas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi 
vykdytojai 

Vykdymo 
terminai 

Asignavimai 
(tūkst. litų) 

BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS UŽTIKRINIMAS (002) 
Darbo užmokesčio 
mokėjimas administracijos 
darbuotojams ir 
nuteistiesiems Kodas 01 

Lėšų, būtinų administracijos darbuotojų ir dirbančių nuteistųjų darbo 
užmokesčio,   mokesčių mokėjimui,   paskaičiavimas   ir  pateikimas jų 
užsakymui Finansų ministerijoje 

BAS 2009 m. 5914,0 

Organizuoti informacinę švietėjišką veiklą. SRS 2009 m. 
Sudaryti ir pradėti vykdyti programą,, Dailės terapija". SRS 2009 m. 
Sudaryti ir pradėti vykdyti nuteistųjų pataisos programą „Pilietiškumo 
ugdymo kelias". 

SRS 2009 m. 

Organizuoti video filmų ZIV, AIDS ir narkomanijos temomis ciklą. SRS 2009 m. 
Besimokančių nuteistųjų skatinimas stiprinant jų motyvacija mokymuisi. SRS 2009 m. 
Paklausių specialybių sąrašo išplėtimas, atsižvelgiant į turimą bazę ir 
nuteistųjų pageidavimus, vykdant nuteistųjų profesinį mokymą. 

SRS, ŪS 2009 m. 

Motyvacijos didinimas atvykti  savanoriškai testuotis dėl ZIV ir kitų 
lytiškai plintančių lygų. 

SPT 2009 m. 

Pareigūnų  ir  nuteistųjų   skiepijimo   gripo   vakcina  organizavimas   ir 
vykdymas. 

SPT 2009 m. 

Pareigūnų ir nuteistųjų skiepijimo hepatito B vakcina organizavimas ir 
vykdymas. 

SPT 2009 m. 

Narkotinių, psichotropinių medžiagų ir kitų draudžiamų daiktų patekimo į 
įstaigos teritoriją užkardinimas 

APS, VTS 2009 m. 

Nuolatinė   nuteistųjų  asmenų  priežiūra jų  buvimo   vietose,   siekiant 
sustiprinti nuteistųjų elgesio kontrolę 

APS 2009 m. 

Nuteistųjų ir administracijos 
darbuotojų materialinio 
aprūpinimo ir socialinių 
garantijų užtikrinimas. Kodas 
02 

Nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir įstaigos teritorijos kratos. APS, VTS 2009 m. 

3570,0 



 

Priemonės pavadinimas ir jos 
kodas 

įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi 
vykdytojai 

Vykdymo 
terminai 

Asignavimai 
(tūkst. litų) 

Darbuotojų instruktavimas dėl neteisėtų ryšių su nuteistaisiais. VTS 2009 m. 
Bendradarbiavimas su Kybartų Suaugusiųjų vidurinę mokyklą. SRS 2009 m. 
Bendradarbiavimas   su  VĮ  prie   Marijampolės   PN   siekiant  įdarbinti 
nuteistuosius 

ŪS, SRS 2009 m. 

Bendradarbiavimas su VSAT Lazdijų rinktine. APS, VTS 2009 m. 
Pareigūnų mokymai, modeliuojant ir imituojant pabėgimo situacijas. APS 2009 m. 
Atlikti tarnybinius patikrinimus dėl pareigūnų ir darbuotojų padarytų 
tarnybinių nusižengimų. 

VTS, APS 2009 m. 

Įstaigos ūkinės ir socialinės veiklos užtikrinimas ŪS 2009 m. 
Racionaliai ir efektyviai eksploatuoti bei prižiūrėti įstaigos transporto 
priemones. 

ŪS 2009 m. 

Vykdyti įstaigos skyrių aprūpinimą darbo priemonėmis ŪS 2009 m. 
Vadovaujantis patvirtintu biudžetu, užtikrinti patvirtintų išlaidų sąmatų 
parengimą, vykdymo kontrolę ir ataskaitų pateikimą nustatytais terminais 
asignavimų valdytojui 

BAS 2009 m. 

 

Tobulinti įstaigos pareigūnų ir darbuotojų kvalifikaciją PS 2009 m. 

 

STATYBOS, PROJEKTAVIMO DARBAI IR ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS (001) 
Aprūpinimas ilgalaikiu turtu. 
Kodas 01 

Ilgalaikio    turto    poreikio    analizė,    prioritetų    nustatymas,    pirkimų 
inicijavimas 

 2009 m. 0,0 

Atlikti objekto „Kybartų 
atvirosios kolonijos 
pertvarkymas į pataisos 
namus" trečiąjį 
rekonstrukcijos etapą. Kodas 
05 

III  rekonstrukcijos etapo  įgyvendinimo  koordinavimas,  vykdymas ir 
kontrolė 

 2009 m. 1300,0 

Pastaba. Už Kybartų pataisos namų 2009-ųjų metų veiksmų plane vykdomas programas, numatytus priemonių įgyvendinimo veiksmus atsakingu vykdytojų 
sutrumpinimai: 
- APS- Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininkas Vidas Ragaišis; 
- SRS - Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkas Vytautas Skeltys; 
- VTS - Vidaus tyrimų skyriaus viršininkas Rolandas Čiurlauskas; 



 
- SPT - Sveikatos priežiūros tarnybos skyriaus viršininkė Aušra Baldauskaitė; 
- PS - Personalo skyriaus viršininkė Erika Mikalauskienė; 
- BAS - Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininkė Leonarda Junokienė; 
- ŪS - Ūkio skyriaus viršininkas Ričardas Grigaitis. 
 
 
 



 
Kybartų pataisos namų 2009 metų veiklos plano 
2 priedas 

2 LENTELĖ. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ (2009 METAMS) 
 

Programos elementai Vertinimo kriterijai (rodikliai) Vertinimo 
kriterijaus 

(rodiklio) reikšmė 
BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS UŽTIKRINIMAS (002) 

Programos tikslas Rezultato vertinimo kriterijai  

Užregistruota nusikalstamų veikų (išskyrus  susijusias  su 
neteisėta narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvarta) 

6 

Suremontuotas Kalėjimų departamentui  pavaldžių įstaigų 
patalpų plotas (kv.m.) 

0 

Išmokytų specialybės arba baigusių pagrindines ar vidurines 
mokyklas nuteistųjų skaičius 

30 

Pataisos įstaigose ir prie jų esančiose valstybės įmonėse 
įdarbinta nuteistųjų (procentais) 

28 

Kodas 01. Užtikrinti veiksmingą laisvės atėmimo vietų veiklą ir 
nuteistųjų rengimą integracijai į visuomenę 

Laisvės atėmimo vietose mokosi nuteistųjų, procentais 20 

Programos uždavinys Produkto kriterijai  

Vieno nuteistojo (suimtojo) išlaikymo kaštai (tūkst. Lt) 23,7 

Pataisos namuose ir tardymo izoliatoriuose esančių asmenų, 
ištirtų dėl ŽIV infekcijos, skaičius (procentais) 

80 

Laisvės   atėmimo   vietose   esančių   asmenų,   ištirtų   dėl 
tuberkuliozės, skaičius (procentais) 

80 

Suimtųjų ir nuteistųjų, supažindintų su lytiškai plintančių 
infekcijų profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis, skaičius 
(procentais) 

80 

Suimtųjų, ištirtų dėl sifilio, skaičius (procentais) 0 

Kodas 01.  Sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos 
Respublikos tarptautinių sutarčių nustatytas sąlygas bei laipsnišką jų 
gerinimą skirtoms bausmėms ir kardomajam kalinimui atlikti, 
užtikrinti saugų įkalinimo įstaigos valdymą, nuteistųjų socialinę 
reabilitaciją. 

Suimtųjų  ir  nuteistųjų,   supažindintų  su  ZIV   perdavimo 
būdais ir profilaktika, skaičius (procentais) 

80 



 

Kalinimo     įstaigose     laikomų     asmenų,     dalyvaujančių 
socialinės reabilitacijos programose, skaičius 

150 

Pareigūnų, išmokytų dirbti socialinį darbą skaičius 4 

Už smurtą prieš vaikus nuteistų asmenų, kuriems suteikta 
psichologinė pagalba ir taikomos socialinės reabilitacijos 
priemonės, skaičius (procentais nuo bendro tokių asmenų 
skaičiaus) 

50 

- 

Už buitinį smurtą prieš moteris nuteistų asmenų, kuriems 
suteikta   psichologinė    pagalba   ir   taikomos    socialinės 
reabilitacijos priemonės,  skaičius (procentais nuo bendro 
tokių asmenų skaičiaus) 

60 

Programos priemonė 
Kodas 01. Darbo užmokesčio mokėjimas administracijos darbuotojams ir nuteistiesiems. 

Veiksmai Veiksmų vertinimo kriterijai  

Lėšų, būtinų administracijos darbuotojų ir dirbančių nuteistųjų darbo   
užmokesčio,   mokesčių   mokėjimui,   paskaičiavimas   ir pateikimas 
jų užsakymui Finansų ministerijoje 

Paraiškų  lėšoms  dokumentų,  pateiktų  VBAMS   sistema, 
skaičius, vnt. 

36 

Programos priemonė 
Kodas 02. Nuteistųjų ir administracijos darbuotojų materialinio aprūpinimo ir socialinių garantijų užtikrinimas. 

Veiksmai Veiksmų vertinimo kriterijai  

Organizuoti informacinę švietėjišką veiklą. Atnaujinti informaciją iškabinant ją nuteistųjų būrių 
skelbimo lentose 

14 

Sudaryti ir pradėti vykdyti programą,, Dailės terapija". Dalyvaujančių programoje nuteistųjų skaičius 6 

Sudaryti    ir    pradėti    vykdyti    nuteistųjų   pataisos    programą 
„Pilietiškumo ugdymo kelias". 

Dalyvaujančių programoje nuteistųjų skaičius 11 

Organizuoti video filmų ŽIV, AIDS ir narkomanijos temomis ciklą. Priemonių skaičius 48 

Besimokančių   nuteistųjų   skatinimas   stiprinant  jų   motyvacija 
mokymuisi. 

Nuteistųjų, gaunančių didesnę piniginę išmoką atsižvelgiant į 
aktyvumą bei lankomumą, skaičius 

15 

Paklausių specialybių sąrašo išplėtimas, atsižvelgiant į turimą bazę ir 
nuteistųjų pageidavimus, vykdant nuteistųjų profesinį mokymą. 

Mokomųjų programų skaičius 3 

Motyvacijos didinimas atvykti savanoriškai testuotis dėl ZIV ir kitų 
lytiškai plintančių lygų. 

Testuotų nuteistųjų skaičius 500 



 
Pareigūnų ir nuteistųjų skiepijimo gripo vakcina organizavimas ir 
vykdymas. 

Paskiepytų pareigūnų ir nuteistųjų skaičius 80 

Pareigūnų    ir    nuteistųjų    skiepijimo    hepatito    B     vakcina 
organizavimas ir vykdymas. 

Paskiepytų pareigūnų ir nuteistųjų skaičius 200 

Apsvaigimo   nuo   narkotinių  ir  psichotropinių  medžiagų 
nustatytų atvejų skaičius 

100 

Išaiškintų, tikrinant įeinančius į įstaigos teritoriją asmenis 
(pareigūnus,   darbuotojus   ir  kt.   asmenis),   įvažiuojančias 
transporto priemones, atvejų skaičius 

1 

Narkotinių, psichotropinių medžiagų ir kitų draudžiamų daiktų 
patekimo į įstaigos teritoriją užkardinimas 

Nustatytų pažeidimų skaičius, tikrinant korespondenciją ir 
siuntinius. 

6 

Nuolatinė nuteistųjų asmenų priežiūra jų buvimo vietose, siekiant 
sustiprinti nuteistųjų elgesio kontrolę 

Drausmės pažeidimų skaičius 1200 

Nuteistųjų gyvenamųjų patalpų ir įstaigos teritorijos kratos. Kratų skaičius 2000 

Darbuotojų instruktavimas dėl neteisėtų ryšių su nuteistaisiais. Išaiškintų  pareigūnų,   darbuotojų,  padariusių pažeidimus, 
skaičius 

1 

Nuteistųjų asmenų, baigusių pagrindinio ugdymo programą 
skaičius 

12 Bendradarbiavimas su Kybartų Suaugusiųjų vidurinę mokyklą. 

Nuteistųjų asmenų, baigusių vidurinio ugdymo programą 
skaičius 

13 

Bendradarbiavimas su VĮ prie Marijampolės PN siekiant įdarbinti 
nuteistuosius 

Įdarbintų VĮ prie Marijampolės PN nuteistųjų skaičius 20 

Bendradarbiavimas su VSAT Lazdijų rinktine. Sulaikytų asmenų, bandant atlikti permetimus, skaičius 5 

Pareigūnų   mokymai,    modeliuojant    ir    imituojant    pabėgimo 
situacijas. 

Mokymų skaičius 2 

Atlikti tarnybinius patikrinimus dėl pareigūnų ir darbuotojų 
padarytų tarnybinių nusižengimų. 

Atliktų tarnybinių patikrinimų dėl pareigūnų ir darbuotojų 
padarytų tarnybinių nusižengimų skaičius 

10 

Pirkimų iniciatorių ir pirkimų dalyvių pretenzijų skaičius 1 Įstaigos ūkinės ir socialinės veiklos užtikrinimas 

Sudarytų sutarčių skaičius 30 

Racionaliai   ir   efektyviai   eksploatuoti   bei   prižiūrėti   įstaigos 
transporto priemones. 

Eksploatavimo išlaidos vienam automobiliui, tūkst.Lt. 8 



 

Vykdyti įstaigos skyrių aprūpinimą darbo priemonėmis Aprūpinimas darbo priemonėmis atsižvelgiant į finansavimą 
(proc.) 

100 

Įstaigai skirti asignavimai (tūkst.Lt) 9484 Vadovaujantis  patvirtintu biudžetu,  užtikrinti patvirtintų išlaidų 
sąmatų   parengimą,   vykdymo   kontrolę   ir   ataskaitų   pateikimą 
nustatytais terminais asignavimų valdytojui 

Įstaigos panaudoti asignavimai (tūkst.Lt) 9484 

Pareigūnų  ir  darbuotojų,   tobulinusių  kvalifikaciją kartų 
skaičius 

60 Tobulinti įstaigos pareigūnų ir darbuotojų kvalifikaciją 

Pareigūnų ir darbuotojų, tobulinusių kvalifikaciją skaičius 40 

STATYBOS, PROJEKTAVIMO DARBAI IR ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS (001) 

Programos tikslas Rezultato vertinimo kriterijai  

Kodas 01. Nuteistųjų laikymo sąlygų ir personalo darbo sąlygų 
gerinimas. 

Investicijų     projekto     „Kybartų     atvirosios     kolinijos 
rekonstravimas   į  pataisos   namus"   rekonstravimo   darbų 
įgyvendinimas, procentais 

92 

Programos uždavinys Produkto kriterijai  

Suimtųjų ir nuteistųjų miegamųjų patalpų plotas (kv.m), 
tenkantis vienam nuteistajam ar suimtajam 

3,8 Kodas 01. Užtikrinti laisvės atėmimo įstaigos saugumą, siekti, kad 
bausmių vykdymo sistemos materialinė ir techninė bazė atitiktų 
Lietuvos higienos normų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Rekonstruotų patalpų plotas (kv. m) 530 

Programos priemonė 
Kodas 01. Aprūpinimas ilgalaikiu turtu. 

Veiksmai Veiksmų vertinimo kriterijai  

Ilgalaikio turto poreikio analizė, prioritetų nustatymas, pirkimų 
inicijavimas 

Įvykdytų pirkimų skaičius 2 

Programos priemonė 
Kodas 05. Atlikti objekto „Kybartų atvirosios kolonijos pertvarkymas į pataisos namus" trečiąjį rekonstrukcijos etapą. 

Veiksmai Veiksmų vertinimo kriterijai  

III rekonstrukcijos etapo įgyvendinimo koordinavimas, vykdymas ir 
kontrolė 

Panaudota gautų asignavimų, procentais 100 

 


