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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai 

 

1.1. Išoriniai veiksmai 

 
Teigiamai veikiantys Įstaigos veiklą 

Nuolat tobulinama bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojanti teisinė bazė - 
užtikrina Bausmių vykdymo kodekse nustatytų bausmių vykdymo principų įgyvendinimą. 

Pakankamai sureguliuotas bendradarbiavimas su kitomis teisėsaugos institucijomis. Yra 
galimybė visų sričių specialistus rengti Lietuvoje – Mykolo Romerio universitete veikia 
Penitencinės teisės ir veiklos katedra. Tai užtikrina keitimąsi reikalinga informacija, prireikus, 
sutekti reikiamą pagalbą, personalo mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. Parengta, patvirtinta ir 
pradėta įgyvendinti įstaigų personalo mokymo strategija. Tai sąlygoja efektyvų personalo mokymą, 
jo kvalifikacijos tobulinimą. 

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

Didėja nusikalstamumo lygis, didėja padaromų sunkių nusikaltimų skaičius. Organizuoto 
nusikalstamumo dalyviai, net atlikdami bausmę kalinimo įstaigose, dažnai stengiasi tęsti 
nusikalstamą veiklą. Į įkalinimo įstaigas patenka daugiau degradavusių, beraščių, praradusių doro 
gyvenimo būdo motyvaciją asmenų. Dėl šių veiksnių tampa sudėtingesnė įstaigoje laikomų asmenų 
socialinė reabilitacija ir saugių bausmės atlikimo sąlygų nuteistiesiems bei darbo sąlygų personalui 
užtikrinimas. 

Dar pakankamai ryškus neigiamas visuomenės požiūris į nuteistuosius ir kalinimo įstaigas. 
Tai sunkina sėkmingą nuteistųjų socialinę integraciją į visuomenę. 

Įstaigoje tarp nuteistųjų susiduriama su narkomanijos ir labai pavojingų užkrečiamų ligų   
(ŽIV infekcijos, hepatitų B ir C) plitimo problema. ŽIV infekuotiems nuteistiesiems bei su jais 
turėjusiems kontaktą ir realiai galėjusiems užsikrėsti darbuotojams poekspoziciškai gydyti, 
profilaktiškai skiepyti nuo hepatitų B ir C, narkomanijos prevencijai lėšų skiriama nepakankamai. 

Mažinamas finansavimas trukdo įgyvendinti Lietuvos Respublikos 2009 m. rugsėjo 30 d. 
nutarimu Nr. 1248 patvirtintą  Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją ir jos 
įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plane numatytas priemones. 

Į įstaigą patenka vis daugiau asmenų, neturinčių specialybės ir darbo įgūdžių, todėl reikia 
nuteistuosius mokyti specialybių, o tai pakankamai brangiai kainuoja ir mokymui skiriamos lėšos 
neatsiperka. Esant sudėtingai ekonominei situacijai šalyje, tampa vis sudėtingiau ne tik didinti darbo 
vietų nuteistiesiems skaičių, bet ir išlaikyti turimas darbo vietas. 
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1.2. Vidiniai veiksniai 
 
Teigiamai veikiantys Įstaigos veiklą 

Įgyvendinta didžioji 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 410. 
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. 

Pareigūnams įstaigoje organizuojami tarnybiniai mokymai aktualiomis temomis, sudarytos 
sąlygos sportuoti. Darbuotojai nuolat kvalifikaciją kelia Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos kėlimo įstaigose.  

Įdiegtas centralizuotas materialinių vertybių pirkimas, tai leidžia efektyviau panaudoti lėšas. 
Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą 

Dėl lėšų stokos įstaigai trūksta pakankamai pažangių techninių apsaugos priemonių. 
Nepakanka modernios technikos kriminogeninės būklės įstaigoje prevencijai ir ikiteisminio tyrimo 
veiksmams atlikti. 

Įstaigoje nėra rentgeno diagnostinės aparatūros, dėl to 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 savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Bausmių 
vykdymo kodeksu bei kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Tarnybos 
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, kitais teisės aktais 
ir Kybartų pataisos namų nuostatais. 

2010 m. įstaigoje struktūros pokyčių nebuvo. Finansavimo lygis nėra pakankamas, trūksta 
asignavimų komunalinėms paslaugoms, pareigūnų tarnybinėms uniformoms, patalynei, 
medikamentams. Įstaigoje patvirtintas ir nuosekliai vykdomas lėšų taupymo planas, materialiniai 
resursai naudojami taupiai ir racionaliai.  

Pataisos namų veikla organizuojama vadovaujantis metų veiklos planu, kuris sudaromas 
atsižvelgiant į Kalėjimų departamento strateginį veiklos planą. Metų veiklos plano programų 
vykdymui kontroliuoti, vykdymo ataskaitom analizuoti, teikti išvadom ir pasiūlymam dėl programų 
uždavinių įgyvendinimo yra sudarytos komisijos. Parengti ir patvirtinti pagrindinių priemonių 
pusmečio planai, nustatytos prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Tobulinti įstaigoje bausmių vykdymą, diegiant pažangius darbo metodus. 
2. Atlikti objekto „Kybartų atvirosios kolonijos pertvarkymas į pataisos namus“ 

rekonstrukcijos darbus. 
3. Nuosekliai vykdyti įstaigos išteklių ekonomijos ir taupymo programą. 
 
2010 m. įstaigos veikla buvo orientuota į įstaigos misijos, dviejų Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patvirtintų programų vykdymą bei prioritetinių veiklos 
krypčių įgyvendinimą. Siekiant numatytų tikslų ir uždavinių, administracinių padalinių veiklos 
rezultatai analizuojami ketvirčiais, esant būtinybei ir mėnesiais, pagal nustatytus vertinimo kriterijus, 
aptariamos priežastys ir sąlygos įtakojančios įstaigos veiklą. Susirinkimų metu ieškoma 
optimaliausių problemų sprendimo būdų, užtikrinančių saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą. 
Įstaigoje patvirtintos darbo tvarkos taisyklės. Pataisos namų administraciniai padaliniai darbą 
organizuoja vadovaudamiesi pataisos namų direktoriaus patvirtintais 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. 

Įstaigoje veikia apskaitos ir finansų kontrolės sistemos, kuriomis užtikrinama įstaigos ūkinės 
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veiklos teisėtumas ir patikimas finansų valdymas. Kontrolės priemonės taikomos kiekvienai veiklai, 
susijusiai su įstaigos išteklių valdymu. Kontrolė garantuoja tinkamą įstaigos turto saugojimą, užkertą 
kalią galimybėms neteisėtai įsigyti ar panaudoti įstaigos turtą. Yra paskirti atsakingi asmenys už 
išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę. Įstaigoje buhalterinė apskaita vedama 
vadovaujantis teisės aktais, atsižvelgiant į įstaigos teisinį statusą. Apskaita tvarkoma naudojant 
programas „Labais III“, „Bonus“, VBAM sistemas. Funkcionuoja vidaus kontrolė prekių ir paslaugų 
pirkime, patvirtintos viešųjų supaprastintų pirkimų taisyklės. Kontroliuojami prekių ir paslaugų 
užsakymai, jų poreikis pagrįstumas detaliais skaičiavimais. Pirkimai derinami su įstaigos 
direktoriumi ir Buhalterinės apskaitos skyriaus viršininke. 

Personalo įgūdžiai ir kvalifikacija – įstaigoje tarnaujančių pareigūnų – 152. Pareigūnų kaita per 
2010 m. -1,32 %. Vertinimo efekto (E-02-2) kriterijuose patvirtinta - 4,5 %. Šiam teigiamam 
kriterijui įtakos turėjo racionaliai paskirstomas darbo krūvis, draugiškas ir geranoriškas kolektyvas, 
skiriamas dėmesys ir pagarba darbuotojui. Darbuotojai nuolat tobulina kvalifikaciją tiek įstaigoje, 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei 
įvairiose kvalifikacijos kėlimo įstaigose. Maža darbuotojų kaita bei nuolat keliama darbuotojų 
kvalifikacija, didelė darbo patirtis formuoja personalo įgūdžius, ko pasekoje pasiekiami geri darbo 
rezultatai.  

2010 m. įstaiga vykdė veiklą ir siekė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos strateginiame veiklos plane ir įstaigos 2010 m. veiklos plane iškeltų 
strateginių tikslų ir programų tikslų bei uždavinių įgyvendinimo. 

Įgyvendinant įstaigos metinio veiklos plano strateginį tikslą – „Siekti veiksmingos nuteistųjų 
socialinės reabilitacijos, tinkamo teismo paskirtų bausmių vykdymo Kybartų pataisos namuose“ – su 
nuteistaisiais dirbamas socialinis darbas programiniu principu siekiant, kad jie keistų savo elgesį bei 
išlaikytų šeimos ir kitus socialinius ryšius, taptų įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir visuomenės 
saugumą gerbiančiais žmonėmis. Iš viso buvo vykdoma 10 socialinės reabilitacijos programų. 
Nuteistiesiems sudarytos sąlygos mokytis Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, 
bendradarbiaujant su Marijampolės profesinio rengimo centru, organizuojamas profesinis rengimas  

Įgyvendinant įstaigos metinio veiklos plano strateginį tikslą -„Palaipsniui modernizuoti 
Kybartų pataisos namų materialinę bazę, didinti tarnybos patrauklumą, užtikrinant darbuotojų 
socialines garantijas“ 2010 m., vykdant numatytas priemones. buvo pilnai įsisavintas numatytas 
finansavimas 

 
Pasiekti rezultatai 
 
Siekiant programos „Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas“ tikslo – „Užtikrinti 

saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą“, 2010 m. rezultato (R-002-01-1; R-002-01-2) vertinimo 
kriterijuose patvirtintas šimtaprocentinis  pabėgimų iš saugomų ir nesaugomų laisvės atėmimo 
objektų užkardymas. Kriterijus pasiektas, neužregistruota pabėgimo atvejų. Įvykdytas 2010 m. 
rezultato (R-002-02-3) vertinimo kriterijus „Užregistruota nusikalstamų veikų (išskyrus susijusias su 
neteisėta narkotinių arba psichotropinių medžiagų apyvarta)“, buvo patvirtinta 6 – užregistruota – 11. 
Yra teigiamas rezultato (R-045-01-2) vertinimo kriterijus „Užregistruotų nusikalstamų veikų dėl 
neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė laisvės atėmimo įstaigose 
laikomi asmenys arba šių įstaigų personalas“, buvo patvirtinta 4 vnt. - užregistruotos 2 nusikalstamos 
veikos. Vykdant išvardintas priemones buvo pasiektas ir viršytas rezultato (R-045-01-3) vertinimo 
kriterijus – „Užregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
apyvartos, kurias padarė asmenys, nesusiję su kalinimu ar darbu laisvės atėmimo vietose“, patvirtinta 
5 vnt. užregistruota 17 nusikalstamų veikų. 

Per šių metų 12 mėnesių laikotarpį Kybartų pataisos namų Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai 
užregistravo 73 nusikalstamas veikas, pradėta 56 ikiteisminiai tyrimai, iš jų 24 ikiteisminiai tyrimai 
pradėti dėl narkotinių medžiagų platinimo ir 15 ikiteisminių tyrimų dėl narkotinių medžiagų 
platinimo ir laikymo Kybartų pataisos namuose 2 ikiteisminiai tyrimai pradėti Vilkaviškio rajono 
policijos komisariate, dėl narkotinių psichotropinių medžiagų radimo pas piliečius atvykusius į 
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pasimatymus su nuteistaisiais, 2 ikiteisminiai tyrimai pradėti mirties priežasčiai nustatyti, 9 
ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl kūno sužalojimo, 1 ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl seksualinio 
prievartavimo, 3 ikiteisminiai pradėti dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo 
administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, 1 ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl 
disponavimo pornografinio turinio dalykais. 17 atvejų atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. 

Per šių metų 12 mėnesių laikotarpį Kybartų pataisos namuose užregistruota 77 nusikalstamos 
veikos, pradėta 39 ikiteisminiai tyrimai, iš jų 21 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl narkotinių 
medžiagų platinimo ir 8 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių medžiagų platinimo ir laikymo Kybartų 
pataisos namuose, 5 ikiteisminiai tyrimai pradėti, Vilkaviškio rajono policijos komisariate, dėl 
narkotinių psichotropinių medžiagų radimo pas piliečius atvykusius į pasimatymus su nuteistaisiais, 
10 ikiteisminių tyrimų yra nesusiję su neteisėta narkotinių ar psichotropinių  medžiagų apyvarta – 1 
ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (LR 
BK 140 str. 1d.), 2 ikiteisminiai tyrimai, dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo 
administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (LR BK 286 str.), 2 ikiteisminiai tyrimai dėl 
mirties priežasties nustatymo ir 5 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo 
(LR BK 187 str. 1 d.). 38 atvejais atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą. 

 Iš viso 2009 metais į teismą perduota 3 ikiteisminiai tyrimai, 0 ikiteisminiai tyrimai 
pagreitinto proceso tvarka, 3 nusikalstamos veikos, 7 ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 16 ikiteisminių 
tyrimų perduota tirti kitom institucijom.  

Per 2009 metus Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai atliko 112 tarnybinių tyrimų. Iš jų: 6 
tarnybiniai tyrimai – dėl pareigūnų galimai padarytų pažeidimų. Dėl neteisėtų ryšių su nuteistaisiais 
10 tarnybinių tyrimų. 

Per 2009 metus paimta 264,947 g narkotinių ir psichotropinių medžiagų, grynasis 
koncentratas 103,515 g. 

Per  2010 m. buvo užregistruota 58 nusikalstamos veikos, pradėta 27 ikiteisminiai tyrimai, 1 
ikiteisminis tyrimas gautas tolesniam tyrimui iš Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros iš jų 15 
ikiteisminių tyrimų pradėta dėl narkotinių medžiagų platinimo ir 2 ikiteisminiai tyrimai dėl 
narkotinių medžiagų platinimo ir laikymo, 1 ikiteisminis tyrimas pradėtas mirties priežasčiai 
nustatyti, vėliau perkvalifikuotas dėl nužudymo, 6 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl kūno sužalojimo, 
1 ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl riaušių, 1 buvo pradėtas dėl sužalojimo, bet vėliau buvo 
perkvalifikuotas dėl riaušių (1 perduotas į teismą), 3 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl pasipriešinimo 
valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, 1 ikiteisminis 
tyrimas buvo gautas tirti iš Vilkaviškio rajono apylinkės teismo, dėl darbų saugos ir sveikatos 
apsaugos darbe reikalavimų pažeidimų (ikiteisminis tyrimas nutrauktas). 30 atvejų atsisakyta 
pradėti ikiteisminį tyrimą. 

Iš viso 2010 metais į teismą perduota 9 ikiteisminiai tyrimai, 2 ikiteisminiai tyrimai 
pagreitinto proceso tvarka, 10 nusikalstamų veikų, 3 ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 19 ikiteisminių 
tyrimų perduota tirti kitom institucijom.  

Per 2010 metus 12 mėnesių Vidaus tyrimų skyrius kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriumi 
vykdydami pasalas ir patruliavimą prie Kybartų pataiso namų teritorijos sulaikė 12 asmenų į 
Kybartų pataisos namų teritoriją bandančių perduoti (permesti arba peršauti su savadarbiu įtaisu, 
veikiančiu suslėgto oro principu) nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus, mobilius telefonu, 
mieles, medicininius švirkštus su adatomis, ir skystį turintį alkoholio kvapą. Taip pat sulaikyti 4 
asmenys atvykę pas nuteistuosius į ilgalaikius pasimatymus (nuteistųjų žmonos, sugyventinės, 
motinos), pas kuriuos patikrinimo metu rasta narkotinės medžiagos - dėl minėtų faktų pradėti 
ikiteisminiai tyrimai. Sulaikytas automobilis, įvažiuojantis į Kybartų pataisos namų teritoriją, 
kuriame nuteistieji, dirbantys už Kybartų pataisos namų teritorijos ribų be sargybos ar palydos buvo 
paslėpę narkotinių medžiagų, pradėtas ikiteisminis tyrimas. 1 kartą sulaikytas asmuo prie Kybartų 
pataiso namų teritorijos savo automobilyje, pas kurį rasta narkotinių medžiagų. 

Per 2010 m. Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai atliko 149 tarnybinius tyrimus. Iš jų: 3 
tarnybiniai tyrimai – dėl pareigūnų galimai padarytų pažeidimų. 15 tarnybinių tyrimų dėl ypatingų 
atvejų (nuteistųjų perkėlimas į kitus pataisos namus). 
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Per 2010 metus paimta 217,522 g narkotinių ir psichotropinių medžiagų, iš kurių grynojo 
koncentrato 87,898 g. 

2010 metais nuteistųjų savižudybių nebuvo. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos bei SIM 
kortelės dažnai siunčiamos pašto siuntiniuose ir laiškuose. Draudžiamų daiktų permetimai ir 
siuntimas pašto siuntiniuose yra populiarūs, nes išvengiama tiesioginio kontakto bei didesnė 
galimybė kaltiems asmenims išvengti atsakomybės. Taip pat daugėja atvejų, kai narkotines ir 
psichotropines medžiagas bando įnešti į ilgalaikius pasimatymus atvykę nuteistųjų artimieji 
(dažniausiai žmonos, sugyventinės, motinos) kūno ertmėse. Tai sunkiausiai užkardomas patekimo 
būdas, kadangi žmogaus kūno ertmių patikrinimui ne visada yra teisinis pagrindas.  

Vykdant nuteistųjų pabėgimų, nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo ir kitų 
nusikaltimų bei pažeidimų prevenciją, planuojamos šios priemonės: 

1. Siekiant pagerinti matomumą įstaigos prieigose, nuo kolektyvinių sodų pusės buvo išvalyti 
plotai nuo krūmų, nupjauta žolė, šiuo metu toliau prižiūrimos minėtos vietos. 

2. Siekiant sustiprinti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar be palydos, 
priežiūrą, sustiprinta minėtų nuteistųjų kontrolė darbo vietose, atidžiai stebima, kad jie nebendrautų 
su pašaliniais asmenimis. Sustiprintas minėtų nuteistųjų, grįžtančių po darbo į saugomą įstaigos 
teritoriją, asmens kratų atlikimas. 

3. Ypatingai kruopščiai tikrinami į pasimatymus atvykę asmenys, siuntiniai bei smulkieji 
paketai su spauda. 

4. Siekiant sulaikyti draudžiamus daiktus bandančius permesti asmenis, organizuotos bendros 
Vidaus tyrimų skyriaus, Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų kratos. Kad pasalos būtų 
veiksmingesnės, planuojama įsigyti techninių priemonių.  

Kriminogeninė būklė 2010 metais Kybartų pataisos namuose yra gera. Taip pat daug 
draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų buvo paimta užkardant jų patekimą į įstaigos teritoriją. Tam 
įtakos turėjo naudotos veiksmingesnės prevencinės priemonės.  

 
1 pav. (per 2008 – 2010 metus Kybartų pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų) 
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2 pav. (per 2008 – 2010 metus buvo pabėgimų iš laisvės atėmimo vietoje saugomų objektų) 
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3 pav. (per 2008 – 2010 metus buvo pabėgimų iš laisvės atėmimo vietoje nesaugomų objektų) 
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4 pav. (per 2008 – 2010 metus užregistruota nusikalstamų veikų išskyrus su narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų apyvarta) 
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5 pav. (per 2008 – 2010 užregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė nuteistieji ar personalas) 
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6 pav. (per 2008 – 2010 užregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė kiti asmenys) 
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7 pav. (per 2008 – 2010 metus pataisos namuose ar bandant perduoti į pataisos namus  

nuteistiesiems rasta ir paimta narkotinių psichotropinių medžiagų) 
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8 pav. (per 2008 – 2010 metus pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų dėl 
pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui) 
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Apžvelgiant ir palyginant 2008, 2009 ir 2010 metus galima teigti, kad 2010 metais buvo 

pasiekti geriausi rezultatai, tai atsispindi pateiktose schemose. Žymiai sumažėjo nusikaltimų 
skaičius. Taip pat nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo dėl nuteistųjų pabėgimų iš pataisos namų 
saugomų objektų, nebuvo pabėgimų iš nesaugomų objektų. Dėl užregistruotų nusikalstamų veikų 
nesusijusių su narkotinių psichotropinių medžiagų apyvarta buvo užregistruota mažiau nei 2008 
metais nusikalstamų veikų, 2009 – 2010 metais užregistruota panašiai, atitinkamai 10 ir 11 
nusikalstamų veikų. Dėl nusikalstamų veikų susijusių su narkotinių psichotropinių medžiagų 
apyvarta, kurias įvykdė nuteistieji ar personalas 2008 metais buvo užfiksuota 15, o 2009 metais 10, 
2010 metais jau tik 2 nusikalstamos veikos. Dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
apyvartos, kurias padarė kiti asmenys 2008 metais užfiksuota 24 nusikalstamos veikos, 2009 metais 
21, o 2010 metais 15 nusikalstamų veikų. Dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo 
administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui 2008, 2010 metais pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai, 
2009 metais 1 ikiteisminis tyrimas. 

Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės grupės pareigūnai įstaigoje 2010 m. vykdė 
10 socialinės reabilitacijos programų, tinkamai ir kryptingai atliko grupinį bei individualų darbą su 
nuteistaisiais. Vertinimo kriterijuose 2010 m. buvo patvirtintas rezultato (R-002-02-01) vertinimo 
kriterijus “Išmokyta specialybės arba baigusių pagrindines ar vidurines mokyklas nuteistųjų (vnt.)”- 
30, o įvykdyta 52. Rezultatas pasiektas pareigūnų indėliu į individualų darbą su nuteistaisiais, 
motyvais turėti išsilavinimą bei specialybę. 2009 m. šis vertinimo kriterijus  pasiektas 61 vnt., 2008 
m. – 54 vnt. Nepasiektas rezultato (R-002-02-2) vertinimo kriterijus “Pataisos įstaigose ir prie jų 
veikiančiose valstybės įmonėse įdarbintų nuteistųjų procentais” 2010 m. patvirtinta 29 %, o įvykdyta 
8,14 %. Vertinimo kriterijus neįvykdytas, nes pataisos namuose nedirba valstybinė įmonė, o 
nuteistieji įdarbinti tik ūkio darbuose. 2009 m. šis vertinimo kriterijus buvo 16,5 %, o 2008 m. – 15,6 
%. Įvykdytas rezultato (R-002-02-3) vertinimo kriterijus “Laisvės atėmimo vietose mokosi nuteistųjų 
(proc.)”- patvirtinta - 25 %, įvykdyta – 42,13 %. Tai rodo nuteistųjų motyvacija įgyti vidurinį 
išsilavinimą ar specialybę bei supratimą, kad turint išsilavinimą ar specialybę bus lengviau išėjus į 
laisvę reintegruotis į visuomenę. 2009 m. šis vertinimo kriterijus buvo įvykdytas 36,4 %, 2008 m. – 
31,8 %. Atsižvelgiant į patvirtintą efekto (E-01-3) vertinimo kriterijų „Nuteistųjų laisvės atėmimu 
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asmenų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, procentais“ 2010 m. buvo patvirtinta 20%, o 
įvykdyta 35,59 %. Toks rezultatas pasiektas dėl tinkamai organizuojamo nuteistųjų laisvalaikio, 
vedamų socialinės reabilitacijos programų, paskatinimų ir nuobaudų skyrimo. 2009 m. šis vertinimo 
kriterijus buvo įvykdytas 76,2%, 2008 m. 32,8%. Socialinės reabilitacijos skyrius įvykdė ir kitus 
patvirtintus produkto vertinimo kriterijus. 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbo veiklos rezultatai: Apsaugos ir priežiūros skyriuje dirba 
13 pareigūnų, kurie yra apmokyti nustatyti nuteistųjų neblaivumą (girtumą) ir apsvaigimą. Per 2010 
metus buvo surašyti 259 aktai dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo. 21 atveju buvo 
atlikti neblaivumo (girtumo) nustatymai (18 atvejų rezultatai buvo teigiami), 238 atvejais buvo 
atlikti apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų nustatymai (123 atvejais rezultatai 
buvo teigiami). 

 

 
1 diagrama. Apsvaigimas nuo alkoholinių, narkotinių ar psichotropinių medžiagų 2010 metais. 

 
Iš viso dėl nuteistųjų padarytų nustatyto režimo reikalavimų pažeidimo buvo surašyti 1347 

tarnybiniai pranešimai, užfiksuota 8 specialiųjų priemonių panaudojimo atvejai. Apsaugos 
priežiūros skyriuje gauta ir išnagrinėta 20 nuteistųjų skundų. 

Per 2010 metus buvo atlikta 2052 planinių ir neplaninių patalpų kratų ir apžiūrų. Buvo atliktos 
4 bendrosios gyvenamosios ir gamybinės zonų kratos, 12 uždarosios zonos bendrųjų kratų. Buvo 
organizuoti bendri pareigūnų mokymai ir bendra krata kartu su Viešojo saugumo tarnybos prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnais.  

Per 2010 metus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai atliko 157 tarnybinius tyrimus. Iš 
jų: 91 tarnybinis tyrimas – dėl patalpų ir teritorijos kratų ir apžiūrų metu rastų mobiliojo ryšio 
telefonų ir SIM kortelių (bešeimininkių), 37 tarnybiniai tyrimai – dėl nuteistųjų asmens kratų metu 
rastų mobiliojo ryšio telefonų ir SIM kortelių, 2 tarnybiniai tyrimai – dėl nuteistųjų disponavimo 
kitais draudžiamais turėti daiktais, 9 tarnybiniai tyrimai – dėl neteisėtų nuteistųjų veiksmų, 
nurodymų nevykdymo, 8 tarnybiniai tyrimai – dėl naudojimosi buitiniais prietaisais tvarkos 
pažeidimų, 8 tarnybiniai tyrimai – dėl specialiųjų priemonių panaudojimo, 2 tarnybiniai tyrimai – 
dėl pareigūnų padarytų pažeidimų. 

Per 2010 metus 30 kartų nuteistieji buvo konvojuojami neplaniniu konvojumi: 27 kartus – į 
Vilkaviškio ligoninę ir pirminės sveikatos priežiūros centrą, 3 kartus – į Laisvės atėmimo vietų 
ligoninę. 2 kartus nuteistiesiems buvo suteikta teisė išvykti į namus su palyda dėl artimojo 
giminaičio mirties. 

2010 metais Apsaugos ir priežiūros skyrius suorganizavo ir pravedė Kybartų pataisos namų 
pareigūnų šaudymo pratybas ir kontrolinių normatyvų laikymus, kurie buvo pravesti pavasarį ir 
rudenį. 

Tinkamai organizuojant ir suderinus pareigūnų veiksmus buvo užkardytas kelias patekti pas 
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nuteistuosius nemažam kiekiui medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis, bei 
kitų nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų (mobiliojo ryšio telefonų bei SIM kortelių, alkoholinių 
gėrimų): 

Užkardant permetimus buvo paimti paketai, kuriuose rasta ir paimta 111 vnt. mobiliojo ryšio 
telefonų, 98 SIM kortelės, 8,5 litrai alkoholio, 152,654 gr. medžiagų pripažintų narkotinėmis ir 
psichiką veikiančiomis medžiagomis, 385 tabletės su psichiką veikiančiomis medžiagomis, apie 0,5 
kg. mielių, 10 vnt. medicininių švirkštų, 3 vnt. bevielio interneto modemų, viena internetinė 
kamera, 4 vnt. įkroviklių, 48 vnt. įkroviklių antgalių.  

Pašto siuntiniuose rasta ir paimta 2 SIM kortelės, 18,395 gr. medžiagų pripažintų 
narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis medžiagomis, 100 Lt. Laiškuose buvo bandyta perduodi 31 
SIM kortelę, 20 Lt. 2 kartus buvo bandyta perduoti narkotinių ir psichiką veikiančių medžiagų (dar 
nėra grįžusios visos ekspertizės) 

Pasimatymų metu bandyta įnešti ir perduoti nuteistiesiems 2 mobiliojo ryšio telefonus, 8 SIM 
kortelės, 0,5 litro alkoholinių gėrimų, 4 medicininius švirkštus, bevielio interneto modemą ir 50 litų. 
Trimis atvejais į pasimatymus atvykusios nuteistųjų žmonos ir giminaitės bandė įnešti narkotinių ir 
psichiką veikiančių medžiagų kūno ertmėse (iš viso - 28,264 gr.). 1 atveju narkotinės ir psichiką 
veikiančios medžiagos buvo įneštos trumpalaikio pasimatymo metu, tačiau buvo rastos netoli 
trumpalaikių pasimatymų patalpų ir nuteistiesiems nebuvo perduotos. 1 atveju prie pataisos namų 
prieigų buvo sulaikytas pilietis, kuris prisipažino, kad automobilyje turi narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų. 

Nuteistiesiems kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar palydos buitinėse patalpose (už 
įstaigos teritorijos ribų) buvo rasti 4 mobiliojo ryšio telefonai ir 4 SIM kortelės. Pas nuteistąjį 
Ruslaną Januškevičių, asmens kratos metu rasti 3 mobiliojo ryšio telefonai, 5 SIM kortelės ir 450 
litų, kuriuos pastarasis bandė įnešti į pataisos namų teritoriją ir perduoti kitiems nuteistiesiems. 
Nuteistajam R.Januškevičiui atimta teisė išvykti be sargybos ar palydos. Tikrinant įvažiuojančią į 
pataisos namų teritoriją transporto priemonę įvežamosiose bulvėse, pakrautose pataisos namų 
sandėliuose,  rastas paslėptas paketas su 26,848 g. narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Bulves į 
transporto priemonę pakrovė nuteistieji, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar palydos.  

 

 
2 diagrama. Nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų patekimo į pataisos namų 

teritoriją užkardymo atvejai 2010 metais. 
 
Per 2010 metus iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems medžiagų, pripažintų 

narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis – 216,351 g., alkoholinių gėrimų – 9  l, mobiliojo ryšio 
telefonų – 120 vnt., SIM kortelių – 147 vnt., pinigų – 660 Lt. Iš nuteistųjų paimta medžiagų, 
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pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis – 1,171 g., mobiliojo ryšio telefonų - 130 vnt., 
SIM kortelių – 113 vnt., alkoholinio raugo – 312,5 l., alkoholinių gėrimų – 4,8 l. Iš nuteistųjų 
paimta 27 duriantys – pjaunantys daiktai: 18 iš jų – gyvenamojoje zonoje, 1 iš jų – uždarojoje 
zonoje, 8 iš jų – gamybinėje zonoje. 

 

 
3 diagrama. 2010 metais paimti nuteistiesiems draudžiami turėti daiktai ir reikmenys. 

 
2009 metais viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems medžiagų, pripažintų 

narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis – 249,581 g., alkoholinių gėrimų – 2,6 l, mobiliojo ryšio 
telefonų – 114 vnt., SIM kortelių – 46 vnt., pinigų – 203 Lt. Iš nuteistųjų paimta medžiagų, 
pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis – 15,366 g., mobiliojo ryšio telefonų – 130 vnt., 
SIM kortelių - 114 vnt., alkoholinio raugo – 247 l., alkoholinių gėrimų – 2,5 l., pinigų – 81 Lt. Iš 
nuteistųjų paimta 65 duriantys – pjaunantys daiktai: iš jų – 53 gyvenamojoje zonoje, iš jų – 9 
uždarojoje zonoje, iš jų 3 – gamybinėje zonoje. 

 

 
4 diagrama. 2009 ir 2010 metais paimtų nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų 

palyginimas. 
 
2010 metais pabėgimų iš įstaigos nebuvo, užfiksuotas 1 nuteistojo mirties atvejis – 

nužudymas. 2009 metais pabėgimų iš įstaigos nebuvo, užfiksuoti 2 nuteistųjų savižudybės atvejai. 
Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2010 metais buvo 

permetimai per įstaigos tvoras, iš viso jų buvo užfiksuota 41 atvejis, iš kurių 13 atvejų, kada 
draudžiami daiktai pateko nuteistiesiems. 10 atvejų iš 13, kada paketai su draudžiamais daiktais 
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pateko nuteistiesiems, jie buvo iššauti iš ,,suspausto oro patrankos“ ir nukrito tiesiai nuteistųjų 
lokaliniame sektoriuje. Sulaikyti permetimus darančius asmenis trūksta teisinio pagrindo. 
Narkotinės ir psichotropinės medžiagos ir SIM kortelės gana dažnai siunčiamos pašto siuntiniuose 
ir laiškuose. Draudžiamų daiktų permetimai ir siuntimas pašto siuntiniuose yra populiarūs, nes 
išvengiama tiesioginio kontakto bei didesnė galimybė išvengti atsakomybės. Taip pat daugėja 
atvejų, kai narkotines ir psichotropines medžiagas bando įnešti į ilgalaikius pasimatymus atvykę 
nuteistųjų artimieji (dažniausiai žmonos) kūno ertmėse. Tai yra sunkiausiai užkardomas patekimo 
būdas, kadangi žmogaus kūno ertmių patikrinimui ne visada užtenka teisinio pagrindo.  

Kiekvieną darbo dieną pagal sudarytą grafiką kontrolės ir praleidimo poste ( toliau KPP) 
Nr.1 budi Apsaugos ir priežiūros skyriaus arba Vidaus tyrimo skyriaus pareigūnai, kurie tikrina 
įeinančius (išeinančius) į įstaigos teritoriją asmenis, bei įvažiuojančias (išvažiuojančias) transporto 
priemones.  Tikrinant įvažiuojančią į pataisos namų teritoriją transporto priemonę, kuri iš sandėlių į 
nuteistųjų valgyklą vežė bulves, tarp bulvių buvo rastas paslėptas paketas su 26,848 g. narkotinių ir 
psihotropinių medžiagų. Bulves į transporto priemonę pakrovė nuteistieji, kuriems suteikta teisė 
išvykti be palydos ar sargybos, todėl tikėtina, kad jie ir paslėpė bulvėse narkotines ir psichotropines 
medžiagas. Netarnybinių įstaigos darbuotojų ryšių su nuteistaisiais per 2010 metus nebuvo 
išaiškinta. 

Kybartų pataisos namų direktoriaus įsakymu yra patvirtinta Pareigūnų veiksmų 
koordinavimo, užkardant nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų permetimus į įstaigos teritoriją, 
įstaigos teritorijoje surastų įtartinų objektų paėmimo, jų suradimo vietos fiksavimo, šių veiksmų 
dokumentavimo ir informacijos apie juos pateikimo tvarka. Vadovaujantis šia tvarka, yra atliekama 
pareigūnų veiksmų kiekvieno permetimo metu analizė ir šių veiksmų vertinimas. Analizės 
rezultatai, kaip pagerinti nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo užkardymą permetimo 
per įstaigos tvoras metu, aptariami budinčiųjų pamainų instruktažų metu. 

Įstaigos saugumo užtikrinimui įrengti šie nauji inžineriniai – techniniai įrenginiai: įrengta 
valdoma vaizdo stebėjimo kamera gamybinėje zonoje ant katilinės stogo, stebėti pataisos namų 
prieigas nuo kolektyvinių sodų pusės; sumontuotos apsauginės grotos ant įėjimo į KPP Nr. 2 durų 
langelio, ant KPP Nr. 2 langų, ant direktoriaus budinčiojo padėjėjo tarnybinių patalpų langų 
vidinėje pusėje, direktoriaus budinčiojo padėjėjo patalpose sumontuotos tvirtos metalinės durys su 
gerai įtvirtinta metaline stakta ir patikimu užraktu, sumontuota dvigubas pjaunančios vielos barjeras 
,,dagilis“ ant KPP Nr. 2 stogo, Apsaugos ir priežiūros skyriaus tarnybinėse patalpose sumontuotos 
papildomos rakinamos grotinės durys, sumontuotos papildomos grotos ant drausmės grupės ir 
kamerų tipo patalpų langų iš lauko pusės. Suremontuotos suplyšusios ant įstaigos perimetro tvoros 
įrengtos 15 metrų aukščio plastikinio tinklo „gaudyklės“ per tvorą metamiems draudžiamiems 
daiktams sulaikyti, prie 5 apsaugos perimetro ruožo, kur dažniausiai buvo vykdomi permetimai, 
sumontuotos papildomos ,,gaudyklės“. Suremontuota lokalinių sektorių durų kontrolės sistema, 
perkelta viena durų kontrolės sistemos magnetinė spyna nuo nenaudojamų vartelių gamybinėje 
zonoje ant vartelių esančių tarp gamybinės ir gyvenamosios zonų. Atlikti apsaugos sistemos 
perkodavimo darbai, būrių viršininkų kabinetų signalizacija atskirta nuo nuteistųjų bendro 
naudojimo patalpų (kurios yra nerakinamos) signalizacijos, todėl nedarbo metu būrių viršininkai 
įjungia kabinetų signalizaciją. Apsaugos sistema, vaizdo stebėjimo sistema, durų valdomų kortelių 
skaitytuvais spynų sistema, durų su elektroninėmis spynomis sistema ir telefono stotelės sistema 
buvo tiesiogiai prijungta prie dyzelinio generatoriaus, kad, dingus elektros energijos tiekimui, būtų 
užtikrintas nepertraukiamas ir nepriekaištingas sistemų veikimas. Sumontuotos trys vaizdo 
stebėjimo kameros nuteistųjų bendrabučio koridoriuose, drausmės grupėje vaizdo stebėjimo 
kameros perkeltos nuo lubų ant sienos, kad būtų galima stebėti koridorių per visą ilgį. Užsandarinta 
drausmės grupės lokalinio sektoriaus tvoros apačia, kad nuteistieji neturėtų galimybės padavinėti 
įvairius daiktus į kamerų tipo patalpas. Sudarytas reikalingų įrengti papildomų inžinerinių techninių 
priemonių katilinės teritorijoje ir jos patalpose planas. Organizuoti pareigūnų apmokymo kursai 
dirbti su bagažo patikros įrenginiu. Pataisos namų teritorija aptverta sietine tvora. Įsigytos dvi 
vaizdo kameros (zondai) sunkiai prieinamoms vietoms tikrinti, bei trys naktinio matymo prietaisai. 

Siekiant pagerinti matomumą įstaigos prieigose, nuo kolektyvinių sodų pusės ir teritorijoje už 
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J.Biliūno gatvės buvo iškirsti nedideli medžiai, krūmai, nupjauta žolė. 
Siekiant sustiprinti nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar be palydos, 

priežiūrą, sustiprinta minėtų nuteistųjų kontrolė darbo vietose, atidžiai stebima, kad jie nebendrautų 
su pašaliniais asmenimis. Sustiprintas minėtų nuteistųjų, grįžtančių po darbo į saugomą įstaigos 
teritoriją, asmens kratų atlikimas. Ypatingai kruopščiai tikrinami į pasimatymus atvykę asmenys, 
siuntiniai bei smulkieji paketai su spauda. Esant įtarimui, į pagalbą pasitelkiami Vidaus tyrimų 
skyriaus pareigūnai. 

Užkardant draudžiamų daiktų patekimą glaudžiai bendradarbiaujama su Lazdijų muitinės ir 
Kybartų pasienio užkardos pareigūnais. 

Kriminogeninė būklė 2010 metais Kybartų pataisos namuose buvo patenkinama. Rugpjūčio 7 
dieną nuteistieji įvykdė budinčiosios dalies užpuolimą, turėdami tikslą paimti per įstaigos tvorą 
permestą, pareigūnų paimtą ir budėtojų dalyje seife užrakintą paketą su draudžiamais daiktais. 
Pareigūnai užpuolimo metu nenukentėjo. Lyginant statistinius kriminogeninės būklės rodiklius su 
2009 metais didelių pokyčių nesimato, išskyrus tai, kad užkardant patekimą per 2010 metus paimta 
tris kartus daugiau mobiliojo ryšio SIM kortelių ir grynųjų pinigų negu 2009 metais. Truputį mažiau 
nei praeitais metais paimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, o daugiau alkoholinių gėrimų ir 
alkoholio raugo. Nuteistųjų, tirtų dėl apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir 
nustatytų apsvaigimų atvejai lyginant su 2009 metais labai panašūs, ryškaus narkotinių medžiagų 
vartojimo padidėjimo ar sumažėjimo nesimato. Padaugėjo alkoholinių gėrimų ar jų surogatų 
vartojimo atvejų: 2009 metais nustatyti 7 vartojimo atvejai, o 2010 metais – 18 atvejų. 

Sveikatos priežiūros tarnyba vadovaudamasi patvirtintais vertinimo kriterijais įvykdė: 
rezultato (R-045-01-1) vertinimo kriterijus „Priklausančių nuo narkotinių medžiagų vartojimo 
(vnt.)“ 2010 metams buvo patvirtinta 45 vnt., įstaigoje registruota 244. 2009 metais registruota 162, 
2008 metais – 113. 

Stabilūs rezultatai pasiekiami dėl tinkamai planuojamo, organizuojamo, koordinuojamo 
medicinos personalo darbo. Be to, rezultato vertinimo kriterijų įvykdymas tiesiogiai priklauso nuo 
nuteistųjų norų, motyvų bei daugelio kitų subjektyvių niuansu, kadangi  medicininiai tyrimai negali 
būti atliekami be nuteistojo sutikimo. „Per ataskaitinį laikotarpį ištirta nuteistųjų dėl tuberkuliozės 
infekcijos“ 2010 metams buvo patvirtinta 80 %, o įvykdyta 4,34 %.  2009 metais šis vertinimo 
kriterijus buvo įvykdytas 3,1 %, 2008 metais – 15%. Šio vienintelio vertinimo kriterijaus rezultatas 
nepasiektas dėl to, kad Kybartų pataisos namai neturi rentgeno aparato ir negali atlikti profilaktinių 
ištyrimų dėl tuberkuliozės infekcijos įstaigos viduje. Situacija turėtų pasikeisti nuo 2011 metų 
Kalėjimų departamentui įsigijus mobilią rentgenodiagnostinę aparatūrą. Sveikatos priežiūros 
tarnyba įvykdė ir viršijo kitus patvirtintus produkto vertinimo kriterijus. 

Įstaigos veikla už 2010 m. vertinama gerai. 
Išsami ir detali informacija apie vertinimo kriterijų vykdymą yra Kybartų pataisos namų 

vertinimo kriterijų apskaičiavimo lentelėje už 2010 m. 2011 m. sausio 11 d. Nr.1-2/130. 

2. Įstaigos misija ir strateginiai tikslai: 
 
Kybartų pataisos namų misija - pažangaus bausmių atlikimo ir humanizmo principais pagrįstų 

bausmių vykdymo užtikrinimas. 
Siekti veiksmingos nuteistųjų socialinės reabilitacijos, tinkamo paskirtų bausmių vykdymo 

Kybartų pataisos namuose; 
Palaipsniui modernizuoti Kybartų pataisos namų materialinę bazę, didinti tarnybos 

patrauklumą, užtikrinant darbuotojų socialines garantijas; 

3. Kalėjimų departamento strateginio veiklos plano elementai: 

3.1. Strateginio tikslo pavadinimai ir jų kodai 

 
Kodas 01. Siekti veiksmingos nuteistųjų socialinės reabilitacijos, tinkamo teismo paskirtų 

bausmių (išskyrus baudos) ir probacijos vykdymo. 
Kodas 02. Palaipsniui modernizuoti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų materialinę 
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bazę, didinti tarnybos patrauklumą, užtikrinant darbuotojų socialines garantijas. 
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 tikslų pavadinimai ir jų kodai 

 
Kodas 01. Užtikrinti saugų ir veiksmingą kalinimo įstaigų valdymą. 
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 įstaigų valdymą, nuteistųjų socialinę reabilitaciją. 

Kodas 01. Užtikrinti laisvės atėmimo įstaigų 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. 
Kodas 02. Administracijos darbuotojų materialinio aprūpinimo ir socialinių garantijų 

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

rekonstrukcijos darbus. 
4. Įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas 
 
1. Įgyvendinant priemonę „Darbo užmokesčio mokėjimas administracijos darbuotojams“ 

2010 m. planinis asignavimas – 4727,8 tūkst. Lt. Per 2010 m. kasinės išlaidos sudarė 4727,8 tūkst. 
Lt., kas sudarė 100 % planinio asignavimų panaudojimo. Įstaigos pareigūnams ir darbuotojams, 
dirbantiems pagal darbo sutartis darbo užmokestis apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka, 
vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintais apskaitos dokumentais ir įsakymais per ataskaitinį 
laikotarpį bei išmokamas 2 kartus per mėnesį, 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. 

2. Įgyvendinant priemonę „Administracijos darbuotojų materialinio aprūpinimo ir socialinių 
garantijų užtikrinimas“ 2010 m. numatytas 1913,8 tūkst. Lt. planinis asignavimas. Per 2010 m. 
kasinės išlaidos sudarė 1913,2 tūkst. Lt., kas sudarė 100% planinio asignavimų panaudojimo. 
Grąžinta į LR Finansų ministeriją 0,6 tūkst.Lt nepanaudotų socialinio draudimo įmokų lėšų. Įstaigos 
darbuotojai aprūpinami darbo priemonėmis, mokamos nedarbingumo pašalpos, socialinio draudimo 
įmokos, išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogas , pašalpos vaiko priežiūrai. Statutiniai įstaigos 
pareigūnai aprūpinami uniformine apranga. 

3. Įgyvendinant priemonę „Nuteistųjų (suimtųjų) materialinio aprūpinimo ir socialinių 
garantijų užtikrinimas“ 2010 m. planinis asignavimas – 1737,4 tūkst. Lt. Per 2010 m. kasinės išlaidos 
sudarė 1737,4 tūkst. Lt., kas sudarė 100 %. Įstaigoje vykdoma švietėjiška veikla nuteistiesiems, 
mokant juos Kybartų Suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, didinant jų motyvaciją gerai elgtis bei 
siekti sveikos gyvensenos. Nuteistiesiems sudarytos sąlygos sportuoti, aprūpinant sportiniu 
inventorium. Nuteistieji aprūpinami pirmo būtinumo higienos priemonėmis, sanitarinėmis ir 
techninėmis priemonėmis, medikamentais, mokamos pašalpos. Taip pat aprūpinami patalyne, 
avalyne, drabužiais pagal sezoną, darbo apranga - dirbantieji katilinėje ir valgykloje.  

4. Priemonė „Aprūpinimas ilgalaikiu turtu“ nebuvo vykdoma, negavus asignavimų.  
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5. Įgyvendinant priemonę “Atlikti objekto Kybartų atvirosios kolonijos pertvarkymas į pataisos 
namus” rekonstrukcijos darbus. 2010 m. numatytas 565,0 tūkst. Lt. planinis asignavimas. Per 2010 
m. kasinės išlaidos sudarė  565,0 tūkst. Lt., kas sudarė 100 %. 

Vykdant šią priemonę buvo įrengta: įžeminimo, vaizdo stebėjimo sistemų, maitinimo 
grandinių apsaugos ir galvaninio ryšio atskyrimas, karantino patalpos, riboženklių atstatymo darbai, 
garažų kanalizacijos tinklai, TV ir priešgaisrinės signalizacijos sistemų tiekimas ir įrengimas. Taip 
pat buvo įrengti du tarnybiniai kabinetai, rekonstruotas auto garažų stogas, papildomai grotuoti 
drausmės grupės ir administracinio pastato langai. 

 


