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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, 
suteikti 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 laisvės atėmimo 
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 
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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. 

 
1.2. Vidiniai veiksniai  
 
Teigiamai veikiantys Įstaigos veiklą 
 
Kybartų pataisos namuose laikomų nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius yra 416. 
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 sunkumų 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. 

 
2011 m. įstaigoje struktūros pokyčių nebuvo. Įstaigai finansavimas nėra pakankamas, trūksta 

asignavimų komunalinėms paslaugoms, pareigūnų tarnybinėms uniformoms, patalynei, 
medikamentams. Įstaigoje materialiniai resursai naudojami taupiai ir racionaliai.  

Pataisos namų veikla organizuojama vadovaujantis metų veiklos planu. Metų veiklos plano 
programų priemonių vykdymui kontroliuoti, vykdymo ataskaitoms analizuoti, teikti išvadoms ir 
pasiūlymams dėl programų uždavinių įgyvendinimo yra sudaryta komisija. Parengti ir patvirtinti 
pagrindinių priemonių pusmečio planai, 2011 m. I ir II pusmečių yra nustatytos tokios prioritetinės 
veiklos kryptys: 

1. Stiprinti narkomanijos prevenciją; 
2. Tobulinti nuteistųjų rengimo integruotis į visuomenę sistemą; 
3. Tobulinti saugų ir veiksmingą įstaigos valdymą; 
4. Tobulinti įstaigos darbuotojų kvalifikaciją; 
5. Racionaliai ir taupiai naudoti materialinius ir lėšų išteklius; 
6. Vykdyti šilumos trasų ir katilinės renovaciją; 
7. Užkardyti draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimą; 
8. Didinti nuteistųjų užimtumą. 
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2011 m. įstaigos veikla buvo orientuota į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos 2011 metų valstybės biudžeto programos „0301 Bausmių sistema“ 
programos vykdymą. 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 
veiklos teisėtumas ir patikimas finansų valdymas. Kontrolės priemonės taikomos kiekvienai veiklai 
susijusiai su įstaigos išteklių valdymu. Kontrolė garantuoja tinkamą įstaigos turto saugojimą, užkerta 
kelią 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 „Labbis 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 pareigybių skaičius– 178. Faktiškai dirbančių – 
175. Per 2011 m. buvo į tarnybą (darbą) priimti 7 darbuotojai, atleisti iš tarnybos (darbo) – 8. 
darbuotojai. Paskatinta – 41 darbuotojas, nubausti – 4 darbuotojai. 103 darbuotojai mokėsi ar kėlė 
kvalifikaciją tiek įstaigoje, tiek Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos kėlimo įstaigose. Maža darbuotojų kaita bei 
nuolat keliama darbuotojų kvalifikacija, didelė darbo patirtis formuoja profesionalius darbuotojų 
įgūdžius, pasiekiami geri darbo rezultatai.  

 
Pasiekti rezultatai 
 

Per 2011 metus įstaigos pareigūnai surašė 213 aktų dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo 
nustatymo. 19 atvejų buvo atlikti neblaivumo (girtumo) nustatymai, kurie visi buvo teigiami, 194 
atvejams buvo atlikti apsvaigimo psichiką veikiančių medžiagų nustatymai (114 atvejais rezultatai 
buvo teigiami). 

 

 
1 diagrama. Apsvaigimo nuo alkoholinių ar psichiką veikiančių medžiagų tyrimai 2011 metais. 
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2 diagrama. 2009, 2010 ir 2011 metais tirtų ir nustatytų apsvaigimų palyginimas. 

 
Iš viso dėl nuteistųjų padarytų nustatyto režimo reikalavimų pažeidimo buvo surašyti 1277 

tarnybiniai pranešimai, užfiksuoti 3 specialiųjų priemonių panaudojimo atvejai. Apsaugos ir 
priežiūros skyriuje gauti ir išnagrinėti 35 nuteistųjų skundai. 

Per 2011 metus buvo atliktos 1993 planinės ir neplaninės patalpų kratos ir apžiūros. Vieną 
kartą per ketvirtį buvo atliekamos bendrosios gyvenamosios ir gamybinės zonų kratos, uždarosios 
zonos bendrosios kratos buvo atliekamos kiekvieną mėnesį. 2011 m. liepos 4 dieną buvo 
organizuoti bendri pareigūnų mokymai ir vykdoma bendra krata kartu su Viešojo saugumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnais. Kratų metu bendradarbiauta su Marijampolės 
pataisos namų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 
ministerijos ir Kauno teritorinės muitinės pareigūnais. Kratų metu patikrinta nuteistųjų turimų 
daiktų bendroji masė, viršsvoris padėtas į sandėlį. 

Per 2011 metus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai atliko 182 tarnybinius tyrimus. Iš 
jų: 12 – dėl pareigūnų ir įstaigos kitų (nestatutinių) darbuotojų, 170 – dėl nuteistųjų. 

Per 2011 metus 39 kartus nuteistieji buvo konvojuojami neplaniniu konvojumi: 24 kartus – į 
valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, 10 kartų – į Laisvės 
atėmimo vietų ligoninę. 5 kartus nuteistiesiems buvo suteikta teisė išvykti į namus su palyda dėl 
artimojo giminaičio mirties. 

2011 m. permetimų į įstaigos teritoriją metu buvo paimti paketai, kuriuose rasta ir paimta 161 
vnt. mobiliojo ryšio telefonų, 118 vnt. SIM kortelių, 19 vnt. bevielio interneto modemų, 2,5 litrai 
alkoholio, 8 kartus bandyta perduoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų (dar nėra grįžusios visos 
ekspertizės). 

Pašto siuntiniuose rasta ir paimta 15 vnt. SIM kortelių, 13 kartų bandyta perduoti narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų (dar nėra grįžusios visos ekspertizės). Laiškuose buvo bandyta perduodi 
32 vnt. SIM kortelių, 20 Lt. grynųjų pinigų, 3 kartus buvo bandyta perduoti narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų (dar nėra grįžusios visos ekspertizės). 

Pasimatymų metu bandyta įnešti ir perduoti nuteistiesiems 4 vnt. SIM kortelių, 1 atveju į 
pasimatymus atvykusi pilietė bandė įnešti narkotinių ar psichotropinių medžiagų kūno ertmėse.  

Perduodamuose daiktuose rasti 6 vnt. mobiliojo ryšio telefonų, 6 vnt. SIM kortelių, 2 vnt. 
bevielio interneto modemų, 2 kartus buvo bandyta perduoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų 
(dar nėra grįžusios visos ekspertizės). 

Nuteistiesiems kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar palydos buitinėse patalpose ar 
teritorijoje (už įstaigos teritorijos ribų) buvo rasta 10 vnt. mobiliojo ryšio telefonų, 6 vnt. SIM 
kortelių, 1 litras alkoholio.  
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Per 2011 metus iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų – 114,254 g., alkoholinių gėrimų – 3,5 l, mobiliojo ryšio telefonų – 179 
vnt., SIM kortelių – 181 vnt., bevielio interneto modemų – 21 vnt., pinigų – 27,83 Lt. Iš nuteistųjų 
paimta: narkotinių ar psichotropinių medžiagų – 1 atvejis (dar nėra ekspertizės), mobiliojo ryšio 
telefonų – 165 vnt., SIM kortelių – 143 vnt., bevielio interneto modemų – 25 vnt., alkoholinio raugo 
– 492 l., alkoholinių gėrimų – 6,5 l. Iš nuteistųjų paimta 33 vnt. duriančių – pjaunančių daiktų: 28 iš 
jų – gyvenamojoje zonoje, 3 iš jų – uždarojoje zonoje, 2 iš jų – gamybinėje zonoje. 

 

 
3 diagrama. 2011 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų bei šių daiktų užkardymo 

atvejų palyginimas. 
 

2010 metais 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, 
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 paimti 
27 duriantys – pjaunantys daiktai: 18 iš jų – gyvenamojoje zonoje, 1 iš jų - uždarojoje zonoje, 8 iš 
jų - gamybinėje zonoje. 

2009 metais iš 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 paimti 65 duriantys – pjaunantys daiktai: iš jų – 53 gyvenamojoje zonoje 
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4 diagrama. 2009, 2010 ir 2011 metais paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų, kuriuos 

bandyta perduoti nuteistiesiems, palyginimas. 
 

 
5 diagrama. 2009, 2010 ir 2011 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų 

palyginimas. 
 

Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2011 metais buvo 
permetimai per įstaigos tvoras, iš viso jų buvo užfiksuota 66 atvejai, iš kurių 30 atvejų draudžiami 
daiktai pateko nuteistiesiems, 30 atvejų permestus paketus paėmė pareigūnai, 6 atvejais dalį 
permestų paketų paėmė pareigūnai, dalį nuteistieji. 25 atvejai iš 43, kuomet paketai su draudžiamais 
daiktais pateko nuteistiesiems, jie buvo iššauti iš ,,suspausto oro patrankos“ ir nukrito tiesiai į 
nuteistųjų lokalinį sektorių.  

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 buvo užfiksuotas vienas 
atvejis, kai kūno ertmėse slėptas narkotines ar psichotropines medžiagas buvo bandoma įnešti į 
ilgalaikius pasimatymus. Tai yra sunkiausiai užkardomas patekimo būdas, kadangi žmogaus kūno 
ertmių patikrinimui ne visada užtenka teisinio pagrindo.  

Netarnybinių įstaigos darbuotojų ryšių su nuteistaisiais per 2011 metus nebuvo išaiškinta.  
Kiekvieną darbo dieną pagal įstaigos veiklos plane numatytos priemonės veiksmą „Atlikti 
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įeinančių į įstaigą (iš jų išeinančių) asmenų netikėtus patikrinimus“ Apsaugos ir priežiūros skyriaus 
bei Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai atliko netikėtus į įstaigos teritoriją įeinančių (išeinančių) 
asmenų patikrinimus, kartą per savaitę – įvažiuojančių (išvažiuojančių) transporto priemonių 
patikrinimus. Per kalendorinius metus buvo atlikti 365 įeinančių ir išeinančių asmenų netikėti 
patikrinimai. Numatytas vertinimo kriterijus įvykdytas. 

 
Siekiant įvykdyti numatytą produkto vertinimo kriterijų „Pabėgimų iš saugomų objektų 

skaičius“ buvo sustiprinta nuteistųjų apsauga ir priežiūra, todėl 2011 metais kriterijus buvo 
įvykdytas – pabėgimų iš saugomų objektų nebuvo. Buvo pasiekta tokiomis priemonėmis: 

1. Transporto patikrinimo aikštelėje įrengta apžiūros duobė ir prieštaraninis įrenginys.  
2. Pakeista ir sugriežtinta asmenų praėjimo per KPP-1 tvarka. 
3. Organizuoti bendri Kybartų pataisos namų, Kalėjimų departamento ir Viešojo saugumo 

tarnybos pareigūnų mokymai ir kratos. Kratų metu bendradarbiauta su Marijampolės pataisos namų, 
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Kauno 
teritorinės muitinės pareigūnais. Kratų metu patikrinta nuteistųjų turimų daiktų bendroji masė, 
viršsvoris padėtas į sandėlį. 

4. Pastatytas kelio ženklas „Motorinio transporto eismas draudžiamas“. 
5. Atstatytos vėjo nugriautos 15 metrų aukščio plastikinio tinklo „gaudyklės“ ant įstaigos 

perimetro tvoros per tvorą metamiems draudžiamiems daiktams sulaikyti.  
6. Sveikatos priežiūros tarnybos laiptinėje buvo sumontuota vaizdo stebėjimo kamera. 
7. Užgrotuoti katilinės langai, įėjimai į antrą aukštą, užtverta teritorija už katilinės. 
8. Įrengtos tvirtos metalinės durys poste prie vaizdo stebėjimo kamerų. 
9. Įsigytas belgų aviganių veislės šuo, kuris apmokomas ieškoti narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų. Įrengta nauja dresavimo aikštelė mokyti šunims. 
10. Drausmės grupėje ir Sveikatos priežiūros tarnyboje vaizdo stebėjimo kameros nuo lubų 

permontuotos ant sienų. Pakeista sugedusi vaizdo stebėjimo kamera baudos izoliatoriuje. 
11. Baudos izoliatoriuje uždarytų nuteistųjų izoliacija ir, kad jiems nepatektų draudžiami 

turėti daiktai, ant pasivaikščiojimo kiemelių viršaus uždėtas papildomas smulkus sietas. 
 
2011 metais vidutinis nuteistųjų, įtrauktų į įskaitas skaičius: linkusių pabėgti – 5 nuteistieji, 

linkę užpulti – 16 nuteistųjų. Nuteistieji, kurių individuali priežiūra sustiprinta – 12. 
 
Per 2011 metus lyginant su ankstesniais metais, paimto alkoholio kiekis padidėjo. 2009 m. 

alkoholio raugo iš nuteistųjų paimta 247 l, 2010 m. – 312,5 l, 2011 m. – 492 l. Bandymų perduoti 
alkoholį į įstaigos teritoriją pasitaiko retai, kadangi jis vis dažniau ir didesniais kiekiais gaminamas 
įstaigos viduje. Nuteistieji dažniausiai vartoja savadarbius alkoholio surogatus – alkoholio raugą. 
Analizuojant alkoholinių gėrimų padidėjimą įstaigoje, nustatyta, kad nuteistieji alkoholio raugą 
gamina iš legaliai įstaigos parduotuvėje įsigyjamų produktų – medaus, saldainių ir pan. 

Lyginant statistinius 2011 metų kriminogeninės būklės rodiklius su 2009 ir 2010 metais, 
matosi, kad padaugėjo permetimų atvejų: 2011 m. užfiksuoti 66 permetimų atvejai, kai tuo tarpu 
2009 m. ir 2010 m. per tą patį laikotarpį jų buvo po 41 atvejį. Ženkliai padaugėjo paimamų 
mobiliojo ryšio telefonų (2009 m. – 244 vnt., 2010 m. – 250 vnt., 2011 m. – 344 vnt.), SIM kortelių 
(2009 m. – 160 vnt., 2010 m. – 260 vnt., 2011 m. – 324 vnt.) ir mobiliojo ryšio modemų (2009 m. – 
0 vnt., 2010 m. – 8 vnt., 2011 m. – 46 vnt.). Tai tiesiogiai įtakoja didėjantis permetimų per įstaigos 
tvoras skaičius, kai paimti draudžiamus daiktus pavyksta nuteistiesiems. Kuo daugiau permestų 
paketų paima nuteistieji, tuo daugiau draudžiamų daiktų yra randama įstaigos teritorijoje. Ženkliai 
sumažėjo paimamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai (2009 m. – 264,947 g, 2010 m. – 
217,522 g, 2011 m. – 114,254 g). 
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6 diagrama. 2009, 2010 ir 2011 metų nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų palyginimas 

 
2011 metais sumažėjo pasipriešinimo pareigūnams atvejų ir specialiųjų priemonių 

panaudojimo atvejų. Kaip jau buvo minėta anksčiau, specialiosios priemonės dažniausiai yra 
naudojamos pasipriešinimo pareigūnams atvejais. Taip pat matosi nuteistųjų daromų drausmės 
pažeidimų skaičiaus mažėjimo tendencija (2009 m. – 1664 atvejai, 2010 m. – 1347 atvejai, 2011 m. 
– 1277 atvejai).  

Per šių metų 12 mėnesių laikotarpį Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai užregistravo 77 
nusikalstamas veikas, pradėti 39 ikiteisminiai tyrimai, iš jų 21 ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl 
narkotinių medžiagų platinimo ir 8 ikiteisminiai tyrimai dėl narkotinių medžiagų platinimo ir 
laikymo Kybartų pataisos namuose, 5 ikiteisminiai tyrimai pradėti Marijampolės apskrities VPK 
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 
pradėti dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam 
asmeniui (LR BK 286 str.), 2 ikiteisminiai tyrimai pradėti 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 perduoti 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 
- 0, 10 tarnybinių tyrimų dėl ypatingų atvejų (nuteistųjų perkėlimas į kitus pataisos namus). 

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

2010-12-31 Kybartų pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliko 403 nuteistieji. Per šių 
metų 12 mėnesių laikotarpį Kybartų pataisos namų Vidaus tyrimų skyrius užregistravo 58 
nusikalstamas veikas, pradėti 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 Kybartų PN, 6 ikiteisminiai tyrimai pradėti Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio 
rajono policijos komisariate, dėl narkotinių psichotropinių medžiagų radimo pas piliečius 
atvykusius į pasimatymus su nuteistaisiais, 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 
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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 su Apsaugos ir priežiūros skyriumi 
vykdydami pasalas ir patruliavimą prie Kybartų pataisos namų teritorijos sulaikė 12 asmenų į 
Kybartų pataisos namų teritoriją bandant perduoti (permesti arba peršauti su savadarbiu įtaisu, 
veikiančiu suslėgto oro principu) nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus, mobilius telefonus, 
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 Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariate. 1 kartą 
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 pataisos namų 
teritorijos savo automobilyje, pas kurį rasta narkotinių medžiagų. Asmuo ir rastos medžiagos 
perduotos Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariato pareigūnams, 
kurie pradėjo ikiteisminį tyrimą. 

Per 2010 metus 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). 

Per 2010 metus paimta 217,522 g narkotinių ir psichotropinių medžiagų, iš kurių grynojo 
koncentrato 87,898 g. 

2010 metais pabėgimų iš įstaigos teritorijos ir nuteistųjų savižudybių nebuvo. 
2011-12-31 Kybartų pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atlieka 426 nuteistieji. Per šių 

metų 12 mėnesių laikotarpį Kybartų pataisos namų Vidaus tyrimų skyrius užregistravo 48 
nusikalstamas veikas, pradėti 34 ikiteisminiai tyrimai, 1 ikiteisminis tyrimas gautas tolesniam 
tyrimui iš Vilkaviškio rajono apylinkės prokuratūros. Iš jų 21 ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl 
narkotinių medžiagų platinimo ir bandymo jas perduoti nuteistiesiems, 1 ikiteisminis tyrimas dėl 
narkotinių medžiagų laikymo Kybartų pataisos namuose, 7 ikiteisminiai tyrimai pradėti 
Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariate, dėl narkotinių 
psichotropinių medžiagų radimo pas piliečius atvykusius į pasimatymus su nuteistaisiais, 2 
ikiteisminiai tyrimai pradėti mirties priežasčiai nustatyti, 4 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl kūno 
sužalojimo, 2 nutraukti, 1 dėl viešosios tvarkos pažeidimo, 1 dėl turto prievartavimo, 1 buvo 
pradėtas dėl turto pasisavinimo, 2 ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, 1 ikiteisminis tyrimas, dėl 
darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimų. 14 atvejų atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą. 

Iš viso 2011 metais į teismą perduoti 3 ikiteisminiai tyrimai, 0 ikiteisminių tyrimų pagreitinto 
proceso tvarka, 4 nusikalstamos veikos, 5 ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 26 ikiteisminiai tyrimai 
perduota tirti kitom institucijom.  

Per 2011 metus 12 mėnesių Vidaus tyrimų skyrius su Apsaugos ir priežiūros skyriumi 
vykdydami pasalas ir patruliavimą prie Kybartų pataisos namų teritorijos sulaikė 21 asmenį į 
Kybartų pataisos namų teritoriją bandant perduoti (permesti arba peršauti su savadarbiu įtaisu, 
veikiančiu suslėgto oro principu) nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus: mobiliuosius telefonus, 
mieles, švirkštus su medicininėmis adatomis, skystį turintį alkoholio kvapą. Taip pat sulaikyti 7 
asmenys, atvykę pas nuteistuosius į ilgalaikius pasimatymus (nuteistųjų žmonos, sugyventinės, 
motinos), pas kuriuos patikrinimo metu rasta narkotinės medžiagos – dėl minėtų faktų pradėti 
ikiteisminiai tyrimai Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariate. 
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Per 2011 metus Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai atliko 137 tarnybinius tyrimus. Iš jų: 0 – 
tarnybinių tyrimų dėl pareigūnų galimai padarytų pažeidimų. 16 tarnybinių tyrimų dėl ypatingų 
atvejų (nuteistųjų perkėlimas į kitus pataisos namus). 

Per 2011 metus paimta 114,254 g. narkotinių ir psichotropinių medžiagų, iš kurių grynojo 
koncentrato 74,275 g. 

Kriminogeninė būklė 2011 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.  
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Palyginant 2009, 2010 ir 2011 metus, galima teigti, kad 2010 metais buvo pasiekti geriausi 
rezultatai, tai atsispindi pateiktose schemose. Žymiai sumažėjo nusikaltimų skaičius. 2011 metais 
vėl padaugėjo. Taip pat nebuvo nusikalstamų veikų, 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 2009, 2010, 2011 
metais panašiai, atitinkamai 10, 11 ir 9 nusikalstamos veikos. Dėl nusikalstamų veikų susijusių su 
narkotinių psichotropinių medžiagų apyvarta, kurias įvykdė nuteistieji ar personalas 2009 metais 
10, 2010 metais jau tik 2 nusikalstamos veikos, o 2011 metais tik 1 nusikalstama veika. Dėl 
neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė kiti asmenys 2009 metais 
- 21, 2010 metais – 15, o 2011 metais jau net 20 nusikalstamų veikų. Dėl pasipriešinimo valstybės 
tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui 2009 metais 1 ikiteisminis 
tyrimas, 2010 metais pradėti 3 ikiteisminiai tyrimai o 2011 metais 2 ikiteisminiai tyrimai – šio 
pobūdžio nusikaltimų sumažėjimą 2011 metais lėmė tai, kad 2010 metais nusikaltimus prieš 
pareigūnus padarę asmenys buvo patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nubausti. Tai tapo gera 
prevencine priemone kitiems nuteistiesiems. Per ataskaitinį laikotarpį yra užregistruoti 4 smurto 
atvejai tarp laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų, o 2010 metais – 6 atvejai. Smurto atvejų 
sumažėjo todėl, kad stengiamasi iš anksto išspręsti galimas konfliktines situacijas tarp nuteistųjų, 
esant reikalui, perkeliant juos iš kambario į kambarį, iš būrio į būrį, o išskirtinais atvejais ir į kitus 
pataisos namus. Vertinant pagal 2011 m. Kybartų pataisos namų veiklos planą, kuriame nustatyta, 
jog užregistruotų nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, yra 
10 nusikalstamų veikų, o užregistruota 12 nusikalstamų veikų, todėl kriterijus yra viršytas 2 
punktais ir numatytas efektas pasiektas nebuvo. Smurto tarp įkalintų asmenų – numatyta 2,8 atvejo, 
o pasiektas – 6 atvejai, todėl numatytas efektas nebuvo pasiektas. Tačiau pasiektas efektas pagal 
pasipriešinimo pareigūnams atvejus – numatyta 2,8 atvejo, o pasiekti 2 atvejai.  

Vidaus tyrimų skyriaus darbo veiklos pagerėjimui įtakos turėjo ir tai, kad Vidaus tyrimų 
skyrius 2009 metais dirbo trys pareigūnai, nors buvo viso keturi etatai, todėl nukentėjo darbo 
kokybė. Nuo 2009 metų rugpjūčio 24 d. Vidaus tyrimų skyriuje jau dirbo 3 pareigūnai, o nuo 2009 
gruodžio skyrius buvo pilnai sukomplektuotas. 2010 metais skyriuje dirbo 4 pareigūnai, o 2011 
metų pabaigoje Vidaus tyrimų skyriuje vėl dirbo 3 pareigūnai, nors buvo keturi etatai, tačiau 2012 
metais, manoma, bus užpildytas ir laisvas etatas ir darbo kokybė tik pagerės. Taip pat nuo 2009 
metų pabaigos labai pagerėjo bendradarbiavimas su Marijampolės apskrities vyriausiuoju policijos 
komisariatu, ONTS ir Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono policijos komisariatu, kuris 
išliko ir 2011 metais.  

Per 2011 m. nebuvo pasiektas numatytas 2,5 efekto vertinimo kriterijus „Vieno nuteistojo 
išlaikymo kaštų mažėjimas (proc.), nes ženkliai padidėjo kuro, komunalinių paslaugų, akmens 
anglies bei kitų prekių kainos. Vieno nuteistojo išlaikymo kaštai padidėjo vidutiniškai 0,08 Lt. 

Pagal metų veiklos planą Socialinės reabilitacijos skyrius įvykdė šiuos kriterijus: 
1.1. Organizuotos informacinės švietėjiškos veiklos: buvo demonstruojami video/DVD filmai 

ŽIV, AIDS, narkomanijos ir girtavimo prevencijai – buvo numatyta organizuoti 48 renginius, 
įvykdyta – 51. 

1.2. Skatinti nuteistieji mokytis, stiprinant jų motyvaciją mokymuisi: nuteistiesiems buvo 
skiriamos paskatinimo priemonės už gerą lankomumą – skirtos 148 paskatinimo priemonės. 

1.3. Skatinti nuteistieji įgyti vidurinį išsilavinimą, skirtos didesnės piniginės išmokos: už gerą 
lankomumą nuteistiesiems buvo skiriamos didesnės piniginės išmokos; besimokančių nuteistųjų 
skaičius buvo numatyta, kad mokysis – 127, o metų pabaigoje suaugusiųjų vidurinėje mokykloje 
mokėsi 140 nuteistųjų, t. y. 32 % ir profesinėje mokykloje 60 nuteistųjų, t. y. 14 % - iš viso 
besimokančių buvo 46 %. 2010 metais mokėsi 42.13 %, 2009 metais – 36,4 %. Iš pateiktų duomenų 
matyti, kad skiriamos didesnės piniginės išmokos turi didelės įtakos nuteistųjų mokymuisi. 

1.4. Skatinti nuteistieji įgyti profesinį išsilavinimą: įgijo specialybę ir gavo baigimo 
pažymėjimus – 43 nuteistieji, nors buvo numatyta, kad gaus baigimo pažymėjimus tik 40. 

1.5. Tęstos nuteistųjų pataisos programos ,,Pilietiškumo ugdymo kelias“: buvo numatyta, kad 
programoje dalyvaus 11 nuteistųjų, o dalyvavo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 15 nuteistųjų. Per 
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metus šioje programoje dalyvavo viso – 25 nuteistieji. 
1.6. Didintas nuteistųjų užimtumas: buvo numatyta įdarbinti 48 nuteistuosius, o ataskaitinio 

laikotarpio pabaigai tik 47 nuteistieji, nes Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu Kybartų 
pataisos namams buvo patvirtintas tik 31 nuteistųjų etatas. Procentaliai 2011 metų pabaigoje buvo 
įdarbinta tik 11 % nuteistųjų, kurie dirbo ūkio darbus. 2010 metais įdabintų nuteistųjų buvo 8,14 %, 
o 2009 metai įdarbinta buvo 16,5 %, kurie taip pat dirbo tik ūkio darbus. 

1.7. Organizuotas nuteistųjų piešinių konkursas kriminalinės subkultūros tematika: vietoj 
piešinių konkurso organizuotas rašinio konkursas kriminalinės subkultūros tematika, kuris baigsis 
2012 metų sausio mėnesį. 

1.8. Organizuotas paskaitas nuteistiesiems apie kriminalinės subkultūros neigiamą įtaką bei 
jos išgyvendinimo svarbą: skaitytos 2 paskaitos. 

1.9. Vykdė asmenų, vartojančių psichiką veikiančias medžiagas grupinę terapiją: buvo 
numatyta pravesti 50 užsiėmimų, o pravesta – 51. 

1.10. Rizikos vertinimo metodikos OASys diegimas įstaigoje: buvo numatyta įvertinti 20 
nuteistųjų, o įvertintų asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 17. Pradėti vertinti dar 6, 
kurie bus baigti įvertinti 2012 metų sausio mėnesį. 

 
Vykdyti socialinės reabilitacijos programas: ,,Padėk sau“, ,,Pilietiškumo ugdymo kelias“, 

,,Gyvenimo pokytis“, ,,Kompiuterinio raštingumo pradmenys“, ,,Individuali kūrybinė veikla“, ,, 
Sveika gyvensena“, ,,Kalinių ir buvusių nuteistųjų globa ir reintegracija“: dar buvo vykdomos ir 
kitos socialinės reabilitacijos programos: ,,Nuteistųjų užimtumo programa“, ,,Lietuvos kapelionų 
reabilitacijos programa“, ,,Kalinių globa ir reintegracija“, ,,Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo 
tobulinimo programa“, ,,Asmenų kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir 
socialinio švietimo programa“, ,,Mano kelias 2“. Viso: 13 programų, kuriose ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje dalyvavo 197 nuteistieji. Per 2011 metus socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 
555 nuteistieji , 2010 metais dalyvavo 328, 2009 metais dalyvavo 184. Tai rodo, kad Socialinės 
reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės grupės pareigūnai kryptingai ir tinkamai dirba grupinį bei 
individualų darbą su nuteistaisiais. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad visi kriterijai įvykdyti virš numatytų, išskyrus 1.7. – piešinio 
konkursas buvo pakeistas į rašinio konkursą ir 1.10. vertinimo metodikos OASys diegimas 
įstaigoje: buvo numatyta įvertinti 20 nuteistųjų, o įvertintų asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje – 17. Dar 6 nuteistieji buvo pradėti vertinti ir nespėti iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 
kadangi šie nuteistieji į įstaigą atvyko baigiantis 2011 metams.  

Pagal nustatytus vertinimo kriterijus, produkto vertinimo kriterijus ,,Nuteistųjų, įgijusių 
specialybę, skaičius“ 2011 metams buvo patvirtintas 40, o įvykdytas net 43. 

Vertinimo kriterijus ,,Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų“ 2011 metams buvo 
patvirtintas 40, o įvykdytas 44, t.y. 46 %. 2010 metais įvykdytas 35.59 % ir 2009 metais 76.2 %. 

Sveikatos priežiūros tarnyba vykdydama ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų prevenciją bei profilaktiką per 2011 metus atliko 746 kraujo mėginių paėmimą 
(savanoriškas nuteistųjų testavimas) tyrimams dėl ŽIV bei sifilio infekcijų. 2009 metais – 819 vnt., 
2010 metais – 756 vnt.  

Per 2011 metus buvo parengti ir išdalinti informaciniai lankstinukai ŽIV/AIDS bei LPI 
temomis – 400 vnt.  

Vykdant narkomanijos prevenciją buvo atnaujinta informacija Sveikatos priežiūros tarnyboje 
esančiame stende apie priklausomybių ir psichikos sveikatos centrų, reabilitacijos bendruomenių, 
žemo slenksčio kabinetų veiklą, kontaktus. 

2011 metais bendradarbiaujant su Psichologinės grupės specialistu dalyvauta UNODC mažųjų 
dotacijų projektų konkurse. Laimėjus konkursą gautas finansavimas ir vykdyta programa 
„ŽIV/AIDS ir narkotikų vartojimo prevencijos gerinimas tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų 
Kybartų pataisos namuose“.  
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3.2. Programų pavadinimai ir j ų kodai 
Kodas 301. Bausmių sistema  
3.5. Programų priemonių pavadinimai ir  jų kodai 
Kodas 03.301.01.02.01 Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. 
Kodas 03.301.01.03.01 Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. 
Kodas 03.301.01.03.02 Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą 

ir materialinį aprūpinimą. 
Kodas 03.301.01.03.07 Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. 
Kodas 03.401.01.03.09 Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems. 
Kodas 03.301.01.03.04 Vykdyti ŽIV/AIDS lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą. 
Kodas 03.301.01.02.02 Vykdyti narkomanijos prevenciją įstaigoje. 
Kodas 03.301.01.03.03 Vykdyti įstaigoje tuberkuliozės prevenciją. 
Kodas 03.301.01.02.03 Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis 

veiklomis. 
4. Įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas 
 
1. Įgyvendinant priemonę „Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą“ 2011 m. 

numatytas patikslintas 423,9 tūkst. Lt. planinis finansavimas. Per 2011 metus kasinės išlaidos 
sudarė 423,9 tūkst. Lt., tai sudarė 100 % planinio asignavimų panaudojimo. Išmokėtas darbo 
užmokestis Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnams bei psichologei, taip pat šių tarnybų 
darbuotojams išmokėtos komandiruotės išlaidos bei nupirktos kanceliarinės prekės. 

2. Įgyvendinant priemonę „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą.“ 
2011 m. numatytas patikslintas 6086,4 tūkst. Lt. planinis finansavimas. Per 2011 metus kasinės 
išlaidos sudarė 6086,5 tūkst. Lt., tai 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 iki 2011 m. rugpjūčio mėn. išmokėtas 2 
kartus per mėnesį, vadovaujantis išmokėjimo terminais, kurie nustatyti įstaigos direktoriaus 
patvirtintose Kybartų pataisos namų darbo tvarkos taisyklėse. 2011 m. rugsėjo mėn. darbo 
užmokesčio išmokėjimas darbuotojams buvo atliktas pavėluotai dėl Finansinių rodiklių įstatymo 15 
straipsnio nuostatų pritaikymo planuojant metinių asignavimų paskirstymo ketvirčiais taikant 
procentinius apribojimus ir vėliau laukiant III ketvirčio sąmatų perskirstymo tarp ketvirčių. 2011 m. 
gruodžio mėn. įstaigos pareigūnų ir darbuotojų darbo užmokestis išmokėtas gruodžio 30 d. Darbo 
užmokestis pervedamas į darbuotojų nurodytas sąskaitas bankuose. Įstaigos struktūriniai padaliniai 
aprūpinami darbo priemonėmis, apmokamos komandiruotės, mokamos nedarbingumo pašalpos, 
socialinio draudimo įmokos, išmokos už nėštumo ir gimdymo atostogas, pašalpos vaiko priežiūrai.  

3. Įgyvendinant priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, 
priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“. 2011 m. numatytas patikslintas 2167,7 tūkst. Lt. finansavimas. 
Per 2011 m. tris ketvirčius kasinės išlaidos sudarė 2167,6 tūkst. Lt., kas sudarė 100 % planinio 
asignavimų panaudojimo. 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, spauda, mokamos pašalpos. Taip pat aprūpinami patalyne, avalyne, 
drabužiais pagal sezoną, darbo apranga – dirbantieji katilinėje ir valgykloje. Įstaigoje bausmę 
atliekantys asmenys maistu buvo aprūpinami laiku. Gavus papildomą finansavimą įvykdytas 
pataisos namų katilinės šiluminių trasų kapitalinis remontas. 

4. Įgyvendinant priemonę „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją „ 2011 
m. numatytas patikslintas 1034,0 tūkst. lt planinis finansavimas. Per 2011 m. tris ketvirčius kasinės 
išlaidos sudarė 1034,0 tūkst. lt., kas sudarė 100 % planinio asignavimų panaudojimo. Atlikti 
baigiamieji darbai projekto „Kybartų atvirosios kolonijos pertvarkymas į pataisos namus”. Šiems 
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darbams atlikti 2011 m. I pusmečiui buvo numatytas 935 tūkst. Lt. planinis finansavimas, lėšos 
pilnai įsavintos. Vykdant šią priemonę buvo atlikta: transporto apžiūros duobės ir prieštaraninio 
įrenginio įrengimas, II administracinio pastato, intendantinio sandėlio, nuteistųjų bendrabučio stogo 
remonto ir II administracinio pastato fasado šiltinimo darbai, nuteistųjų  bendrabučio prausyklų trapų 
įrengimas, ilgalaikių pasimatymų patalpų įrengimas, teismo salės ir karantino pasivaikščiojimo 
kiemelio įrengimas. 2011 m. gegužės mėn. gauta papildomai 9 tūkst. Lt tikslinių lėšų -  medicininei 
įrangai pirkti. Lėšos panaudotos pilnai. Š. m. liepos mėn. buvo skirtas 90 tūkst. Lt papildomas 
finansavimas pataisos namų katilinės sugedusių katilų pakeitimui. Katilai katilinei nupirkti 
panaudojus 90 tūkst. Lt skirtų asignavimų bei trūkstamą sumą pridėjus iš pajamų lėšų.  

5. Įgyvendinant priemonę „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems“ 
2011 m. buvo gauta 85,5 tūkst. Lt. už šias lėšas buvo nupirktas ilgalaikis materialinis turtas, 
užsakyta spaudos leidiniai 2012 m., nupirktos administracijos darbuotojams kanceliarinės prekės. 
Visos gautos lėšos panaudotos 100 %. 

 
 
 
L. e. direktoriaus pareigas                                                                                    Rimantas Zaikauskas 


