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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 418. 
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 kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre bei kitose kvalifikacijos tobulinimo 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 programą. Papildomų lėšų, profilaktiniams 
rentgenologiniams ištyrimams ir specialistų konsultacijoms viešose įstaigose, iš kitų šaltinių, 
išskyrus įkalinimo įstaigai išlaikyti skiriamus asignavimus, negauna. 

2012 m. įstaigoje struktūros pokyčių nebuvo. Įstaigai finansavimas nebuvo pakankamas, trūko 
asignavimų komunalinėms paslaugoms, pareigūnų tarnybinėms uniformoms, patalynei, 
medikamentams. Įstaigoje materialiniai resursai naudojami taupiai ir racionaliai.  

 
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. 

Pataisos namų veikla organizuojama vadovaujantis metų veiklos planu, bei įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, įstaigai 2012 metams priskirtus uždavinius.  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, 2012 m. I ir II pusmečių yra nustatytos tokios 
prioritetinės veiklos kryptys: 

1. Didinti nuteistųjų užimtumą; 
2. Užkardyti draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų ir reikmenų patekimą; 
3. Vykdyti įstaigoje tuberkuliozės prevenciją; 
4. Rengti įstaigos nuotėkų valymo įrenginių projektavimo studiją; 
5. Parengti socialinės reabilitacijos centro studiją. 
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 
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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 – 
177. Per 2012 m. buvo į tarnybą (darbą) priimta 14 darbuotojų, atleista iš tarnybos (darbo) – 12. 
darbuotojų. Paskatinta – 71 darbuotojas, nubausti – 5 darbuotojai. 54 darbuotojai 136 kartus 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.  

 
1.3. Pasiekti rezultatai 
 
2012 m. įstaigos veikla buvo orientuota į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos 2012 metų valstybės biudžeto programos „0301 Bausmių sistema“ 
programos vykdymą. 

 
Per 2012 metus buvo surašyti 194 aktai dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo. 

69 atvejais buvo atlikti neblaivumo (girtumo) nustatymai, iš kurių 62 atvejai buvo teigiami, 125 
atvejais buvo atlikti apsvaigimo psichiką veikiančių medžiagų nustatymai (86 atvejais rezultatai 
buvo teigiami). 

 

 
1 diagrama. Apsvaigimo nuo alkoholinių ar psichiką veikiančių medžiagų tyrimai 2012 metais. 
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2 diagrama. 2009 – 2012 metais tirtų ir nustatytų apsvaigimų palyginimas. 

 
Iš viso dėl nuteistųjų padarytų nustatyto režimo reikalavimų pažeidimo buvo surašyta 1320 

tarnybinių pranešimų, užfiksuota 10 specialiųjų priemonių panaudojimo atvejų bei 3 pasipriešinimo 
pareigūnams atvejai. Apsaugos priežiūros skyriuje gauti ir išnagrinėti 39 nuteistųjų skundai. 

Per 2012 metus buvo atliktos 2501 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. Gruodžio 12 dieną 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 prevencinės grupės pareigūnais. Kratų metu bendradarbiauta su 
Marijampolės pataisos namų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos ir Kauno teritorinės muitinės 
pareigūnais.  Kratų metu patikrinta nuteistųjų turimų daiktų bendroji masė, viršsvoris padėtas į 
sandėlį. 

Per 2012 metus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnai atliko 390 tarnybinių tyrimų. Iš jų: 
13 – dėl pareigūnų  ir įstaigos kitų (nestatutinių) darbuotojų, 377 – dėl nuteistųjų. 

Per 2012 metus 38 kartus nuteistieji buvo konvojuojami neplaniniu konvojumi: 34 kartus – į 
valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešąsias įstaigas, 2 kartus – į Laisvės 
atėmimo vietų ligoninę. 2 kartus nuteistiesiems buvo suteikta teisė išvykti į namus su palyda dėl 
artimojo giminaičio mirties.  

21 kartą nuteistieji išleisti į trumpalaikę išvyką į namus 3 paroms vadovaujantis LR Bausmių 
vykdymo kodekso 104 straipsniu. 2011 metais nebuvo išleistas nei vienas nuteistasis. Teisingumo 
ministro patvirtintuose Kybartų pataisos namų veiklos efektyvumo vertinimo rodikliuose buvo 
planuojama išleisti 5 %. Kriterijus įvykdytas 100 %. 

2012 metais Apsaugos ir priežiūros skyrius vieną kartą suorganizavo ir pravedė Kybartų 
pataisos namų pareigūnų šaudymo pratybas ir kontrolinių normatyvų laikymą. Buvo organizuotas 
pareigūnų specialiojo ir fizinio pasirengimo normatyvų laikymas. 

Tinkamai organizuojant ir suderinus pareigūnų veiksmus buvo užkardytas kelias patekti pas 
nuteistuosius nemažam kiekiui medžiagų, pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis, bei 
kitų nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų (mobiliojo ryšio telefonų bei SIM kortelių, bevielio 
interneto modemų, alkoholinių gėrimų): 
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Permetimų metu buvo paimti paketai, kuriuose rasta ir paimta 329 vnt. mobiliojo ryšio 
telefonų, 360 vnt. SIM kortelių, 21 vnt. bevielio interneto modemų, 6,8 litrai alkoholio, 17 kartų 
bandyta perduoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų (dar nėra grįžusios visos ekspertizės). 

Pašto siuntiniuose rasta ir paimta 33 vnt. SIM kortelių, 6 kartus bandyta perduoti narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų (dar nėra grįžusios visos ekspertizės). Laiškuose buvo bandyta perduodi 
22 vnt. SIM kortelių, 2 kartus buvo bandyta perduoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų (dar 
nėra grįžusios visos ekspertizės). 

Pasimatymų metu bandyta įnešti ir perduoti nuteistiesiems bevielio ryšio modemą, 6 vnt. SIM 
kortelių, 2 atvejais į pasimatymus atvykę asmenys bandė įnešti narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų (dar nėra grįžusios visos ekspertizės).  

Kitais būdais bandyta perduoti nuteistiesiems 1 SIM kortelė, bevielio ryšio modemas, 0,7 l 
alkoholinio gėrimo, 2 kartus bandyta perduoti narkotinių ar psichotropinių medžiagų (dar nėra 
grįžusios visos ekspertizės). 

Per 2012 metus iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų - 117,620 g. (dar nėra grįžusios visos ekspertizės), alkoholinių gėrimų – 
7,5 l, mobiliojo ryšio telefonų - 329 vnt., SIM kortelių - 422 vnt., bevielio interneto modemų – 23 
vnt. Iš nuteistųjų paimta: narkotinių ar psichotropinių medžiagų – 5 atvejai (dar nėra grįžusios 
ekspertizės), mobiliojo ryšio telefonų - 358 vnt., SIM kortelių - 326 vnt., bevielio interneto modemų 
– 27 vnt., alkoholinio raugo – 1624 l., alkoholinių gėrimų – 15,5 l. Iš nuteistųjų paimta 39 vnt. 
duriančių – pjaunančių daiktų: 25 iš jų - gyvenamojoje zonoje, 4 iš jų - uždarojoje zonoje, 10 iš jų - 
gamybinėje zonoje. 

 

 
3 diagrama. 2012 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų bei šių daiktų užkardymo 

atvejų palyginimas. 
 

2011 metais 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 – 143 vnt., bevielio interneto modemų – 21 vnt., pinigų – 27,83 Lt. Iš nuteistųjų 
paimta: narkotinių ar psichotropinių medžiagų – 1 atvejis, 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. 

2010 metais iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems medžiagų, pripažintų 
narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis - 216,351 g., alkoholinių gėrimų - 9 l, mobiliojo ryšio 
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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 paimta 
27 duriantys – pjaunantys daiktai: 18 iš jų - gyvenamojoje zonoje, 1 iš jų - uždarojoje zonoje, 8 iš jų 
- gamybinėje zonoje. 

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 – 2012 metais paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų, kuriuos bandyta 

perduoti nuteistiesiems, palyginimas. 
 
 

 
5 diagrama. 2009 – 2012 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų 

palyginimas. 
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Mobiliojo ryšio telefonų ir modemų užkardymo procentas 2011 metais buvo 49 %. 

Teisingumo ministerijos įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo kriterijuose Kybartų pataisos 
namams 2012 metais buvo numatyta užkardinti 54 %. Mobiliojo ryšio telefonų ir modemų 
užkardymo procentas 2012 metais buvo pasiektas 48 %. 

 
Pagrindinės priežastys, dėl ko nepavyko pagerinti mobiliojo ryšio telefonų ir modemų 

užkardymo procento yra šios: 
1. Per 2012 metus užfiksuota beveik dvigubai daugiau nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų 

permetimo atvejų lyginant su 2011 metais. Dauguma permetimų įvykdyta suspausto oro „patrankų“ 
pagalba, todėl vieno permetimo metu į pataisos namų teritoriją patenka daugiau draudžiamų daiktų 
lyginant su permetimų ranka metu. Nors pačių permetimo atvejų užkardymo procentas 2012 metais 
pagerėjo iki 58 %, kai 2011 metais buvo 50 %, tačiau mobiliojo ryšio telefonų ir modemų vienetų 
užkardymo procentas 2012 m. sumažėjo iki 48 %, nors 2011 metais buvo 49 %. 

2. Suspausto oro „patrankų“ pagalba įvykdomi permetimai trunka vos keletą ar keliolika 
sekundžių, paketas dažniausiai nukrenta tiesiai į lokalinį sektorių, kuriame vaikšto nuteistieji ir 
greitai per langą paduodamas į nuteistųjų bendrabutį, todėl priežiūros pareigūnams tinkamai 
sureaguoti į pranešimus apie permetimus yra labai sudėtinga. 2012 m. liepos mėnesį J. Biliūno 
gatvėje buvo įrengtas pakeliamas kelio užtvaras, todėl po jo įrengimo nebuvo nė vieno bandymo 
permetimus atlikti iš pravažiuojančio automobilio. Beveik visi permetimai 2012 m. 2 pusmetį buvo 
vykdomi tamsiu paros metu iš gretimai pataisos įstaigos teritorijos esančių laukų ir sodų. Dauguma 
atvejų permetimus įvykdžiusių asmenų iš apsaugos postų ir per vaizdo stebėjimo kameras net 
nesimatė, o girdėjosi tik „šūvio“ garsas. 

3. Sulaikyti permetimus darančius asmenis trūksta teisinio pagrindo. Iškyla problemų dėl 
draudžiamų daiktų permetimus į įstaigos teritoriją darančių asmenų sulaikymo, kadangi teisės 
aktuose nėra apibrėžta pataisos įstaigų pareigūnų teisė sulaikyti šiuos asmenis už įstaigos teritorijos 
ribų. Kadangi permetimai dažniausiai trunka tik keletą sekundžių, pareigūnams paimti „peršautus“ 
nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus yra labai sudėtinga, o policija į pranešimus apie 
permetimus operatyviai sureaguoti nespėja. Todėl reikėtų inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kuriuose 
būtų numatyta pataisos įstaigų pareigūnų teisė sulaikyti prie įstaigos teritorijos asmenis, kurie bando 
perduoti nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus.  

Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2012 metais buvo 
permetimai per įstaigos tvoras, iš viso jų užfiksuota 112 atvejų, iš kurių 45 atvejai, kada draudžiami 
daiktai pateko nuteistiesiems, 63 atvejais permestus paketus paėmė pareigūnai, 4 atvejais dalį 
permestų paketų paėmė pareigūnai, dalį nuteistieji. 74 atvejai, kada paketai su draudžiamais daiktais 
buvo įšauti iš savadarbės patrankos, veikiančios suspausto oro principu, arba timpos pagalba, 38 
atvejai, kada paketai buvo metami ranka. 39 atvejais iš 45, kada paketai su draudžiamais daiktais 
pateko nuteistiesiems, jie buvo iššauti iš ,,suspausto oro patrankos“ ir nukrito tiesiai nuteistųjų 
lokaliniame sektoriuje. 2012 metais permetimų užkardymas buvo 58%.  

2011 metais permetimų su nuteistiesiems turėti draudžiamais daiktais užfiksuota 66 atvejai, iš 
kurių 30 atvejų, kada draudžiami daiktai pateko nuteistiesiems, 30 atvejų permestus paketus paėmė 
pareigūnai, 6 atvejais dalį paketų paėmė pareigūnai, dalį nuteistieji. 43 atvejai, kada paketai su 
draudžiamais daiktais buvo įšauti iš savadarbio įrenginio, veikiančio suspausto oro principu, 23 
atvejai, kada paketai buvo metami ranka. 25 atvejai iš 43, kada paketai su draudžiamais daiktais 
pateko nuteistiesiems, jie iššauti iš ,,suspausto oro patrankos“ ir nukrito tiesiai nuteistųjų 
lokaliniame sektoriuje. 2011 metais permetimų užkardymas buvo 50%. 

2010 metais permetimų su nuteistiesiems turėti draudžiamais daiktais užfiksuota 40 atvejų, iš 
kurių 12 atvejų, kada draudžiami daiktai pateko nuteistiesiems, 25 atvejais paketus paėmė 
pareigūnai, 3 atvejais dalį paketų paėmė pareigūnai, dalį nuteistieji. 22 atvejais paketai su 
draudžiamais daiktais įšauti iš ,,suspausto oro patrankos“, 18 atvejų, kada paketai įmesti ranka. 11 
atvejų iš 12 atvejų, kada paketai su draudžiamais daiktais buvo įšauti, juos paėmė nuteistieji. 2010 
metais permetimų užkardymas buvo 68%. 
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Lyginant statistinius 2012 metų kriminogeninės būklės rodiklius su 2011, 2010 ir 2009 metais 
matosi, kad padaugėjo permetimų atvejų: 2012 m. užfiksuota 112 permetimų atvejų, kai tuo tarpu 
2011 m. permetimų užfiksuota 66 atvejai, 2010 m. ir 2009 m.  jų buvo po 40 atvejų. Ženkliai 
padaugėjo paimamų mobiliojo ryšio telefonų (2009 m. – 244 vnt., 2010 m. – 250 vnt., 2011 m. – 
344 vnt. ir 2012 m.  – 687 vnt.), SIM kortelių (2009 m. – 160 vnt., 2010 m. – 260 vnt., 2011 m. – 
324 vnt. ir 2012 m.  – 748 vnt.) ir mobiliojo ryšio modemų (2009 m. – 0 vnt., 2010 m. – 8 vnt., 
2011 m. – 46 vnt. ir 2012 m.  – 50 vnt.) kiekiai. Tai tiesiogiai įtakoja didėjantis permetimų per 
įstaigos tvoras skaičius, kai paimti draudžiamus daiktus pavyksta nuteistiesiems (2009 m. - 10 
atvejų, 2010 m. – 12 atvejų, 2011 m. - 30 atvejų, 2012 m. - 45 atvejai). Paketai su nuteistiesiems 
turėti draudžiamais daiktais įšaunami ,,savadarbe oro patranka“ tiesiai į lokalinį sektorių, kur paketo 
jau laukia keletas ar net keliolika nuteistųjų (2010 m. - 22 atvejai, 2011 m.- 43 atvejai, 2012 m. – 74 
atvejai).  Kuo daugiau permestų paketų paima nuteistieji, tuo daugiau draudžiamų daiktų yra 
randama įstaigos teritorijoje. Vidutiniškai vieno tokio šūvio metu pakete būna įpakuota 10 vnt.  arba 
12 vnt. mobiliojo ryšio telefonų.  

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 dar pasitaikė dveji atvejai, kada narkotines ar psichotropines medžiagas nuteistieji bandė įnešti 
po ilgalaikio pasimatymo su artimaisiais giminaičiais.  

Netarnybinių įstaigos darbuotojų ryšių su nuteistaisiais per 2012 metus nebuvo išaiškinta.  
Siekiant užkardyti nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į Kybartų pataisos namų 

teritoriją buvo sudarytas Apsaugos ir priežiūros skyriaus bei Vidaus tyrimų skyriaus veiksmų, 
užkardant nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų patekimą į Kybartų pataisos namų teritoriją 2012 
metais, planas. Plane buvo numatytos priemonės, kurios buvo vykdomos sistemingai ir nuolat bei 
vienkartinio pobūdžio priemonės (inžinerinių techninių priemonių įrengimas ir pan.): 

1. Kiekvieną darbo dieną Apsaugos ir priežiūros skyriaus bei Vidaus tyrimų skyriaus 
pareigūnams atliko netikėtus į įstaigos teritoriją įeinančių (išeinančių) asmenų patikrinimus, kartą 
per savaitę - įvažiuojančių (išvažiuojančių) transporto priemonių patikrinimus. 

2. Vieną kartą per mėnesį buvo analizuojamos draudžiamų daiktų permetimų per įstaigos 
tvoras vietos, pareigūnų veiksmai permetimų metu. Pagal galimybes tose vietose, kur dažniausiai 
vykdomi permetimai, įrengtos inžinerinės – techninės priemonės. Analizuoti kiti draudžiamų daiktų 
patekimo keliai ir numatytos priemones šiems keliams užkirsti. 

3. Dėl vėjo nepataisomai sugadintų gaudyklių, buvo priimtas sprendimas jų neatstatinėti, 
nes jos jau buvo vieną kartą atstatytos, tačiau jos buvo visiškai neefektyvios, nes permetimai buvo 
atliekami savadarbiais įtaisais veikiančiais suspausto oro pagalba, todėl paketai su nuteistiesiems 
turėti draudžiamais daiktais, per gaudyklių viršų buvo įšaunami tiesiai į lokalinį sektorių.   

4. Ypatingai kruopščiai tikrinti pašto ir perduodami siuntiniai. Visi siuntiniai tikrinti 
introskopu. 

5. Atidžiai atliekamos į pasimatymus atvykstančių asmenų apžiūros ir daiktų patikrinimai. 
Apsaugos ir priežiūros skyrius bei Vidaus tyrimų skyrius keitėsi turima informacija apie 
nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų galimą įnešimą pasimatymų metu. 

6. Apsaugos postuose tamsiu paros metu naudoti naktinio matymo prietaisai, siekiant 
pastebėti prie įstaigos teritorijos besiartinančius asmenis. 

7. Pagal grafiką pakaitomis organizuotas Apsaugos ir priežiūros skyriaus bei Vidaus 
tyrimų skyriaus pareigūnų darbas popietinėje pamainoje iki signalo „miegoti“. 

8. Budinčiųjų pamainų instruktažų metu pareigūnams buvo nurodoma nuolat atkreipti 
dėmesį į įtartinus asmenis ir automobilius, pastebėtus prie pataisos namų teritorijos. Apie tai 
nedelsiant pranešti direktoriaus budinčiajam padėjėjui. Registruoti šiuos asmenis ir automobilius 
specialiame žurnale, nurodant jų atpažinimo požymius. 

9. Sudarytas automobilių, iš kurių įvykdyti permetimai 2011 metais sąrašas. 
10. Buvo vykdoma griežta nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos ar be 

palydos kontrolė darbo vietose, atidžiai stebima, kad jie nebendrautų su pašaliniais asmenimis. 
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Kruopščiai atliekamos šių nuteistųjų, grįžtančių po darbo, asmens kratas. Atidžiai buvo atrenkamos 
nuteistųjų kandidatūras prieš suteikiant jiems teisę išvykti be sargybos ar palydos. 

11. Belgų aviganių veislės šuo SAIRA buvo mokoma ieškoti narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų, paklusnumo ir pėdsekystės. 

12. Siekiant išsiaiškinti neteisėtus personalo ryšius su nuteistaisiais, veiksmus permetimų 
metu ir pan., kiekvieną darbo dieną buvo peržiūrima ir analizuojama archyvinė vaizdo stebėjimo 
kamerų užfiksuota medžiaga. 

13. Parengtas patalpų, kuriose per 2011 metus buvo rasta ir paimta nuteistiesiems turėti 
draudžiamų daiktų sąrašas, kad patalpose, kuriose buvo sistemingai randama draudžiamų daiktų, 
būtų galima organizuoti papildomas neplanines kratas. 

14. Siekiant pagerinti įstaigos matomumą iš apsaugos posto Nr.5, pradėti ardyti 
nenaudojami metaliniai rezervuarai, tačiau įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, darbai sustabdyti, 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 

15. Vieną kartą per mėnesį, pas įstaigos direktorių, kartu su Vidaus tyrimų skyriaus ir 
Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnais aptarta įstaigos kriminogeninė būklė ir priemonės jai 
gerinti. 

16. Gavus informaciją apie nuteistųjų neteisėtai turimus mobiliojo ryšio telefonus bei kitus 
draudžiamus turėti daiktus, buvo organizuojamos kratos, siekiant juos surasti ir išimti. 

 
Siekiant užkardyti galimus nuteistųjų pabėgimus bei sustiprinti nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą, 

2012 metais taip pat buvo atlikti ir šie pagrindiniai darbai: 
1. Patobulintas gyvenamosios, gamybinės, uždarosios zonos patalpų kratų ir apžiūrų 

atlikimo grafikas.  
2. Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą, Apsaugos ir priežiūros skyriaus ir 

Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai, dirbantys vakarinėje pamainoje, esant galimybei patruliavo prie 
pataisos namų prieigų. 

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 ir Kauno teritorinės muitinės pareigūnais.  Kratų metu 
patikrinta nuteistųjų turimų daiktų bendroji masė, viršsvoris padėtas į sandėlį. 

4. Baudos izoliatoriuje ant apšvietimo lempų uždėtos apsaugos, kadangi lempos švietė 
tiesiai į vaizdo stebėjimo kameras ir buvo bloga vaizdo kokybė. 

5. Į elektroninę duomenų bazę PRISONIS buvo suvedinėjami nuteistųjų pirštų antspaudai 
ir fotonuotraukos. Viso suvesta apie 80 % nuteistųjų pirštų antspaudų. 

6. Padidinta apsaugos posto Nr. 5 apžvalgos aikštelė, kad pareigūnai matytų kas dedasi 
prie pat įstaigos tvoros nuo sodų pusės (besiartinančius asmenis, kurie atlieka permetimus į pataisos 
namų teritoriją). Įrengti papildomi halogeniniai prožektoriai prie elektros pastotės apsaugos posto 
Nr.5 matomumo ribose, kurie ryškiau apšviestų prieigas prie pataisos namų. 

7. Įrengtas papildomas apšvietimas ant I-o administracijos pastato, kad pareigūnai galėtų 
laiku pastebėti asmenis besiartinančius prie pataisos namų ir atliekančių draudžiamų daiktų 
permetimus. 

8. Įsigytas belgų aviganių veislės šuo BASTIS, kuris buvo apmokomas paklusnumo ir 
apsaugos pagrindų. Mokymo proceso metu glaudžiai bendradarbiauta su Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos kinologais.   

9. Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą nuteistiesiems 7-o būrio 24 kambario 
laukinės plastikinės durys pakeistos metalinėmis durimis, kadangi ten gyvenantys nuteistieji nakties 
metu išlįsdavo pro plastikines duris ir eidavo paimti į pataisos namų teritoriją įmestų paketų su 
nuteistiesiems turėti draudžiamais daiktais. 

10. Prie KPP Nr. 3 sumontuotos 2 vaizdo stebėjimo kameros, viena – ant koridoriaus sienos 
drausmės grupės link, kita – ant KPP Nr. 3 posto sienos valgyklos link. Viena kamera sumontuota 
prie siuntinių priėmimo langelio. Prie KPP Nr. 1 įėjimo sumontuota naktinio matymo kamera. 

11.  Nuteistųjų bendrabutyje 2-e aukšte ant langų sumontuotos grotos. 
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12. Pradėta įrenginėti mobiliojo ryšio blokavimo sistema ant nuteistųjų bendrabučio iš 
lauko pusės bei drausmės grupėje. 
 

2012 metais vidutinis nuteistųjų, įtrauktų į įskaitas skaičius: linkusių pabėgti – 3 nuteistieji, 
linkę užpulti – 10 nuteistųjų. Nuteistieji, kurių individuali priežiūra sustiprinta – 16. 

 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus veikla buvo vykdoma vadovaujantis Kybart ų pataisos namų 

2012 metų veiklos planu. Kad būtų vykdomas saugus ir veiksmingas įstaigos valdymas, plane 
skyriui buvo numatyti šie veiksmai ir proceso vertinimo kriterijai – siekiant užkardyti draudžiamų 
daiktų permetimus, parengti reikalingą dokumentaciją dėl pakeliamo užtvaro įrengimo J.Biliūno 
gatvėje ir įrengti pakeliamą užtvarą, užkardyti daiktų ir reikmenų, draudžiamų turėti nuteistiesiems 
permetimus per įstaigos tvoras ir atstatyti vėjo sugadintas perimetro gaudykles, nuteistųjų pabėgimų 
užkardymas ir kratos nuteistųjų gyvenamosiose ir darbo patalpose. Pagal plane nustatytus proceso 
vertinimo kriterijus nuteistųjų pabėgimo atvejų 2012 metais neplanuota, todėl šis kriterijus yra 
įvykdytas, t. y. nuteistųjų pabėgimų nebuvo. Per kalendorinius metus buvo atlikta 2501 krata 
nuteistųjų gyvenamosiose ir darbo patalpose, buvo suplanuota atlikti 1800 kratų, todėl kriterijus 
įvykdytas. Pakeliamas kelio užtvaras J.Biliūno gatvėje įrengtas – šis kriterijus įvykdytas. Dėl vėjo 
nepataisomai sugadintų gaudyklių, buvo priimtas sprendimas jų neatstatinėti, nes jos jau buvo vieną 
kartą atstatytos, tačiau jos buvo visiškai neefektyvios, nes permetimai buvo atliekami savadarbiais 
įtaisais veikiančiais suspausto oro pagalba, todėl paketai su nuteistiesiems turėti draudžiamais 
daiktais, per gaudyklių viršų buvo įšaunami tiesiai į lokalinį sektorių.   

 
Kriminogeninė būklė, veiklos problemos: 
Kriminogeninė būklė 2012 metais Kybartų pataisos namuose buvo patenkinama. Užfiksuoti 3 

pasipriešinimo pareigūnams atvejai, 10 specialiųjų priemonių panaudojimo atvejų. Kartą per mėnesį 
kartu su Vidaus tyrimų skyriaus ir Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnais pas įstaigos 
direktorių buvo aptariama įstaigos kriminogeninė būklė. Pasipriešinimo pareigūnams atvejai 
daugiausia įvyksta, kai nuteistieji nenori atiduoti pareigūnams su savimi turimų draudžiamų daiktų 
ar bando išvengti sulaikymo. Specialiųjų priemonių panaudojimo atvejai taip pat dažniausiai yra 
susiję su pareigūnų veiksmais po nuteistųjų pasipriešinimo atvejų bei tramdant nuteistuosius 
apsvaigusius alkoholiniais gėrimais ar jų surogatais. 

Paimto alkoholio kiekis per 2012 metus lyginant su ankstesniais metais padidėjo. 2009 m. 
alkoholio raugo iš nuteistųjų paimta 247 l, 2010 m. – 312,5 l, 2011 m. – 492 l, 2012 m. – 1624 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 2012 metų kriminogeninės būklės rodiklius su 2011, 2010 ir 2009 metais 
matosi, kad padaugėjo permetimų atvejų: 2012 m. užfiksuota 112 permetimų atvejų, kai tuo tarpu 
2011 m. permetimų užfiksuota 66 atvejai, 2010 m. ir 2009 m.  jų buvo po 40 atvejų. Ženkliai 
padaugėjo paimamų mobiliojo ryšio telefonų (2009 m. – 244 vnt., 2010 m. – 250 vnt., 2011 m. – 
344 vnt. ir 2012 m.  – 687 vnt.), SIM kortelių (2009 m. – 160 vnt., 2010 m. – 260 vnt., 2011 m. – 
324 vnt. ir 2012 m.  – 748 vnt.) ir mobiliojo ryšio modemų (2009 m. – 0 vnt., 2010 m. – 8 vnt., 
2011 m. – 46 vnt. ir 2012 m.  – 50 vnt.) kiekiai. Tai tiesiogiai įtakoja didėjantis permetimų per 
įstaigos tvoras skaičius, kai paimti draudžiamus daiktus pavyksta nuteistiesiems (2009 m. - 10 
atvejų, 2010 m. – 12 atvejų, 2011 m. - 30 atvejų, 2012 m. - 45 atvejai). Paketai su nuteistiesiems 
turėti draudžiamais daiktais įšaunami ,,savadarbe oro patranka“ tiesiai į lokalinį sektorių, kur paketo 
jau laukia keletas ar net keliolika nuteistųjų (2010 m. - 22 atvejai, 2011 m.- 43 atvejai, 2012 m. – 74 
atvejai).  Kuo daugiau permestų paketų paima nuteistieji, tuo daugiau draudžiamų daiktų yra 
randama įstaigos teritorijoje. Vidutiniškai vieno tokio šūvio metu pakete būna įpakuota 10 vnt.  arba 
12 vnt. mobiliojo ryšio telefonų.  
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Ženkliai sumažėjo paimamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekiai 2011 metais. 2012 
metais šis rodiklis išliko daugmaž stabilus (2009 m. – 264,947 g, 2010 m. – 217,522 g, 2011 m. – 
114,254 g, 2012 m. – 117,620 g.). 

 

 
6 diagrama. 2009 – 2012 metais paimtų nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų palyginimas 

 
2012 metais padaugėjo pasipriešinimo pareigūnams atvejų (2010 m. – 0 atvejų, 2011 m. – 2 

atvejai, 2012 m. – 3 atvejai) ir specialiųjų priemonių panaudojimo atvejų (2010 m. – 8 atvejai, 2011 
m. – 3 atvejai, 2012 m. – 10 atvejų). Kaip jau buvo minėta anksčiau, specialiosios priemonės 
dažniausiai yra naudojamos pasipriešinimo pareigūnams atvejais. 

 
2010-12-31 Kybartų PN laisvės atėmimo bausmę atliko 403 nuteistieji. Per šių metų 12 

mėnesių laikotarpį Kybartų PN VTS užregistravo 58 nusikalstamas veikas, 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 Kybartų PN, 6 ikiteisminiai 
tyrimai pradėti Marijampolės apskrities VPK, Vilkaviškio raj. PK, 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 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. 

 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 VTS kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriumi vykdydami pasalas 
ir patruliavimą prie Kybartų PN teritorijos sulaikė 12 asmenų į Kybartų PN teritoriją bandant 
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 
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rasta narkotinės medžiagos - dėl minėtų faktų pradėti ikiteisminiai tyrimai  Marijampolės apskrities 
VPK, Vilkaviškio rajono PK. 1 kartą sulaikytas automobilis, įvažiuojantis į Kybartų PN teritoriją, 
kuriame nuteistieji, dirbantys už Kybartų PN teritorijos ribų be sargybos ar palydos buvo paslėpę 
narkotinių medžiagų, pradėtas ikiteisminis tyrimas. 1 kartą sulaikytas asmuo prie Kybartų PN 
teritorijos savo automobilyje, pas kurį rasta narkotinių medžiagų. Asmuo ir rastos medžiagos 
perduota Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono PK pareigūnams, kur pradėtas 
ikiteisminis tyrimas.     

 Per 2010 metus VTS 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 PN laisvės atėmimo bausmę atliko 426 nuteistieji. Per šių metų 12 

mėnesių laikotarpį Kybartų PN VTS užregistravo 48 nusikalstamas veikas, pradėta 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 PN, 7 
ikiteisminiai tyrimai pradėti Marijampolės apskrities VPK, Vilkaviškio raj PK, 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. 

 Viso 2011 metais į teismą perduota 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 VTS kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriumi vykdydami pasalas 
ir patruliavimą prie Kybartų PN teritorijos sulaikė 21 asmenį į Kybartų PN 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 PK.      

Per 2011 metus VTS 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. 

2011 metais pabėgimų iš įstaigos teritorijos nebuvo. 
2012-12-31 Kybartų PN laisvės atėmimo bausmę atliko 413 nuteistųjų. Per šių metų 12 

mėnesių laikotarpį Kybartų PN VTS užregistravo 75 nusikalstamas veikas, pradėta 38 ikiteisminiai 
tyrimai, 1 ikiteisminis tyrimas gautas tolesniam tyrimui iš Vilkaviškio rajono apylinkės 
prokuratūros, ikiteisminis tyrimas ištirtas ir nutrauktas, iš jų 20 ikiteisminių tyrimų pradėta dėl 
narkotinių medžiagų platinimo ir bandymo jas perduoti nuteistiesiems, 5 ikiteisminiai tyrimai dėl 
narkotinių medžiagų laikymo Kybartų PN, 8 ikiteisminiai tyrimai pradėti Marijampolės apskrities 
VPK, Vilkaviškio raj PK, dėl narkotinių psichotropinių medžiagų radimo pas piliečius atvykusius į 
pasimatymus su nuteistaisiais, bandant narkotines psichotropines medžiagas permesti per įstaigos 
apsauginę tvorą, mirties priežasčiai nustatyti ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo, 3 ikiteisminiai 
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tyrimai pradėti dėl kūno sužalojimo, 2 nutraukti, 1 ikiteisminis tyrimas perduotas į teismą 
teisminiam nagrinėjimui, 4 dėl viešosios tvarkos pažeidimo, 1 dėl seksualinio prievartavimo, 1 
ikiteisminis tyrimas dėl riaušių, 3 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. 36 atvejais atsisakyta pradėti 
ikiteisminį tyrimą. 

Viso 2012 metais į teismą perduota 6 ikiteisminiai tyrimai iš jų 2 ikiteisminiai tyrimai 
pagreitinto proceso tvarka, 4 ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 22 ikiteisminiai tyrimai perduota tirti 
kitom institucijom.  

Per 2012 metus 12 mėnesių VTS kartu su Apsaugos ir priežiūros skyriumi vykdydami pasalas 
ir patruliavimą prie Kybartų PN teritorijos sulaikė 11 asmenų į Kybartų PN 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. 1 asmuo sulaikytas su narkotinėmis 
psichotropinėmis medžiagomis. Taip pat sulaikyti 2 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 PK.      

Per 2012 metus VTS pareigūnai atliko 157 tarnybinius tyrimus. Iš jų:  1 - tarnybinis tyrimas 
dėl pataisos namų darbuotojų galimai padarytų pažeidimų. 20 tarnybinių tyrimų dėl ypatingų atvejų 
(nuteistųjų perkėlimas į kitus pataisos namus). 

Per 2012 metus paimta 117,62 g. narkotinių ir psichotropinių medžiagų, iš kurių grynojo 
koncentrato 32,388 g., daugelyje ikiteisminio tyrimo medžiagų nėra grįžę ekspertizės, todėl 
nematyti viso narkotinių psichotropinių medžiagų kiekio. 

2012 metais pabėgimų iš įstaigos teritorijos nebuvo. 
Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2012 metais kaip ir 

ankstesniais metais yra permetimai per įstaigos tvoras. 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 du atvejai buvo, kai narkotines ir 
psichotropines medžiagas bandė įnešti į ilgalaikius pasimatymus atvykę nuteistųjų artimieji (žmona 
ir sugyventinė) kūno ertmėse. Tai sunkiausiai užkardomas patekimo būdas, kadangi žmogaus kūno 
ertmių patikrinimui ne visada yra teisinis pagrindas.  

Kiekvieną darbo dieną pagal sudarytą grafiką KPP-1 Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau - 
APS) arba VTS pareigūnai atlieka netikėtus įeinančių (išeinančių) į įstaigos teritoriją asmenų 
patikrinimus. Tikrinant įeinančius (išeinančius) įstaigos darbuotojus, nuteistiesiems turėti 
draudžiamų daiktų nerasta, tačiau toks tikrinimas yra veiksminga prevencinė priemonė. 
Netarnybinių įstaigos darbuotojų ryšių su nuteistaisiais per 2012 metus nebuvo nustatyta. 

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

1. Siekiant pagerinti matomumą įstaigos prieigose, nuo kolektyvinių sodų pusės buvo 
pastoviai išvalomi plotai nuo krūmų, nupjauta žolė, šiuo metu toliau prižiūrimos minėtos vietos. 
Taip pat 2012 metais lapkričio 29 dieną, Vilkaviškio rajono savivaldybės Kybartų seniūnijos 
seniūnui Romui Šunokui buvo išsiųstas raštas Nr. 1-2/4771, kuriame prašoma J. Biliūno gatvėje 
šalia Kybartų PN teritorijos, 2013 metais, išpjauti medžius ir krūmus, kadangi pagrindiniai 
uždraustų nuteistiesiems turėti daiktų permetimai vyksta būtent iš minėtos gatvės pusės, kur yra 
apleista ir netvarkoma. 

2.  Nuolatos teikti abipusio pasitikėjimo principui gaunamą informaciją APS pareigūnams 
apie galimai slepiamus nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus pašto ir perduodamuose 
siuntiniuose. 
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3. Nuolatos keistis informacija su APS pareigūnais apie nuteistiesiems turėti draudžiamų 
daiktų galima įnešimą į ilgalaikius pasimatymus su nuteistaisiais, reikalui esant padėti APS 
pareigūnams tikrinti įeinančius asmenis į ilgalaikius pasimatymus.  

4. Atidžiai vykdyti asmenų pateikusių trumpalaikėms atostogoms į namus prašymus 
paleidimą, kad asmenys butų atrinkti tie, kurie neturi blogų ketinimų nesugrįžti iš atostogų, ar 
išvykę atostogų darytų būdami laisvėje nusikalstamas veikas. Taip pat nuteistieji neturėtų ketinimų 
sugrįždami atgal į pataisos namus įnešti nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų.  

5. 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. Tai vykdo APS o reikalui esant ir VTS pareigūnai.  

6. Siekiant sustiprinti į įstaigos teritoriją įeinančių (išeinančių) asmenų asmens apžiūras ir 
daiktų patikrinimą bei įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto patikrinimus, bus ir toliau 
organizuojamos APS ir VTS pareigūnų netikėti patikrinimai KPP-1 ir transporto praleidimo 
aikštelėje. Taip pat pasirinktinai švenčių bei poilsio dienomis bus atliekami netikėti į įstaigą 
įeinančių apsaugos ir priežiūros budinčiųjų pamainų pareigūnų patikrinimai, reikalui esant bus 
pasitelkiamas muitinės kinologas arba pataisos namų kinologas.  

7. Siekiant operatyviau reaguoti į gautus pranešimus apie permetimus ir siekiant sulaikyti 
draudžiamus daiktus bandančius permesti asmenis, kaip ir 2012 metais bus organizuotas bendras 
APS ir VTS pareigūnų darbas popietinėje pamainoje, taip pat aktyviai bendradarbiaujama su 
Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio rajono PK pareigūnais. Bus organizuojamas bendras 
Kybartų PN APS, VTS ir Marijampolės apskrities VPK Vilkaviškio raj. PK pareigūnų 
patruliavimas ir pasalos. 

8. Siekiant išsiaiškinti neteisėtus pareigūnų, darbuotojų ar kitų asmenų ryšius su 
nuteistaisiais, VTS glaudžiai bendradarbiauja su Marijampolės apskrities VPK ONTS ir Vilkaviškio 
PK pareigūnais, bei kitais policijos komisariatais ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro 
pareigūnais. Taip pat APS ir VTS keičiasi turima informacija, planuoja bendras priemones. 

9. Dėl asmenų, siekiančių eiti pareigas arba einančių pareigas Kybartų PN, Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyboje 2012 metais VTS atliko 1 patikrinimą, todėl 2013 metais 
planuojama patikrinimų atlikti daugiau.  

Kriminogeninė būklė 2012 metais Kybartų PN buvo 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 2010 - 2012 metus Kybartų pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų).  
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Iš 2012 metais pradėtų 38 ikiteisminių tyrimų 4 ikiteisminiai tyrimai buvo nutraukti vadovaujantis 
LR BPK 3 str. 1 d. 1 p. tai yra ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad veika, turinti 
nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nepadaryta. Be to 1 ikiteisminis tyrimas buvo 
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pradėtas dėl darbų saugos reikalavimų pažeidimo, nustatyta, kad kaltas asmuo aplaidžiai vykdė 
nustatytus darbo saugos reikalavimus, tai parodo kai kurių darbuotojų požiūrį į savo atliekamas  

pareigas. Taip pat ikiteisminių tyrimų padidėjimą įtakojo ir nuteistųjų socialinių įgūdžių nebuvimas, 
savo problemų sprendimas ne administracijos pagalba o savais neteisėtais, o dažnai ir nuskalstamais 
būdais. Be to sumažinus dirbančiųjų pareigūnų skaičių iki galo neužtikrinama nuteistųjų priežiūros 
efektyvumas.  

2. pav. (per 2010 - 2012 metus Kybartų pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų, kuriuose 
nusikalstamas veikas padarė nuteistieji) 
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2012 metais pradėta 19 ikiteisminių tyrimų nuteistųjų atžvilgiu 4 ikiteisminiai tyrimai buvo 
nutraukti vadovaujantis LR BPK 3 str. 1 d. 1 p. tai yra ikiteisminio tyrimo metu buvo nustatyta, kad 
veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių nepadaryta. Todėl 2012 metais 
galima teikti buvo padaryta 15 nusikaltimų, kuriuos padarė nuteistieji. Taip pat ikiteisminių tyrimų 
padidėjimą įtakojo ir nuteistųjų socialinių įgūdžių nebuvimas, savo problemų sprendimas ne 
administracijos pagalba, o savais neteisėtais o dažnai ir nuskalstamais būdais. Be to sumažinus 
dirbančiųjų pareigūnų skaičių iki galo neužtikrinama nuteistųjų priežiūros efektyvumas. Nuteistųjų 
užimtumo problema. Būtina didinti nuteistųjų užimtumą.   

3 pav. (per 2010 – 2012 metus pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo 
valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui) 
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Dėl nuteistųjų pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas 
atliekančiam asmeniui skaičius išaugo, todėl, kad nuteistieji nebijo esamų bausmių, šiuos 
nusikaltimus daro nuteistieji turintys ilgas laisvės atėmimo bausmes, jiems netaikomas lygtinis 
paleidimas. Nuteistieji elgiasi agresyviai ir todėl, kad žino, kad pamainoje dirba mažai pareigūnų, o 
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didelis nuteistųjų skaičius lokaliniuose sektoriuose sukelia tiesioginį pavojų pareigūnų gyvybei bei 
sveikatai, taip pat pareigūnai ne visada imasi aktyvių veiksmų, nes jie nenori būti apkaltint neva 
išprovokavę nuteistuosius neteisėtiems veiksmams. 
 

4 pav. (per 2010 – 2012 metus pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų dėl smurto tarp 
nuteistųjų) 
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Ikiteisminių tyrimų dėl smurto tarp nuteistųjų skaičius nuo 2010 m. iki 2012 m. nuosekliai mažėja. 

5 pav. (per 2010 – 2012 metus pataisos namuose pradėta ikiteisminių tyrimų dėl nuteistųjų 
savižudybių, mirties priežasčiai nustatyti) 
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Ikiteisminių tyrimų mirties priežasčiai nustatyti pradėta nebuvo. 

6 pav. (per 2010 – 2012 užregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė kiti asmenys (užkardinimas) 
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Ikiteisminių tyrimų dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė 
kiti asmenys (užkardymas) 2012 m. sumažėjo. Nuteistieji sugeba įgyti narkotinių, psichotropinių 
medžiagų (o taip pat ir kitų draudžiamų turėti daiktų) per daromus permetimus, o kadangi nėra 
blokuojamas mobilusis ryšys, jie gali operatyviai keistis informacija, apie permetimų laiką, vietą. 
Užkardymui trūksta pareigūnų pajėgų, daugelis VTS pareigūnų yra užversti „popieriniu“ darbu.  

7 pav. (per 2010 – 2012 metus užregistruota nusikalstamų veikų išskyrus su narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų apyvarta) 
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Ikiteisminių tyrimų dėl nusikalstamų veikų (išskyrus su narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
apyvarta) padidėjo, nes tai įtakoja nuteistųjų socialinių įgūdžių nebuvimas, savo problemų 
sprendimas ne administracijos pagalba o savais neteisėtais o dažnai ir nuskalstamais būdais. Be to 
sumažinus dirbančiųjų pareigūnų skaičių iki galo neužtikrinama nuteistųjų priežiūros efektyvumas. 
Būtina didinti nuteistųjų užimtumą.  

8 pav. (per 2010 – 2012 užregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė nuteistieji ar personalas) 
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Ikiteisminių tyrimų dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė 
nuteistieji skaičius išaugo, todėl, kad pareigūnai profesionaliau atlieka nuteistųjų, gyvenamų ir 
pagalbinių patalpų kratas bei apžiūras. Tačiau nuteistieji sugeba įgyti narkotinių, psichotropinių 
medžiagų (o taip pat ir kitų draudžiamų turėti daiktų) per daromus permetimus, o kadangi nėra 
blokuojamas mobilusis ryšys, jie gali operatyviai keistis informacija apie  permetimų laiką, vietą.  
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9 pav. (per 2010 - 2012 metus buvo pabėgimų iš laisvės atėmimo vietoje saugomų objektų) 
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10 pav. (per 2010 - 2012 metus buvo pabėgimų iš laisvės atėmimo vietoje nesaugomų objektų) 
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Pagal 2012 metų įstaigos veiklos planą socialinės reabilitacijos skyrius organizavo 

informacinę švietėjišką veiklą, t. y. buvo demonstruojami video filmai ŽIV, AIDS ir narkomanijos 
prevencijos temomis – 52 renginiai (pagal įstaigos veiklos planą – 52). 2011 metais vyko 51 
renginys. 

Kybartų PN laisvės atėmimo bausmę, 2012 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atliko 413 
nuteistųjų. Nuteistieji skatinami įgyti vidurinį išsilavinimą įstaigoje veikiančioje Kybartų 
suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, kurioje mokėsi 146 nuteistieji (pagal įstaigos veiklos planą – 
129).  

Nuteistųjų išsilavinimas 2012 m. 
Išsilavinimas Nuteistųjų skaičius 

Su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu 0 
Su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu 1 
Su aukštesniuoju išsilavinimu     10 
Su viduriniu išsilavinimu 152 
Su pagrindiniu išsilavinimu 169 
Su pradiniu išsilavinimu 80 
Be išsilavinimo 1 

 
Iš pateiktos lentelės matyti, kad didžioji dauguma nuteistųjų (169) įgiję tik pagrindinį 

išsilavinimą, o 152 nuteistieji turi vidurinį išsilavinimą, didelė dalis, t. y. 80 nuteistųjų su pradiniu 
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išsilavinimu. Todėl galima suprasti, kodėl sudėtinga vykdyti socialinį darbą, siekti, kad jie 
pasikeistų į gerąją pusę, kad į visuomenę grįžtų pilnaverčiais nariais, sąmoningais piliečiais, 
gerbiančiais žmoniškąsias vertybes. 

2012 metais vidurinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 17 nuteistųjų ir 12 nuteistųjų - 
pagrindinio išsilavinimo. 2011 metais vidurinio išsilavinimo pažymėjimus gavo 13 nuteistųjų ir 19 
nuteistųjų - pagrindinio išsilavinimo. 2010 metais vidurinio išsilavinimo pažymėjimo negavo nė 
vienas nuteistasis, o tik 9 nuteistieji - pagrindinio išsilavinimo. Išsilavinimas yra vienas iš 
pagrindinių kriterijų, parodančių žmogaus motyvaciją bei tikslus, jo siekį keistis.  

Nuteistieji yra skatinami ir nuolat stiprinama jų motyvacija įgyti vidurinį išsilavinimą. 2012 
metais už gerą mokyklos lankomumą ir gerą mokymąsi nuteistiesiems buvo skirta 132 paskatinimai 
(pagal įstaigos veiklos planą – 56). 2011 metais už gerą mokyklos lankomumą ir gerą mokymąsi 
nuteistiesiems buvo skirta 148 paskatinimai, 2010 metais – 98. 

Kybartų pataisos namuose  veikia Marijampolės profesinio rengimo centro padalinys, į kurį 
2012 metais buvo kreiptasi dėl profesijų asortimento išplėtimo, nes iki 2012 metų vidurio nuteistieji 
galėjo įgyti tik staliaus ir suvirintojo elektra specialybių. Ataskaitiniais metais profesinis rengimo 
centras įsteigė dar vieną specialybę, tai apdailininko – statybininko. 2012 metų ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje Marijampolės profesiniame rengimo centre mokėsi staliaus specialybės – 30 
nuteistųjų, suvirintojo elektra specialybės – 30 nuteistųjų ir apdailininko – statybininko specialybės 
– 30 nuteistųjų, viso - 90 nuteistųjų (pagal įstaigos veiklos planą – 60), o specialybės įgijimo 
pažymėjimus gavo 48 nuteistieji. Taip pat dar 40 nuteistųjų buvo išmokyti dirbti ir gavo 
pažymėjimus darbo su autokrautuvu. Pagal vertinimo kriterijų ,,Nuteistųjų įgijusių specialybę, 
skaičius“  2012 metams buvo patvirtinta – 40, o įvykdyta – 88, 2011 metams buvo patvirtinta - 40, 
o specialybės įgijimo pažymėjimus gavo – 43, 2010 metams buvo patvirtinta 30, o pažymėjimus 
gavo -  52. 

Viena iš socialinės reabilitacijos formų yra paskatinimų priemonių ir nuobaudų skyrimas 
nuteistiesiems. Nuteistiesiems už nepriekaištingą elgesį, iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą socialinės 
reabilitacijos programose, stropų darbą bei mokymąsi yra skiriamos paskatinimo priemonės. Pagal 
vertinimo kriterijų ,,Nuteistųjų neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, procentais“  2012 metams 
buvo patvirtinta 70 %, o įvykdyta 47,2 %. 2011 metams buvo patvirtinta 40 % ir įvykdyta 46 %, 
2010 metams buvo patvirtinta 20 % ir įvykdyta – 35.5 %. Šis kriterijus sunkiai įvykdomas, kadangi 
2012 metams patvirtintas labai iškeltas procentas bei atvyksta į įstaigą nauji nuteistieji iš tardymo 
izoliatorių ir didžiuma jų jau turi gavę nuobaudų. 

Socialinės reabilitacijos skyriuje dirba pareigūnai, kurie nuolat tobulina kvalifikaciją. Visi 
skyriaus pareigūnai 2012 metais yra dalyvavę įvairiuose mokymuose bei yra baigę nuteistųjų 
nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos OASys mokymus. 2012 metais taikant šią 
metodiką rašė socialinio tyrimo išvadas ir pristatė 119  nuteistųjų Kybartų pataiso namų lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai. Per 2012 metus  Pagal vertinimo kriterijų ,,Dalyvavimas 
kvalifikacijos tobulinimo mokymuose (narkomanijos prevencijos srityje, apmokytų specialistų 
skaičius)“  2012 metams buvo patvirtinta 2, o dalyvavo 3 pareigūnai. Dalyvavę mokymuose 
pareigūnai veda socialinės reabilitacijos programas priklausomybės ligomis sergantiems 
nuteistiesiems. Pagal vertinimo kriterijų ,,Priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų, dalyvavusių 
elgesio korekcijos programose (dalyvavusių procentas)“  2012 metams buvo patvirtintas 10 %, o 
įvykdytas 173,7 %, 2010 metams buvo patvirtintas 15 %, o įvykdytas – 1,21 %.  

Kriterijus ,,Dalyvavimas mokomuosiuose vizituose ES valstybės institucijose (specialistų 
skaičius)“ – dalyvavo 1 pareigūnas. Minėtuose mokymuose 2011 metais ir 2010 metais skyriaus 
pareigūnai nedalyvavo.  

2012 metais buvo vykdoma 13 socialinės reabilitacijos programų, ne tik, kurios buvo 
numatytos įstaigos veiklos plane: „Pilietiškumo ugdymo kelias“, „Padėk sau“, „Gyvenimo pokytis“, 
„Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo pradmenų“, ,,Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo 
tobulinimo“, „Individuali kūrybinė veikla“, „Sveika gyvensena“ , „Kalinių ir buvusių nuteistųjų 
globa ir reintegracija“, ,,Nuteistųjų užimtumo programa“, ,,Kalinių globa ir reintegracija“, 
,,Sugrįžimas“, ,,Mano kelis 2“ ir ,,Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 
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teisinio ir socialinio švietimo programa“. Socialinės reabilitacijos programose, 2012 metų 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, dalyvavo 162 nuteistieji (pagal įstaigos veiklos planą – 172), o 
per metus dalyvavo 687 nuteistieji. 2011 metų  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, dalyvavo 197 
nuteistieji, o per metus dalyvavo 555 nuteistieji. 2010 metų  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, 
dalyvavo 93 nuteistieji, o per metus dalyvavo 328 nuteistieji. Nors ataskaitinio laikotarpio 
dalyvavusių programose skaičius pamažėjęs, bet imant dalyvavusių per metus skaičius ženkliai 
išaugęs. Tai rodo, kad Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės grupės pareigūnai 
kryptingai ir tinkamai dirba grupinį bei individualų darbą su nuteistaisiais. 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
pavaldžių įstaigų pareigūnų tarnybinio mokymo metodikos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-
217 „Dėl Laisvės atėmimo vietų pareigūnų tarnybinio mokymo metodikos patvirtinimo“ įstaigoje 
2012 metais, 2011 metais ir 2010 metais  vyko pareigūnų tarnybinis mokymas pagal Kybartų 
pataisos namų direktoriaus įsakymais patvirtintus tarnybinio mokymo teminius planus ir užsiėmimų 
tvarkaraščius, kuriuose buvo įtrauktos mokymo temos tokios kaip ,,Kriminalinės subkultūros 
daroma žala“, ,, Tarpasmeniniai santykiai. Mikroklimatas grupėje“ ir kt. Taip pat buvo skaitomos 
paskaitos ir nuteistiesiems apie kriminalinės subkultūros žalą bei jos išgyvendinimo svarbą. 2012 
metais buvo skaitytos 3 paskaitos, 2011 metais – 2 paskaitos. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 104 straipsniu 2012 metais 
trumpalaikei išvykai į namus buvo išleista išvykti 20 nuteistųjų. 2011 metais ir 2010 metais 
nuteistųjų trumpalaikei išvykai į namus išleista nebuvo. 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 125 straipsnis sako, kad ,,Kiekvienas 
laisvės atėmimo bausmę atliekantis nuteistasis privalo dirbti,  jeigu jam darbą siūlo pataisos įstaigos 
administracija...“. Pagal vertinimo kriterijų  ,,Įdarbintų nuteistųjų dalis, procentais nuo bendro tokių 
asmenų skaičiaus“  2012 metams buvo patvirtinta įdarbinti 11 %, o įdarbinta buvo 10 %, 2011 
metams buvo patvirtinta 8 %, o įdarbinta 10,81 %, 2010 metams patvirtinta 29%, o įdarbinta – 8,14 
%. Šį kriterijų sunku įvykdyti, kadangi įstaigoje nedirba valstybės įmonė bei Kalėjimų 
departamentas prie LR TM 2012 metams Kybartų pataisos namams buvo patvirtinęs tik 28 
nuteistųjų etatus, 2011 metais įdarbinta buvo 11 %, o etatų buvo patvirtinta 31, 2010 metais 
įdarbinta buvo 8,14 %, o etatų patvirtinta buvo 38.       

 
2. Programų pavadinimai ir j ų kodai 

 
Kodas 03.001. Bausmių sistema  
 
2.1. Programų priemonių pavadinimai ir  jų kodai 
 
Kodas 03.001.01.02.01  Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. 
Kodas 03.001.01.03.01 Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. 
Kodas 03.001.01.03.02 Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą 

ir materialinį aprūpinimą. 
Kodas 03.001.01.03.05 Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir 

komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietėje. 
Kodas 03.001.01.03.08 Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. 

 
2.2. Įstaigos vykdomos priemonės įgyvendinimo aprašymas 
 
1. Priemonei „ Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą “  2012 m. numatyta 

403 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Per 2012 metus kasinės išlaidos sudarė  403 tūkst. litų, 
kas sudarė 100 % planinių metinių asignavimų panaudojimo. Buvo nupirkta Socialinės reabilitacijos 
skyriaus pareigūnams  uniformų dalis. Įstaigos psichologinės grupės specialistei bei Socialinės 
reabilitacijos skyriaus pareigūnams paskaičiuotos ir išmokėtos ligos pašalpos. Darbo užmokestis 
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apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis įstaigos direktoriaus patvirtintais 
apskaitos dokumentais ir įsakymais per ataskaitinį laikotarpį bei išmokėtas 2 kartus per mėnesį, 
vadovaujantis išmokėjimo terminais, kurie nustatyti įstaigos direktoriaus patvirtintose Kybartų 
pataisos namų darbo tvarkos taisyklėse. Darbo užmokestis ir ligos pašalpos pervesti į darbuotojų 
nurodytas sąskaitas bankuose. Pareigūnai aprūpinti darbo priemonėmis. 

2. Priemonei „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ 2012 m. 
numatyta 5979 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Dėl 2012 m.  papildomai skirtu asignavimų  
pakoreguotas šiai priemonei asignavimų planas iki 6028,2 tūkst. Lt. Per 2012 metus kasinės 
išlaidos sudarė 6028,2 tūkst. litų, kas sudarė 100 % planinių metinių asignavimų panaudojimo. 
Įstaigos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis paskaičiuotos ir išmokėtos 
ligos pašalpos. Darbo užmokestis apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka, vadovaujantis 
įstaigos direktoriaus patvirtintais apskaitos dokumentais ir įsakymais per ataskaitinį laikotarpį bei 
išmokėtas 2 kartus per mėnesį, vadovaujantis išmokėjimo terminais, kurie nustatyti įstaigos 
direktoriaus patvirtintose Kybartų pataisos namų darbo tvarkos taisyklėse. Darbo užmokestis 
pervestas ir ligos pašalpos pervesti į darbuotojų nurodytas sąskaitas bankuose. Įstaigos struktūriniai 
padaliniai aprūpinami darbo priemonėmis, uniformomis, apmokamos komandiruotės, kvalifikacijos 
kėlimo išlaidos, mokamos nedarbingumo pašalpos, socialinio draudimo įmokos, išmokos už 
nėštumo ir gimdymo atostogas, pašalpos vaiko priežiūrai.  

3. Priemonei „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 
materialinį aprūpinimą“ 2012 m. numatyta 1752 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Dėl 2012 
m.  papildomai skirtu asignavimų  pakoreguotas šiai priemonei asignavimų planas iki 1970,8 tūkst. 
Lt. Per 2012 metus kasinės išlaidos sudarė 1970,8 tūkst. litų, kas sudarė 100 % planinių metinių 
asignavimų panaudojimo. Įstaigoje vykdoma švietėjiška veikla nuteistiesiems, mokant juos Kybartų 
Suaugusiųjų vidurinėje mokykloje, Marijampolės pro 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. Įstaigoje bausmę 
atliekantys asmenys maistu buvo aprūpinami laiku. Gyvenamojoje zonoje atliktas bendrabučio 
antro aukšto langų grotavimas, sutvarkyta iškvietimo sistemą, suremontuota teismo salė. 

4. Priemonei “Teikti  teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems“ 2012 m. 
numatyta  69,9 tūkst. litų patikslintų planinių asignavimų. Per 2012 m. metus kasinės išlaidos sudarė 
69,82 tūkst. litų, kas sudarė 99,9 % asignavimų. Asignavimai panaudoti:  

• ilgalaikio turto pirkimui: pastatytas kelio užtvaras (4380 Lt), vietinei katilinei nupirktas 
dūmsiurblis (5445 Lt), nupirktas perforatorius (1220 Lt); 

• trūkstant asignavimams iš valstybės biudžeto buvo nupirkti vaistai nuteistiesiems, pagerintos 
nuteistųjų laikymo sąlygos, suremontuotos kameros, lokalinių sektorių apšvietimas, apmokėta už 
pareigūnų mokymą, apmokėti kreditoriniai įsiskolinimai už alkotesterių patikrą, užtvaro remontą, 
kompiuterinės programos priežiūrą, pareigūnai aprūpinti darbo priemonėmis. 

5. Priemonei “Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategija“ 2012 m. pradžiai 
nebuvo numatyta finansavimo. Dėl 2012 m.  papildomai skirtu asignavimų  pakoreguotas šiai 
priemonei asignavimų planas iki 67,0 tūkst. Lt. Per 2012 metus kasinės išlaidos sudarė 67,0 tūkst. 
litų, kas sudarė 100 % planinių metinių asignavimų panaudojimo. Asignavimai panaudoti įstaigos 
rekonstrukcijos baigiamiems darbams, vietinės katilinės šiluminės trasos remonto darbams apmokėti. 
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