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1. BENDRA APŽVALGA 

 

2004 m. gruodžio 13 d. Kybartų atvirosios kolonijos vietoje buvo įsteigti Kybartų pataisos 

namai, kurie pradėjo funkcionuoti 2005 metais. Kybartų pataisos namai yra pati jauniausia tokio 

tipo įkalinimo įstaiga Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje. Bendras Kybartų pataisos namų plotas  

10,0291 ha. Įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atlieka ne pirmą kartą teisti pilnamečiai vyrai.  

 

2. ĮSTAIGOS MATERIALINĖ BAZĖ 

 
Įstaigos valstybės biudžeto asignavimai 2015 metais - 2854,0 tūkst. Eur, 2014 metais – 

2680,29 tūkst. Eur, 2013 metais  - 2415,14 tūkst. Eur. 

 

 
 

Per ataskaitinius metus gauta  ir panaudota 48,5 tūkst. Eur finansavimo iš pajamų įmokų už 

ilgalaikio materialiojo turto nuomą, 2014 m. – 53,0 tūkst. Eur, 2013 m -  45,9 tūkst.  

 

 
 

Didžiąją visų asignavimų dalį (72 proc.) sudaro išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui. 
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Nuo 2013 metų mažėjo nuteistųjų mitybos išlaidos. Mitybos išlaidų sumažėjimą lėmė 

vidutinio nuteistųjų skaičiaus mažėjimas ir maitinimo paslaugų kainos mažėjimas. 

 

 
 

Mažėjo ir vidutinė dienos vieno nuteistojo maitinimo kaina. 2015 m. vidutinė dienos vieno 

nuteistojo maitinimo kaina – 1,90 Eur, 2014 m. - 1,51 Eur, 2013 m. – 1,33 Eur. 
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3. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ 

 

 
 

2015 m. užregistruota 4 pasipriešinimo pareigūnams atvejai, 2014 m. nebuvo užregistruota nei 

vieno pasipriešinimo pareigūnams atvejo, 2013 m. užregistruota 4 pasipriešinimo pareigūnams 

atvejai. 

Išanalizavus pasipriešinimo atvejus, nustatyta, kad pasipriešinimai vyksta kai iš nuteistųjų 

pareigūnai paima mobiliuosius telefonus ar kitus nuteistiesiems draudžiamus turėti daiktus. Dėl 

pasipriešinimo pareigūnams, pradedami ikiteisminiai tyrimai, nuteistiesiems taikoma baudžiamoji 

atsakomybė.   
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2015 m. Kybartų pataisos namuose nebuvo užregistruota smurto tarp įkalintų asmenų  (pagal 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XVIII skyrių) atvejų, 2014 m. užregistruota 6, 2013 m. 

- 2 smurto tarp įkalintų asmenų atvejai. 2015 m. smurto tarp įkalintų asmenų atvejų procentas nuo 

bendro įkalintų asmenų skaičiaus – 0, 2014 m. – 1,55, 2013 m. – 0,49. 

 

 
 

2015 m. užregistruota 18 nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų apyvarta, 14 narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo atvejų. 

2014 m. užregistruotų 20, 2013 m. - 30 nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų apyvarta. 2014 m.  užregistruota 14, 2013 m. - 27 narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo atvejai. 2015 m. narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo procentas – 80, 2014 m. – 70, 2013 m. – 90. 

 

 
 

2015 m. išimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, užkardant patekimą į laisvės atėmimo 

vietų teritorijas (gr.) – 57,4, bendras išimtų narkotinių medžiagų kiekis (gr.) (užkardant, per kratas 

ir kt.) – 93,4. 2014 m. išimta narkotinių ir psichotropinių medžiagų, užkardant patekimą į laisvės 

atėmimo vietų teritorijas (gr.) – 55,7, bendras išimtų narkotinių medžiagų kiekis (gr.) (užkardant, 

per kratas ir kt.) – 57,4.  
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2015 m. Kybartų pataisos namuose iš viso paimta 1410 mobiliojo ryšio telefonai ir interneto 

modemai, iš jų 922 paimti užkardant patekimą nuteistiesiems. 2014 m. paimta 1394, 2013 m. - 814 

mobiliojo ryšio telefonai ir interneto modemai, iš jų 2014 m. – 915, 2013 m. - 394 užkardant 

patekimą nuteistiesiems. 2015 m. mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų patekimo į laisvės 

atėmimo vietas užkardymo procentas – 65,4, 2014 m. – 65,6, 2013 m. – 48.  

 

 

 
 

2015 m. Kybartų pataisos namuose buvo užregistruota 17, 2014 m. – 16, 2013 m. - 20 

nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose. 2015 m. nuteistųjų 

padarytų nusikalstamų veikų procentas nuo įkalintų asmenų skaičiaus – 4,5, 2014 m. – 4,1, 2013 m. 

– 4,9. 

2015, 2014 ir 2013 metais nuteistųjų pabėgimų iš įstaigos teritorijos ar konvojavimo metu 

nebuvo.  
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2015 m. buvo rasta ir paimta draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų – 93,4 g, mobiliojo ryšio telefonų – 1366, SIM kortelių – 1738, bevielio 

interneto modemų – 44, pinigų – 13 Eur., alkoholio – 16,7 l, alkoholio raugo – 1867 l.  

2014 m. buvo rasta ir paimta draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų – 57,4 g, mobiliojo ryšio telefonų – 1359, SIM kortelių – 1534, bevielio 

interneto modemų – 35, pinigų – 15 Eur., alkoholio – 10,5 l, alkoholio raugo – 1643 l.  

2013 m. buvo rasta ir paimta draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų – 190,45 g, mobiliojo ryšio telefonų – 775, SIM kortelių – 848, bevielio 

interneto modemų – 39,  alkoholio – 23,3 l, alkoholio raugo – 2324 l.  

2015 m. įstaigoje įdiegta mobiliojo radijo ryšio blokavimo įranga. 2015 m. gegužės 26 d. 

Kybartų pataisos namuose  visuomenei buvo pristatyta mobiliojo ryšio blokavimo sistema. 
Mobilusis ryšys blokuojamas drausmės grupės 18-oje nuteistųjų kamerų ir bendrojo naudojimo 

patalpose: dušo, poilsio, buities.  

2015 m. Kybartų pataisos namuose buvo organizuotos bendros Viešojo saugumo tarnybos prie 

Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau Kalėjimų departamentas) ir Kybartų pataisos namų pareigūnų specialaus 

pasirengimo pratybos, kurių  metu patikrinta Viešojo saugumo tarnybos pajėgų nuolatinė specialioji 

parengtis, Kalėjimų departamento veiksmai ir pataisos namų administracijos reagavimas į ypatingas 

situacijas, esant lokalizuotai grėsmei. 

Siekiant tinkamai  ir  operatyviai reaguoti į iškilusią grėsmę, supažindinti nuteistuosius kaip 

reikia reaguoti ekstremalios situacijos metu, Kybartų pataisos namuose kartu su  Vilkaviškio 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Kybartų komandos ugniagesiais gelbėtojais buvo organizuotos 

mokomosios priešgaisrinės gelbėjimo pratybos.  

2015 m., bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologais, ir kitomis 

įkalinimo įstaigomis, įstaigos kinologas su 2 tarnybiniais šunimis dalyvavo 6 mokymuose ieškoti 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, paklusnumo ir pėdsekystės pagrindų.  

2015 m. įstaigoje buvo atliktos 2377, 2014 m. - 2418 kratos ir apžiūros nuteistųjų 

gyvenamosiose ir darbo patalpose. 
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2015 m. atlikta 636, 2014 m. - 250  netikėtų į pataisos namų teritoriją įeinančių (išeinančių) 

asmenų patikrinimų. 2015 m. netikėtų į pataisos namų teritoriją įeinančių (išeinančių) asmenų 

patikrinimų metu buvo patikrinta 2534 asmenys.  

 

4. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI 

 
2015 m. gruodžio 31 d. Kybartų pataisos namuose buvo 181 darbuotojų etatas:  18 – 

vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų, 30 – pareigūnų, 104 – jaunesniųjų pareigūnų, 2 valstybės 

(karjeros) tarnautojo ir  27 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2014 m. gruodžio 31 d. 

Kybartų pataisos namuose buvo 181 personalo etatas:  19 – vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų, 30 

– pareigūnų, 104 – jaunesniųjų pareigūnų, 1valstybės (karjeros) tarnautojo ir  27 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis.  2013 m. gruodžio 31 d.: 18 – vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų, 29 

– pareigūnų, 104 – jaunesniųjų pareigūnų, 1valstybės (karjeros) tarnautojo ir  27 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis. 

 

 
 

2015 m. gruodžio 31 d. Kybartų pataisos namuose buvo užimti 175,25 etatai, iš jų: 147 ( 84 

%) statutiniai valstybės tarnautojai (pareigūnai), 2 ( 1 %) valstybės karjeros tarnautojai ir 26,25 ( 15 

%)  – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  2015 m. sukomplektuota 97 % įstaigai skirtų 

etatų. 
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2015 metais priimta 12 darbuotojų: 1 pareigūnas, 7 jaunesnieji pareigūnai, 1 valstybės 

tarnautojas, 3 (iš jų viena pakaitinė) darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš 8 priimtų 

pareigūnų 3 pareigūnai perkelti iš kitų pataisos namų: 2 iš Marijampolės pataisos namų ir 1 iš 

Kauno tardymo izoliatoriaus. 2014 metais priimti 9 darbuotojai: 7 jaunesnieji pareigūnai, viena 

pakaitinė pareigūnė ir vienas darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. 2013 m. buvo priimta 9 

darbuotojai. 

2015 metais atleisti iš tarnybos (darbo) 9 darbuotojai: 1 vyresnysis pareigūnas, 6 jaunesnieji 

pareigūnai, 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 2014 m. buvo atleisti 9 darbuotojai: 2 

vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai, 6 jaunesnieji pareigūnai ir vienas darbuotojas, dirbantis pagal 

darbo sutartį. 2013 metus buvo atleista 10 darbuotojų: 7 statutiniai valstybės tarnautojai ir 3 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

 

 
 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

priimta į tarnyba (darbą) atleista iš tarnybos
(darbo)

0 

1 1 

0 

7 

6 

1 

0 

3 

2 

Darbuotojų kaita 2015 metais 

Vyriausieji ir vyresnieji
pareigūnai

Pareigūnai

Jaunesnieji pareigūnai

Valstybės tarnautojai

Darbuotojai, dirbantys pagal
darbi sutartis

0

10

20

30

40

50

60

70

80

iki 30 metų nuo 30 metų
iki 40 metų

nuo 40 metų
iki 50 metų

nuo 50 metų
iki 62 metų 6

mėn.

vyresni kaip 62
metai 6 mėn.

2015 m. 24 56 71 27 0

2014 m. 26 58 64 26 2

2013 m. 25 62 61 27 1

24 

56 

71 

27 

0 

26 

58 
64 

26 

2 

25 

62 61 

27 

1 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių 



10 
 

2015 metais kaip ir 2014 metais didžiausią dirbančiųjų dalį sudarė darbuotojai nuo 40 iki 50 

metų (40 %)  ir darbuotojai nuo 30 iki 40 metų (31 %) nuo visų dirbančiųjų.  

 

 
                 Personalo pasiskirstymas pagal amžių procentais 2015 m. 

 

2015 m. įstaigoje faktiškai dirbo 178 darbuotojai, iš jų: 124 vyrai ir  54 moterys. 

 

 
 

2015 m., 2014., 2013 m. dirbančios moterys sudarė 30 % nuo visų įstaigos darbuotojų 

skaičiaus. Pateiktame grafike atsispindi, kad visose pareigūnų grandyse pagal lytį dominuoja vyrai, 

tačiau darbuotojų, dirbančių pagal  darbo sutartis, beveik 4 kartus daugiau moterų. 

 

 

 

13% 

31% 

40% 

15% 

1% 

Iki 30 metų

nuo 30 metų iki 40 metų

nuo 40 metų iki 50 metų

nuo 50 metų iki 62 metų 6
mėn.

vyresni kaip 62 metai 6 mėn.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Vyriausieji ir
vyresnieji

pareigūnai

Pareigūnai Jaunesnieji
pareigūnai

Valstybės
karjeros

tarnautojai

Darbuotojai,
dirbantys

pagal darbo
sutartis

Moterys 3 9 18 1 23

Vyrai 15 19 83 1 6

Personalo pasiskirstymaspagal lytį 2015 m.  



11 
 

 
 

2015 m. Kybartų pataisos namuose tarnybos stažą iki 5 metų turėjo 25 pareigūnai (17 %), 

tarnybos stažą nuo 5 metų iki 10 metų – 45 (31 %), tarnybos stažą nuo 10 iki 15 metų – 47 (32 %), 

tarnybos stažą nuo 15 iki 20 metų 5 (3 %), tarnybos stažą per 20 metų – 24 (17 %) pareigūnai. 

2014 m. Kybartų pataisos namuose tarnybos stažą iki 5 metų turi 22 pareigūnai (15 %), 

tarnybos stažą nuo 5 metų iki 10 metų – 61 (42 %), tarnybos stažą nuo 10 iki 15 metų – 34 (23 %), 

tarnybos stažą nuo 15 iki 20 metų 6 (4 %), tarnybos stažą per 20 metų – 23 (16 %) pareigūnai. 

 

 

 
Pareigūnų pasiskirstymas pagal tarnybos stažą procentais 2015 m. 

 

2015 metais daugiausiai įstaigoje dirbo pareigūnų, kurių stažas nuo 10 iki 15 metų – 32 % ir 

pareigūnų, kurių stažas nuo 5 iki 10 metų – 31 %. 
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2015 m. 71 (40 %) įstaigos darbuotojas turėjo aukštąjį išsilavinimą, iš jų: 45 aukštąjį 

universitetinį ir 26 aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą. 2015 m. pabaigoje 7 įstaigos darbuotojai 

siekė (mokėsi) universitetinio išsilavinimo. 

 

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas 2015 metai 2014 metai  2013 metai 

Darbuotojai kėlė kvalifikaciją (kartai) 207 133 74 

Darbuotojai kėlė kvalifikaciją (asmenys) 86 41 45 

Darbuotojai kėlė kvalifikaciją % 48  23  26  

 

2015 m. 86 Kybartų pataisos namų darbuotojai dalyvavo 207 kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose: 13 vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų dalyvavo 61, 18 pareigūnų - 67, 45 jaunesnieji 

pareigūnai – 53, 2 valstybės tarnautojai – 7 ir 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – 19 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 1 pareigūnas ir 4 jaunesnieji pareigūnai dalyvavo įvadinio 

mokymo kursuose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centre. Įstaigoje buvo vykdomi tarnybiniai mokymai pareigūnams ir jaunesniesiems 

pareigūnams. 

2014 m. 41  Kybartų pataisos namų darbuotojas dalyvavo 133 kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose: 12 vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų dalyvavo 53, 16 pareigūnų - 47, 4 jaunesnieji 

pareigūnai – 7, 1 valstybės tarnautojas – 7 ir 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis – 19 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 4 jaunesnieji pareigūnai dalyvavo įvadinio mokymo kursuose 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centre. 

Įstaigoje buvo vykdomi tarnybiniai mokymai pareigūnams ir jaunesniesiems pareigūnams. 

2013 metus 45 įstaigos darbuotojai dalyvavo 74 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose: 11 

vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų dalyvavo – 23, 14 pareigūnų  – 23, 14 jaunesniųjų pareigūnų 

grandies – 22, 1 valstybės karjeros tarnautojas – 4 ir 5 darbuotojai,  dirbantys pagal darbo sutartis – 

12 kvalifikacijos kėlimo renginiuose. 

 

5. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS 

 

2015 m. Kybartų pataisos namuose vidutinis sąrašinis nuteistųjų, atliekančių bausmę, skaičius - 

380. 2014 m. vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius buvo 387, 2013 m. - 404. 

 

 
 

Nors mažėja nuteistųjų vidutinis sąrašini skaičius, nuteistųjų judėjimas (į kitas pataisos 

įstaigas, paleidus pasibaigus bausmės laikui, lygtinai paleidus ir pan.) 2015 metų bėgyje yra labai 

didelis, per metus  į įstaigą atvyko 1048, o išvyko 1081 nuteistasis. 2014 m. į įstaigą atvyko 990, o 

išvyko 1024 nuteistieji, 2013 metus į įstaigą atvyko 1035, išvyko 1024 nuteistieji.  
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2015 metais didžiąją dalį nuteistųjų sudarė asmenys nuteisti už vagystes (21 % nuo visų 

pataisos namuose laikomų nuteistųjų) ir tyčinius nužudymus (18 %), plėšimą (13%) ir nusikaltimus, 

susijusius su narkotinėmis medžiagomis (13 %). 2014 metais didžiąją dalį nuteistųjų sudarė 

asmenys nuteisti už vagystes (23,3 % nuo visų pataisos namuose laikomų nuteistųjų), tyčinius 

nužudymus (18,4 %),  nusikaltimus, susijusius su narkotinėmis medžiagomis (12,3 %). 2013 metais, 

didžiąją dalį nuteistųjų sudarė asmenys nuteisti už vagystes (24,7 %), tyčinius nužudymus (16,2 %) 

ir (plėšimus (14,3 %), 2012 metais – vagystes (28 %), tyčinius nužudymus (18,6 %) ir plėšimus 

(16,5 %).  
 

 
 

Iš pateiktų skaičių matome, kad didžioji dalis nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos namuose 

yra nuteisti nuo 5 iki 10 metų (24 %) ir nuo 1 iki 3 metų (24 %) laisvės atėmimo.  
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2015 m. kaip ir 2014 ir 2013 metais daugiausia nuteistųjų sudaro asmenys nuo 30 iki 40 metų 

(34 %), antroje vietoje nuteistieji  nuo 21 iki 30 metų (31 %). Toks nuteistųjų skaičiaus 

pasiskirstymas pagal amžių valstybei turėtų kelti didžiausią susirūpinimą, kadangi tai yra patys 

produktyviausi žmogaus metai. 

 

Nuteistųjų išleidimo į laisvę duomenys 2015 metai 2014 metai 2013 metai 

Pasibaigus bausmės laikui 130 123 114 

Pakeitus nuosprendį apeliacine ar kasacine 

tvarka 

3 2  

Lygtinai paleisti 60 49 40 

Viso paleista 193 174 154 

 

 
 

2015 m. iš įkalinimo įstaigos lygtinai paleistų nuteistųjų skaičius 60, 2014 metais – 49, 2013 

metais – 38. Lygtinai paleidžiamų nuteistųjų procentas nuo bendro iš pataisos namų paleistų 

asmenų skaičiaus – 31, 2014 m. 28,1, 2013 m. -26. 

 

 

 
2015 m. Kybartų pataisos namų lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos (toliau – 
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priimtų sprendimų taikyti lygtinį paleidimą skaičius – 119. 2015 m. Komisija priėmė 65 proc. 

teigiamų sprendimų nuo visų posėdžių metu  nagrinėtų prašymų dėl lygtinio paleidimo.  
 

 
 

Komisijos nagrinėtų prašymų dėl intensyvios priežiūros taikymo skaičius iš bendro nagrinėtų 

prašymų skaičiaus – 30. Komisijos priimtų sprendimų taikyti lygtinį paleidimą su intensyvia 

priežiūra skaičius – 15. Komisija priėmė 50 proc. teigiamų sprendimų nuo visų posėdžių metu  

nagrinėtų prašymų dėl lygtinio paleidimo su intensyvia priežiūra.  

2015 m. teismo sprendimu  iš Kybartų pataisos namų buvo lygtinai paleista 60 nuteistųjų (50 % 

nuo Komisijos priimtų sprendimų taikyti lygtinį paleidimą skaičiaus), iš jų 6 (40 % nuo visų 

Komisijos priimtų sprendimų taikyti lygtinį paleidimą su intensyvia priežiūra skaičiaus)  su 

intensyvia priežiūra.  

2014 metais buvo surengta 20 Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų komisijos (toliau – 

Komisija) posėdžių, kurių metu išnagrinėta 185 nuteistųjų prašymai dėl lygtinio paleidimo, iš jų 44 

prašymai lygtinai paleisti su intensyvia priežiūra. Komisija teismui siūlė lygtinai paleisti 109 

nuteistuosius, t. y. apie 58 % nuo visų Komisijos svarstytų nuteistųjų skaičiaus, iš jų 28 su 

intensyvia priežiūra. Teismo sprendimu  iš Kybartų pataisos namų buvo lygtinai paleista 49 

nuteistieji (45 % nuo visų Komisijos siūlytų paleisti nuteistųjų skaičiaus), iš jų 5 su intensyvia 

priežiūra. Per 2013 m. Komisija svarstė 199 nuteistuosius dėl lygtinio paleidimo. Komisija teismui 

siūlė lygtinai paleisti 94 nuteistuosius (47 % nuo visų Komisijos svarstytų nuteistųjų skaičiaus),  

teismo sprendimu lygtinai paleistas 21 nuteistasis  (22 % nuo visų Komisijos siūlytų paleisti 

nuteistųjų skaičiaus).  
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Siekiant, kad nuteistieji po bausmės atlikimo reintegruotųsi į visuomenę bei stiprinant 

nuteistųjų socialinius santykius su šeima, įstaigoje skatinamos nuteistųjų trumpalaikės išvykos į 

namus. 2015 metais 61, 2014 metais 36, 2013 metais 34 nuteistiesiems buvo suteikta teisė išvykti į 

namus pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 104 str. 

2015 m. teisė išvykti į namus buvo suteikta 16 %, 2014 m. - 9,3  nuteistųjų nuo vidutinio 

sąrašuose esančio nuteistųjų skaičiaus. 

 

6. ASMENŲ, ATLIEKANČIŲ BAUSMĘ, UŽIMTUMAS 

 

 
 

Vidutinis sąrašuose esančių pataisos namuose besimokančių nuteistųjų skaičius 2015 metais 

buvo 229, iš jų: vidutinis Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje 

besimokančių  nuteistųjų skaičius - 138 ir 91 nuteistasis mokėsi profesinėje mokykloje. 2014 metais 

vidutinis sąrašuose esančių pataisos namuose besimokančių nuteistųjų skaičius buvo 241: vidutinis 

Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje besimokančių  nuteistųjų skaičius - 

153 ir 88 nuteistieji mokėsi profesinėje mokykloje. 2013 metais vidutinis sąrašuose esančių pataisos 

namuose besimokančių nuteistųjų skaičius buvo 234: vidutinis Vilkaviškio rajono Kybartų 

suaugusiųjų vidurinėje mokykloje besimokančių  nuteistųjų skaičius - 144 ir 90 nuteistieji mokėsi 

profesinėje mokykloje. 

2015 m. pabaigoje  įstaigoje neturinčių vidurinio išsilavinimo nuteistųjų skaičius – 169, 

Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje mokėsi 138 nuteistieji, t. y. 82 % nuo 

nuteistųjų neturinčių vidurinio išsilavinimo skaičiaus. 
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2015 m. 76  nuteistieji, 2014 m. 73 nuteistieji,  2013 m. – 71 nuteistasis įgijo specialybę. 2015 

m. nuteistųjų įgijusių specialybę procentas nuo vidutinio sąrašuose esančių nuteistųjų skaičiaus  – 

20, 2014 m. – 18,8, 2013 m. – 17,6. 

 

 
 

2015 m. vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų skaičius – 59: iš jų vidutinis sąrašinis pataisos 

įstaigoje įdarbintų nuteistųjų skaičius – 49, vidutinis sąrašinis valstybės įmonėse prie pataisos namų 

įdarbintų nuteistųjų skaičius – 10. 2014 m. vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų skaičius - 51, iš jų 

vidutinis sąrašinis pataisos įstaigoje įdarbintų nuteistųjų skaičius – 40, vidutinis sąrašinis valstybės 

įmonėse prie pataisos namų įdarbintų nuteistųjų skaičius – 11. 2013 m. vidutinis sąrašinis įdarbintų 

nuteistųjų skaičius - 55, iš jų vidutinis sąrašinis pataisos įstaigoje įdarbintų nuteistųjų skaičius – 36, 

vidutinis sąrašinis valstybės įmonėse prie pataisos namų įdarbintų nuteistųjų skaičius – 19. 2015, 

1014, 2013 metais už įstaigos ribų nuteistieji  nebuvo įdarbinti. 

 

 
 

2015 m. vidutinis  individualia darbine, kūrybine ar kita veikla užsiimančių nuteistųjų skaičius 

– 60, 2014 m. – 21, 2013 m. – 11. 2015 m. individualia darbine, kūrybine ar kita veikla užsiimančių 

nuteistųjų procentas nuo įkalinimo įstaigoje laikomų asmenų skaičiaus - 15,8, 2014 m. – 5,3, 2013 

m. – 2,5.   
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7. NUTEISTŲJŲ DRAUSMĖ 

 

2015 m. buvo užregistruota  1663, 2014 m. - 1397,  2013 m. – 1409 nuteistųjų drausmės 

pažeidimai.  

2015 m. laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems  nutarimais ar įsakymais  buvo 

skirta 1252, 2014 m 1123,  2013 m. - 1054 nuobaudos. 2015 m. pažeidėjų, kuriems buvo skirtos 

nuobaudos, buvo 272, 2014 m. -  263, 2013 m. minėtų asmenų skaičius buvo 291.  

 

 
 

Didžiausias drausmės pažeidimų skaičius įstaigoje 2015 m. buvo už administracijos 

reikalavimų nevykdymą – 708 atvejai, t. y. 56 % nuo visų drausmės pažeidimų ir už įstaigoje 

nustatytos tvarkos nesilaikymą – 184 atvejai, t. y.15 % nuo visų drausmės pažeidimų.  
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2015 m. nuteistiesiems skirta 316, 2014 m. - 356, 2013 m.  – 384 paskatinimai. 

 

8. ALKOHOLIO IR NARKOTINIŲ/PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMAS 

 

 
 

2015 m. nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičius – 106, 

2014 m. – 133, 2013 m. -135.  
 

 
 

2015 m. nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, savanoriškai 

dalyvavusių elgesio korekcijos programose skaičius - 70, 2014 m. nuteistųjų, priklausomų nuo 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, savanoriškai dalyvavusių elgesio korekcijos programose, 

skaičius  buvo 77. 
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2015 m. atlikta 259, 2014 m. – 230, 2013 m. - 204 nuteistųjų, linkusių vartoti narkotines  ir 

psichotropines medžiagas, patikrinimai dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų. 2015 m. 

187 atvejais,  2014 m. 158, 2013 m. - 127 atvejais nustatyti apsvaigimai nuo psichiką veikiančių 

medžiagų. 

2015 m. atlikta 130, 2014 m. – 93, 2013 m. – 105 nuteistųjų neblaivumo (girtumo) nustatymai. 

2015 m. – 101 atveju, 2014 m. – 56 atvejais, 2013 m. – 97 atvejais nustatytas apsvaigimas nuo 

alkoholinių medžiagų. 

 

 
Atliktų patikrinimų dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metu buvo nustatyti 72 

% teigiami atvejai. 
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Atliktų patikrinimų dėl apsvaigimo nuo alkoholio metu buvo  nustatyti 72 % teigiami atvejai. 

 

9. PSICHOLOGINIS DARBAS 

 

 
 

2015 m. Kybartų pataisos namuose 568 nuteistiesiems buvo suteiktos 1044 psichologinės 

konsultacijos, 2014 metais 557 nuteistiesiems buvo suteiktos 809 psichologinės konsultacijos, 2013 

metais 563 nuteistiesiems – 932  psichologinės konsultacijos. 

2015 m. buvo atlikti 459, 2014 m. 459, 2013 m. – 508 asmenybės įvertinimai ir pravesti 

individualūs struktūruoti pokalbiai. 

2015 metais nuteistiesiems buvo vykdomos 2 programos, kuriose dalyvavo 100 nuteistųjų: 

● aprobuojama Socialinių įgūdžių lavinimo programa; 

● nuteistųjų savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. 

Įstaigoje buvo vykdomos tikslinės lygtinai rengiamų paleisti nuteistųjų psichologinės 

programos. 2015 m. buvo pravesti 68 programos „Elgesys  pokalbis pasikeitimas“ (EPP) 

užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 12 nuteistųjų.  

2015 m. skaityta 4 paskaitos nuteistiesiems: 2 psichikos sveikatos, priklausomybių, 

savižudybių prevencijos klausimais, 2 paskaitos motyvuojant nuteistuosius gyventi sveikai, 

nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. 

22% 

78% 

Apsvaigimai nuo alkoholio 2015 metais 

Neigiami atvejai

Teigiami atvejai

568 557 563 

1044 

809 

932 

0

200

400

600

800

1000

1200

2015 metai 2014 metai 2013 metai

Suteikta psichologinių konsultacijų 

nuteistiesiems 

Nuteistųjų dalyvavusių
psichologinėse konsultacijose
skaičius

Psichologinių konsultacijų
skaičius



23 
 

2015 m. Kybartų patrasios namuose buvo organizuota: protmūšis: „AIDS: geriau žinoti!“, 

skirtas  pasaulinei AIDS dienia pažymėti, kuriame varžėsi 5 nuteistųjų komandos, ir margučių 

dažymo užsiėmimas „Velykų rytmetis“. 

 

10. SOCIALINIS DARBAS 

 
2015 metais buvo vykdomos 9 nuteistųjų socialinės reabilitacinės programos: „Elgesys 

pokalbis pasikeitimas (EPP), „Sugrįžimas“, „Pilietiškumo ugdymo kelias“, „Socialinių įgūdžių 

ugdymas“, „Kompiuterinio raštingumo pradmenų“, ,,Kompiuterinio raštingumo tobulinimo“, 

„Kalinių ir buvusių nuteistųjų globa ir reintegracija“, „Gyvenimo pokytis“, „Nuteistųjų užimtumo 

programa“, „Lietuvos kapelionų asociacijos reabilitacijos programa“. 

 

 
 

2015 m. I ketvirtyje socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 165 (2014 m. – 240, 2013 

m. – 180) nuteistųjų, II ketvirtyje – 219 (2014 m. – 236, 2013 m. – 151) nuteistieji, III ketvirtyje – 

195 (2014 m. – 208, 2013 m. – 201) nuteistieji, IV ketvirtyje – 234 (2014 m. – 216, 2013 m. – 229) 

nuteistieji. 

2015 m. buvo suorganizuota 16 susitikimų su nevyriausybinių organizacijų atstovais, 

dirbančiais pagal priklausomybės įveikimo programas. Nuteistiesiems pagalbą priklausomybės ligų 

klausimais teikė 2 organizacijos Asociacija - SAMARIJA Gailestingumo namai ir Aušra, 

anoniminių alkoholikų grupė. 

2015 m.  suorganizuota 4 susitikimai su darbo biržos atstovais ir 13 susitikimų su probacijos 

tarnybos atstovais. 2014 m. organizuota 4 susitikimai su darbo biržos atstovais ir  10 susitikimų su 

probacijos tarnybos atstovais 

2015 m. suorganizuota 11 sportinių renginių, kuriuose dalyvavo 266 nuteistieji. 

 

11. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, 

VISUOMENINĖMIS ORGANIZACIJOMIS IR RELIGINĖMIS BENDRUOMENĖMIS 

 

Kybartų pataisos namai, siekiant gerinti pataisos namų kriminogeninę būklę, nuolat 

bendradarbiauja su valstybinės sienos apsaugos, policijos pareigūnais. Įstaiga bendradarbiauja su 

religinėmis ir kitomis asociacijomis: Kybartų pataisos namuose lankosi Lietuvos Carito,  Lietuvos 

kapelionų asociacijos, Septintosios dienos adventistų bažnyčios, Lietuvos Jehovos liudytojų 
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religinės bendruomenės atstovai, Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčios klebonas, Vilkaviškio 

darbo biržos darbuotojai, Kauno apygardos Vilkaviškio probacijos skyriaus pareigūnai. 

Bendradarbiaujant su Savivaldybių probacijos skyriaus Vilkaviškyje atstovais, 2015 m. 

nuteistiesiems buvo organizuoti 3 motyvaciniai švietėjiški renginiai dėl lygtinio paleidimo su 

intensyvia priežiūra. 2015 m. Kybartų pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos nariams ir pareigūnams Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos 

skyriaus atstovė skaitė paskaitą tema „Probuojamųjų priežiūros ir kontrolės vykdymas, taikant 

elektroninio stebėjimo priemones“.  

Siekiant sustiprinti visuomenės pasitikėjimą nuteistaisiais ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius, 

didinant nuteistųjų užimtumą darbine ar kita visuomenei naudinga veikla, bendradarbiaujama su 

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Kybartų seniūnija ir Vilkaviškio rajono Kybartų 

„Rasos“ specialiąja mokykla. 2015 m. bendradarbiavimo sutarčių pagrindu buvo organizuoti 7  

renginiai:  

● Kybartų pataisos namai ir Kybartų seniūnija, 2015 m. kovo 20 d. suorganizavo tradicinį 

Žemės dienos minėjimo renginį - inkilų kėlimo akciją. Kybartų pataisos namų nuteistieji, 

užsiimantys menine kūrybine veikla, grįžtantiems paukščiams pagamino 10 inkilų, kurie buvo 

iškelti Kybartų seniūnijos Gudkaimio kaimo parke. 

● 2015 m. balandžio 8 d. Kybartų pataisos namų darbuotojai kartu su nuteistaisiais ir asociacija 

„Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“ pakvietė Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ 

specialiosios mokyklos moksleivius į margučių ridenimo šventę. Kybartų parapijos klebonas 

šventės svečiams papasakojo apie Šv. Velykas, supažindino su Šv. Velykų tradicijomis ir 

papročiais. Nuteistieji pagamino specialius lovelius, kuriais mokiniai  ir šventės dalyviai rideno 

margučius.  Vėliau pagal nuteistųjų paruoštus ruošinius pagamino  inkilėlius paukščiams, žaidė 

įvairius žaidimus.  

● 2015 m. balandžio 17 d. aštuoniolika Kybartų pataisos namų darbuotojų ir penki nuteistieji, 

kuriems suteikta teisė užsiimti tam tikra veikla už įstaigos ribų, prisidėjo prie pavasarinės 

švarinimosi akcijos „Darom 2015“. Jie tvarkė Kybartuose  esančias apleistas, mažai lankomos rusų 

tautybės žmonių, karių kapines ir aplink kapines esančią parko teritoriją. 

● 2015 m. birželio 9 d.  du Kybartų pataisos namų nuteistieji, kuriems suteikta teisė užsiimti 

tam tikra veikla už įstaigos ribų,  tvarkė Kybartų miesto teritoriją: pjovė ir grėbė žolę, rinko 

šiukšles. 

● 2015 m. spalio 26-28 dienomis Kybartų pataisos namų nuteistieji, kuriems suteikta teisė 

išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų, prisidėjo prie Kybartų 

miesto tvarkymo. Kartu su UAB „Kybartų darna“ darbuotojais nuteistieji tvarkė Kybartų miesto 

sodą: grėbė lapus, šlavė takus, rinko šiukšles.  

● 2015 m. spalio 30 d. Kybartų pataisos namai, bendradarbiaudami su Kybartų seniūnija bei 

siekdami nuteistuosius įtraukti į visuomenei naudingą darbinę veiklą, surengė jau tradicine tapusią 

kapų tvarkymo akciją. Šeši Kybartų pataisos namų nuteistieji, kuriems suteikta teisė išvykti be 

sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos teritorijos ribų, ir šešiolika Kybartų pataisos namų 

darbuotojų tvarkė apleistas, mažai lankomas rusų tautybės žmonių kapines: grėbė lapus, rinko 

šiukšles, remontavo paminklus, sutvirtino kryžius. 

● 2015 m. gruodžio 10 d. Kybartų pataisos namų darbuotojai kartu su nuteistaisiais ir asociacija 

„Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“ surengė  kalėdinę akciją, skirtą paremti Vilkaviškio 

rajono Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos vaikus.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Virginijus Adomaitis 
 
 


