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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. 

Kybartų pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atlieka ne pirmą kartą teisti pilnamečiai 
vyrai. 2013 m. vidutinis sąrašuose esančių nuteistų asmenų skaičius – 404. 

Bendras Kybartų pataisos namų plotas 11,6314 ha, į kurį įeina žemės sklypas esantis 
Vilkaviškio r. sav.  Kybartų sen., Kybartų m.,  J. Biliūno g. 14, sklypo plotas - 10,0291 ha, ir žemės 
sklypas -  Vilkaviškio r. sav. Virbalio Miesto Laukų kaime, Plytinės g. 51, sklypo plotas - 1,6023 
ha.  

Kybartų pataisos namai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 
Respublikos 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. 
 
 

1. Įstaigos materialinė bazė, finansiniai ir žmonių ištekliai 
 

1.1. Įstaigos materialinė bazė, gautų lėšų pasiskirstymo prioritetai 
 

Kybartų pataisos namų balanse 2014 m. sausio 1 d. ilgalaikio materialiojo  ir nematerialiojo 
turto buvo už 19907,4 tūkst. Lt (2013 m. sausio 1 d. šio turto vertė siekė 19966,4 tūkst. Lt). 
Lyginant su 2013 m. sausio 1 d. ilgalaikis turtas  įsigijimo verte 2014 m. sausio 1 d. sumažėjo 59,0 
tūkst. Lt. Likutinė vertė sumažėjo 600,4 tūkst. Lt ir 2014 m. sausio 1 d. siekė 11816,4 tūkst.  Lt. 
Trumpalaikis turtas 2014 m. sausio 1 d., lyginant su 2013 m. sausio 1 d., sumažėjo 143,7 tūkst. Lt. 
Ir yra 76,3 proc. mažesnis negu 2013 m. sausio 1d.  

2014 m. sausio 1d. įstaiga turėjo: 1,1 tūkst. Lt lėšų likutį iš 2 proc. pajamų mokesčių paramos, 
kuris padidėjo 0,2 tūkst. Lt  lyginant 2013 m. sausio 1 d. ir nuosavų lėšų likutį 5,4 tūkst. Lt. 
Nuteistųjų socialinės paramos fondo ir nuteistųjų asmeninių pinigų likutis 2014 m. sausio 1d. 
sudaro 129,1 tūkst. Lt.  Šios lėšos lyginant su pernai metais padidėjo 17,5 tūkst. Lt. 

2013 m. Kybartų pataisos namai gavo finansavimą pagal programą „Bausmių sistema“, gautas 
finansavimas 8497,1 tūkst. Lt. Šia programa siekiama sudaryti laisvės atėmimu progresyvaus  
bausmių vykdymo ir humanizavimo principus užtikrinančias sąlygas laisvės atėmimo  bei arešto 
bausmėms atlikti, užtikrinti įstaigos saugumą, efektyvią įkalinimo įstaigos veiklą. Šios programos 
lėšos skiriamos užtikrinti ir gerinti nuteistųjų materialinį aprūpinimą, jų apsaugą ir priežiūrą, 
užkardyti galimas nusikalstamas veikas, vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją, organizuoti 
sveikatos priežiūrą, ŽIV ir kitų užkrečiamų ligų prevenciją, išlaikyti personalą. 

1. Priemonei „Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą“  2013 m. numatyta 
440,0 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Per 2013 metus kasinės išlaidos sudarė  440,0 tūkst. 
litų, kas sudarė 100 % planinių metinių asignavimų panaudojimo. Įstaigos psichologinės grupės 
specialistei bei Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnams 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 ir ligos pašalpos 
pervesti į darbuotojų nurodytas sąskaitas bankuose. Pareigūnai aprūpinti darbo priemonėmis. 

2. Priemonei „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ 2013 m. 
numatyta 5924,0 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Dėl 2013 m. papildomai skirtu 
asignavimų  ir perskirstymo tarp priemonių, pakoreguotas šiai priemonei asignavimų planas iki 
5952,0 tūkst. Lt. Per 2013 metus kasinės išlaidos sudarė 5952,0 tūkst. litų, kas sudarė 100 % 
planinių metinių asignavimų panaudojimo. Įstaigos pareigūnams ir darbuotojams, dirbantiems 
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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“ 2013 m. numatyta 1960,0 tūkst. litų pradinių planinių asignavimų. Metų 
eigoje pakoreguotas šiai priemonei asignavimų planas iki 1947,0 tūkst. Lt. Per 2013 m. kasinės 
išlaidos sudarė 1947,0 tūkst. litų, kas sudarė 100 % planinių metinių asignavimų panaudojimo. 
Įstaigoje vykdoma švietėjiška veikla nuteistiesiems, mokant juos Kybartų Suaugusiųjų vidurinėje 
mokykloje, Marijampolės profesinės rengimo centre 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. Gyvenamoje zonoje - bendrabutyje 3 aukšte 
suremontuotos prausyklos grindys, atliktas nuteistųjų bendrabučio 2-o aukšto virtuvėlės ir 
asmeninių daiktų laikymo patalpos langų grotavimas, pasiruošiant žiemos sezonui, atliktas 
nuteistųjų bendrabučio patalpų langų užsandarinimas, Mechaninių dirbtuvių pastate atliktas 
dailininkų studijos stogo ir vidaus remontas, Kultūrinių renginių pastate įrengtos individualios 
kūrybinės veiklos patalpos, I-ame ir II – ame Administraciniame pastate suremontuoti  kabinetai, 7-
asis pasimatymų kambarys , Baudos izoliatoriuje 2-3 ir 4-6 kameros.     

4. Priemonei „Teikti  teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems“ 2013 m. 
numatyta 80,0 tūkst. litų pradinių asignavimų. 2013 m. gegužės mėn. pasirašius parduotuvės nuomos 
sutartį įstaiga gavo 78 tūkst. Lt viršplaninių pajamų įmokų, ir patikslintas asignavimų planas sudarė 
158,1 tūkst. Lt. Per 2013 m. metus kasinės išlaidos sudarė 158,1 tūkst. litų, kas sudarė 100 % 
asignavimų. 

Asignavimai panaudoti:  
• ilgalaikio turto pirkimui: įstaigos darbuotojams nupirkta 7 kompiuteriai už 11,1 tūkst. Lt, 

serveris – 6,3 tūkst. Lt, dokumentų naikintuvas – 1,1 tūkst. Lt, stacionari Dome tipo vaizdo kamera, 
monitorius ir valdymo klaviatūra - 4,3 tūkst. Lt, šuns dresavimo komplektas apsaugai - 3,5 tūkst. 
Lt, krūmapjovė ir vejapjovė - 4,0 tūkst. Lt, biuro baldai - 3,5 tūkst. Lt, kaitinimo blokas – 3,0 tūkst. 
Lt, cardio Aid baterija – 1,9 tūkst. Lt, skalbimo mašina – 2,0 tūkst. Lt., atliktas programinės įrangos 
pagerinimas už 2,4 tūkst. Lt, įrengta gaisro signalizacijos sistema už 1,9 tūkst. Lt; 

• trūkstant asignavimams iš valstybės biudžeto buvo nupirkti vaistai nuteistiesiems, 
apmokėta dalis transporto kuro išlaidų, nupirkta pareigūnų apranga, pagaminti įstaigos registracijos 
žurnalai, užprenumeruoti laikraščiai,  atliktas ilgalaikio turto remontas, pagerintos nuteistųjų laikymo 
sąlygos, suremontuotos kameros, lokaliniai sektoriai, apmokėti kreditoriniai įsiskolinimai už šiukšlių 
išvežimą, kompiuterinės programos priežiūrą, pareigūnai aprūpinti darbo priemonėmis. Šiems 
tikslams panaudota 113,1 tūkst. Lt. 

Įstaigos finansinė padėtis 2013 m. buvo sudėtinga, nors biudžeto lėšas įstaiga naudojo labai 
taupiai, buvo įsigyjamos tik būtiniausios prekės bei paslaugos, reikalingos įstaigos veiklai palaikyti, 
lėšų susidariusioms išlaidoms padengti labai trūko. Trūko lėšų vaistams, aprangos, patalynės, 
avalynės įsigijimui komunalinėms paslaugoms apmokėti. Įstaiga vėlavo atsiskaityti už socialinio 
draudimo įmokas, komunalines paslaugas. 

2013 m. gruodžio 31 d. duomenimis kreditorinis biudžetinių lėšų įsiskolinimas sudarė 321,6 
tūkst. Lt, iš jų: 

• socialinio draudimo lėšoms –134,2 Lt.; 
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• mitybai – 93,8 tūkst. Lt 
• ryšio paslaugoms – 0,6 tūkst. Lt; 
• komandiruotėms – 0,4 tūkst. Lt 
• komunalinėms paslaugoms – 89,8 
• kitoms paslaugoms – 0,6 tūkst. Lt 
• darbdavio socialinei paramai pinigais – 2,1 tūkst. Lt. 
Įstaigos kreditorinį įsiskolinimą lėmė: 
● didelis įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius bei jų kaita (padidėjo išlaidos mitybai, 

patalynės įsigijimui, higienos prekių, vandens sunaudojimo kaštai, paslaugų teikimo išlaidos); 
● išeitinės išmokos skirtos atleidžiamiesiems pareigūnams bei išmokėtos kompensacijos 

pareigūnams už sveikatos sutrikdymą (atsiskaitant su atleistais darbuotojais bendra 2013 metų 
išmokų suma siekė 53,7 tūkst. Lt,  išmokų už sveikatos sutrikdymą – 70,3 tūkst. Lt); 

●  maisto produktų, pašto paslaugų, elektros energijos, kuro (anglis) pabrangimas (padidėjo 
visos su nuteistųjų išlaikymu susijusios išlaidos); 

 
1.2. Žmonių ištekliai 

 
2013 m. sausio 1 d. įstaigoje patvirtintas darbuotojų etatų skaičius – 179, iš jų pareigūnų 

etatų skaičius buvo 151. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr.  V-260 „Dėl Kybartų pataisos namų statutinių 
valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2005 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. 4/07-55 „Dėl 
Kybartų pataisos namų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“, pakeitimo 
patvirtinimo“ buvo  panaikinta Administracijos reikalų skyriaus viršininko pareigybė ir Kybartų 
pataisos namų direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr.7-10/141 „Dėl Kybartų pataisos 
namų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtinta nauja valstybės 
karjeros tarnautojo Administracijos reikalų skyriaus vedėjo pareigybė.  

2013 m. gruodžio 31 d. buvo patvirtinta pareigybių:  pareigūnų: 18 – vyriausiųjų, vyresniųjų 
pareigūnų, 29 – pareigūnų, 104 – jaunesniųjų pareigūnų, 1valstybės (karjeros) tarnautojo ir  27 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Lyginant su 2012 metais visų grandžių pareigūnų 
pareigybių skaičius nekito. Kito tik darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis skaičius, padidėjo 
viena pareigybe. 
 

2. Įstaigos veiklos planų vykdymas 
 

Įstaigos planavimo sistemą 2013 metais sudarė: 
● įstaigos 2013 metų veiklos planas;  
● įstaigos pagrindinių priemonių pusmečių planai; 
● struktūrinių padalinių ketvirčių darbo planai. 
Už planuose numatytų priemonių vykdymą atsako padalinių vadovai.  
2013 m. I ir II pusmečių yra nustatytos tokios prioritetinės veiklos kryptys: 
1. Didinti nuteistųjų užimtumą įstaigos viduje ir už jos ribų, skatinant jų motyvaciją. 
2. Atlikti įstaigos nuotėkų valymo įrenginių ikiprojektinius darbus. 
3. Vykdyti uždraustų nuteistiesiems turėti daiktų patekimo į pataisos namus prevenciją ir 

kontrolę. 
4. Vykdyti įstaigoje nuteistųjų tuberkuliozės prevenciją. 
5. Efektyviai  ir racionaliai naudoti finansinius ir materialinius išteklius. 
Kybartų pataisos namuose 2013 m. pagrindinių priemonių pusmečio planuose buvo numatyta 

įvykdyti  83  priemones: I ąjį pusmetį -39, II ąjį pusmetį - 44.  
Iš esmės visos priemonės ir darbai, kurie buvo numatyti pusmečių pagrindinių priemonių 

planuose  buvo įvykdyti, išskyrus priemones, kurios neįvykdytos  dėl lėšų trūkumo. 
Siekiant numatytų tikslų ir uždavinių, administracinių padalinių veiklos rezultatai analizuojami 
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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. 

 
3. Kriminogenin ė būklė, darbo organizavimo naujovės 

 
3.1. Užregistruotos nusikalstamos veikos 

 
Per 2013 m. Kybartų pataisos namuose užregistruota 81, 2012 m. – 75, 2011 m. – 48  

nusikalstama veika. 
Nusikalstamų veikų (išskyrus susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta) 

2013 m. užregistruota 14, 2012 m. – 13, 2011 m. – 10.  

 

2013 m.  Kybartų pataisos namuose užregistruota 17,  2012 m. – 20, 2011- 21nusikalstama 
veika dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė kiti asmenys 
(užkardinimas). 
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2013m. Kybartų pataisos namuose užregistruota 3, 2012 m. - 5, 2011 m. - 1 nusikalstama 
veika dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė nuteistieji ar 
personalas). 

 
 

2013 m. Kybartų pataisos namuose buvo pradėti 34, 2012 m. - 38, 2011 m. – 34 ikiteisminiai 
tyrimai. 
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2013 m. Kybartų pataisos namuose pradėta 18, 2012 m. – 19, 2011 m. – 11 ikiteisminių 
tyrimų, kuriuose nusikalstamas veikas padarė nuteistieji.  

 

  
Lyginant 2013 m. ir 2012 m. su 2011 m. pradėtų ikiteisminių tyrimų padidėjimą įtakojo 

nuteistųjų socialinių įgūdžių nebuvimas, savo problemų sprendimas ne administracijos pagalba, o 
savais neteisėtais, dažnai ir nuskalstamais būdais, mažas dirbančiųjų pareigūnų skaičius, nuteistųjų 
užimtumo problema, nuteistųjų atsisakymas lankyti esančias pataisos namuose socialines 
programas.   

2013 metus Kybartų pataisos namuose pradėta 4, 2012 m. – 3, 2011 m. - 2 ikiteisminiai 
tyrimai dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam 
asmeniui. 
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Lyginant 2013 m. su 2012 m. nuteistųjų pasipriešinimas pareigūnams padidėjo 1 nusikalstama 
veika, tai sąlygojo tokios priežastys: nuteistųjų nenoras prarasti nuteistiesiems turėti draudžiamus 
daiktus (mobiliojo ryšio telefonus jų priedus ir narkotines psichotropines medžiagas), kurie 
permetami į pataisos namus,  nuteistieji nebijo esamų bausmių, jiems taikomos drausminės 
priemonės yra neefektyvios, mažas pareigūnų ir didelis nuteistųjų skaičius lokaliniuose sektoriuose, 
nuteistųjų nepagarba pareigūnams. 

2013 m. Kybartų pataisos namuose pradėta 2, 2012 m. – 3, 2011 m. – 4 ikiteisminių tyrimai 
dėl smurto tarp nuteistųjų. 

 

 

Ikiteisminių tyrimų dėl smurto tarp nuteistųjų skaičius nuo 2011 m. iki 2013 m. nuosekliai 
mažėja, tačiau tai smurtas tarp nuteistųjų egzistuoja.  

 
2011 m. Kybartų pataisos namuose buvo pradėta 2 ikiteisminiai tyrimai dėl mirties priežasties 

nustatymo, 2012 m. ir 2013 m. – tokių ikiteisminių tyrimų pradėta nebuvo. 
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2013 m. buvo pradėta 5 ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo, tai atvejai kaip 
nuteistieji sukėlė konfliktines situacijas ir jų metu apsistumdė būdami viešoje vietoje, nepadarydami 
vienas kitam kūno sužalojimus. 2012 m. buvo pradėta 4, 2011 m. - 1 ikiteisminis tyrimas dėl 
viešosios tvarkos pažeidimo. 

2013 m. į teismą perduota 16 ikiteisminių tyrimų, išaiškinta 20 epizodų, iš jų 1 ikiteisminis 
tyrimas pagreitinto proceso tvarka, 21 ikiteisminis tyrimas nutrauktas, iš kurių 10 suėjus senaties 
terminui, 12 ikiteisminių tyrimų perduota tirti kitom institucijom, 2012 m. 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.  

 
3.2. Paimti nuteistiesiems draudžiami turėti daiktai 

 
Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2013 metais kaip ir 

ankstesniais metais yra šūviai savadarbe patranka, veikiančia suspausto oro principu, arba 
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. Per 2013 m. buvo 3 atvejai, kai narkotines ir psichotropines 
medžiagas nuteistųjų artimieji bandė perduoti rūbų siuntiniuose, 1 atvejis, kai narkotines ir 
psichotropines medžiagas, bandė perduoti paslėpus  duryse. Taip pat narkotines psichotropines 
medžiagas bando įnešti į ilgalaikius pasimatymus atvykę nuteistųjų artimieji (žmonos ir 
sugyventinės) kūno ertmėse. Tai sunkiausiai užkardomas patekimo būdas, kadangi žmogaus kūno 
ertmių patikrinimui ne visada yra teisinis pagrindas.  

Per 2013 metus buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų – 190,2401 g., alkoholinių gėrimų – 2 l., mobiliojo ryšio telefonų – 377 vnt., SIM kortelių 
– 453 vnt., bevielio interneto modemų – 17 vnt. Iš nuteistųjų paimta: narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų – 0,2144 g., mobiliojo ryšio telefonų – 398 vnt., SIM kortelių – 395 vnt., bevielio 
interneto modemų – 22 vnt., alkoholinio raugo – 2324 l., alkoholinių gėrimų – 23,3 l. Iš nuteistųjų 
paimta 18 vnt. duriančių – pjaunančių daiktų: 14 iš jų – gyvenamojoje zonoje, 4 iš jų – uždarojoje 
zonoje. 

 
 2013 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų bei šių daiktų užkardymo atvejų palyginimas. 

 
2012 metais iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų - 117,620 g., 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, mobiliojo ryšio telefonų - 358 vnt., SIM kortelių - 326 vnt., 
bevielio interneto modemų – 27 vnt., alkoholinio raugo – 1624 l., alkoholinių gėrimų – 15,5 l. Iš 
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nuteistųjų paimta 39 vnt. duriančių – pjaunančių daiktų: 25 iš jų - gyvenamojoje zonoje, 4 iš jų - 
uždarojoje zonoje, 10 iš jų - gamybinėje zonoje. 

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 
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. 

 

 
2009 – 2013 metais paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų, kuriuos bandyta perduoti nuteistiesiems, palyginimas. 
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2009 – 2013 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų palyginimas. 

 
Mobiliojo ryšio telefonų ir modemų užkardymo procentas  2011 m. buvo 49 %, 2012 metais 

- 48  ir 2013 m.  48%. Per 2013 m. Kybartų pataisos namuose iš viso paimta 814 vnt. mobiliojo 
ryšio telefonų ir belaidžio interneto modemų, iš jų 394 vnt. paimti užkardant patekimą 
nuteistiesiems.  

Per 2013 m. buvo sulaikyti 29 asmenys, kurie į Kybartų pataisos namų teritoriją bandė 
perduoti (permesti arba peršauti su savadarbiu įtaisu, veikiančiu suslėgto oro principu, atvykus pas 
nuteistuosius į ilgalaikius pasimatymus), nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus: mobiliuosius 
telefonus, mieles, švirkštus su medicininėmis adatomis, skystį turintį alkoholio kvapą, narkotines 
psichotropines medžiagas.   

Pagrindiniai nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų patekimo keliai 2013 m. buvo 
permetimai per įstaigos tvoras, iš viso jų užfiksuota 102 atvejai (2012 m. 112), iš kurių 32 (2012 m. 
45) atvejai, kada draudžiami daiktai pateko nuteistiesiems, 65 (2012 m. 63) atvejais permestus 
paketus paėmė pareigūnai, 5 (2012 m. - 4) atvejais dalį permestų paketų paėmė pareigūnai, dalį – 
nuteistieji. 59 (2012 m. - 74) atvejai, kada paketai su draudžiamais daiktais buvo įšauti iš 
savadarbės patrankos, veikiančios suspausto oro principu, arba timpos pagalba, 43 (2012 m. – 48) 
atvejai, kada paketai mesti ranka.  2013 m. permetimų užkardymas buvo 64%, 2012 m. - 56%. 

Per 2013 m. 17 atvejų buvo sulaikyti permetimus atliekantys ar bandantys atlikti asmenys (per 
2012 metus – 11 atvejų). Iš 102 permetimo atvejų pareigūnams 65 atvejais pavyko paimti permestus 
nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus, nuteistieji paėmė 32 atvejais, ne visą permetimų turinį 
pareigūnai paėmė 5 atvejais. Permetimų atvejų užkardymas 2013 metais lyginant su 2012 metais 
pagerėjo (2012 metais užkardinta 56 procentai permetimo atvejų, 2013 metais – 64 procentai). 
Pačių permetimo atvejų skaičius 2013 metais (102 atvejai) nežymiai sumažėjo lyginant su 2012 
metais (112 atvejų). 

2013 m., lyginant su 2011 m. ir 2012 m. padidėjo paimamų narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų kiekiai, 2013 m. – 190,4545 g, 2011 m. – 114,254 g, 2012 m. – 117,620 g., tačiau jų buvo 
paimta mažiau negu 2009 m. ir 2010 m. (2009 m. – 264,947 g, 2010 m. – 217,522 g). 
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2009 - 2013 metais paimtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų palyginimas. 

 

 

3.3. Pabėgimai 
 
Per 2013 m. nuteistųjų pabėgimų iš įstaigos teritorijos ar konvojavimo metu nebuvo. Nuteistųjų 
pabėgimų iš įstaigos teritorijos ar konvojavimo metu 2012 m. ir 2011 m. taip pat nebuvo.  
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4. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas 
 
 

4.1. Kybartų pataisos namų personalo sudėtis 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2012 m. gruodžio 31 d. Kybartų pataisos namuose faktiškai dirbo 177 darbuotojai, iš jų: 149 
(84,2 proc.) statutiniai valstybės tarnautojai (pareigūnai) ir 28 (15,8 proc.)  – dirbantys pagal darbo 
sutartis. Laisvų etatų skaičius įstaigoje paskutinei 2012 metų dienai – 4 etatai.  

2013 m. gruodžio 31 d. Kybartų pataisos namuose faktiškai dirbo 176 darbuotojai, iš jų: 146      
(83 proc.) statutiniai valstybės tarnautojai (pareigūnai), 1 (0,5 proc.) – valstybės karjeros tarnautojas 
ir 29 (16,5 proc.)  – dirbantys pagal darbo sutartis. Laisvų etatų skaičius įstaigoje paskutinei 2013 
metų dienai – 5,5 etato. 
 

 
4.2. Personalo priėmimas ir atleidimas 

 
Per 2013 metus priimti 9 nauji darbuotojai. Didžiausią dalį priimtų darbuotojų sudarė 

jaunesnieji pareigūnai (4) ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis (4). Per 2012 metus priimta 
14 darbuotojų, t.y. 55,5 proc. daugiau nei 2013 metais. 

2013 metais į tarnybą viešo konkurso būdu priimtas vienas darbuotojas, valstybės karjeros 
tarnautojas - Administracijos reikalų skyriaus vedėjas. 2012 metais į tarnybą viešo konkurso būdu 
priimtas vienas vadovaujančias pareigas užimantis darbuotojas – įstaigos direktorius. 

2013 metus buvo atleista 10 darbuotojų. Atleistų statutinių valstybės tarnautojų – 7 (iš jų 6 
jaunesnieji pareigūnai), dirbančių pagal darbo sutartis – 3. Per 2012 metus buvo atleista 12 
darbuotojų, iš jų statutinių valstybės tarnautojų – 9, dirbančių pagal darbo sutartis – 3.  2013 metais 
atleistų darbuotojų skaičius sumažėjo 16,7 proc. Toks atleistų darbuotojų skaičius susidarė dėl to, 
kad dalis darbuotojų išėjo į pensiją arba savo noru atsisakė eiti jiems pasiūlytas pareigas. 
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4.3. Personalo pasiskirstymas pagal amžių ir lyt į 

 

 Iš pateikto grafiko matyti, kad 2013 
metais padidėjo vyresnio amžiaus 
darbuotojų, kurių amžius nuo 50 iki 
62,5 metų. Taip pat didėjo darbuotojų 
skaičius, kurių amžius nuo 30 iki 40 
metų. Tuo tarpu darbuotojų iki 30 metų 
bei nuo 40 iki 50 metų skaičius mažėjo. 
Per 2013 metus pratęsta tarnyba 8 
pareigūnams. 

Metų eigoje buvo pastebima, kad 
apie pusė naujai pretenduojančių į 
jaunesniuosius pareigūnus asmenų 
negali būti priimti į tarnybą dėl 
keliamų aukštų sveikatos būklės 
reikalavimų. 

2013 m. gruodžio 31 d. 
duomenimis įstaigoje faktiškai dirbo 53 moterys (30,1 proc.), iš jų vyresniųjų pareigūnių – 3 (1,7 
proc.), pareigūnių – 8 (4,6 proc.), jaunesniųjų pareigūnių – 17 (9,7 proc.), valstybės karjeros 
tarnautojų 1 (0,5 proc.), dirbančių pagal darbo sutartis – 24 (13,6 proc.). Pateiktame grafike 
atsispindi, kad visose pareigūnų grandyse pagal lytį dominuoja vyrai, tačiau pažvelgus į darbuotojų, 
dirbančių pagal  darbo sutartis, grafą vaizdas kardinaliai priešingas, nes beveik 5 kartus daugiau 
dirbančių moterų nei vyrų. 

 
2012 m. gruodžio 31 d. 

duomenimis įstaigoje faktiškai 

dirbo 52 moterys, iš jų 29 

pareigūnės  (17 jaunesniųjų 

pareigūnių grandies). Lyginant su 

2012 metais faktiškai dirbančių 

moterų skaičius padidėjo 1,9 

proc., jaunesniųjų pareigūnių 

grandies pareigūnių skaičius 

nepakito. 

 

 

4.4. Personalo kvalifikacijos tobulinimas 
 

2013 metais lyginant su 2012 metais, sumažėjo personalo tobulinusio savo kvalifikaciją 
skaičius. Iš viso mokymuose 2013 metais dalyvavo 45 (2012 metais – 54) darbuotojai, t.y. 20 proc. 
mažiau nei 2012 metais. Mažesniam darbuotojų tobulinusių savo kvalifikaciją skaičiui turėjo įtakos 
projektų finansuojamų iš Europos Sąjungos tikslinių grupių narių skaičius.  

Per 2013 metus 45 įstaigos darbuotojai dalyvavo 74 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, iš 
jų: vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų grandies – 11 (23 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose), 

29

59

65

22
25

62 63

27

0

10

20

30

40

50

60

70

iki 30 m. 30 iki 40 m. 40 iki 50 m. 50 iki 62,5

Personalo pasiskirstymas pagal amžių 

2012-2013 metais

2012 2013

15
20

83

53
8

17

1

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Vyriausiųjų, 

vyresniųjų 

pareigūnų 

grandis

Pareigūnų 

grandis

Jaunesniųjų 

pareigūnų 

grandis

Valstybės 

karjeros 

tarnautojai

Darbuotojai, 

dirbantys 

pagal darbo 

sutartį

Personalo pasiskirstymas pagal lytį 

2013 gruodžio 31 d.

Vyrai Moterys



15 

 

pareigūnų grandies – 14 (23 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose), jaunesniųjų pareigūnų grandies 
– 14 (22 kvalifikacijos tobulinimo renginiuose), valstybės karjeros tarnautojų – 1 (4 kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose), dirbančių pagal darbo sutartis – 5 (12 kvalifikacijos tobulinimo renginių). 
 

5. Įstaigoje laikomi asmenys 
 

5.1. Įstaigoje laikomų nuteistų asmenų skaičiaus kitimo dinamika 2012-2013 metais 
 

2013 m. sausio 1 d. Kybartų pataisos namuose buvo laikomas 413 nuteistųjų (2012 m. – 426, 
2011 m. – 413). Iš pateiktų skaičių matome, kad nuteistųjų skaičius įstaigoje kaitaliojasi. Viena iš 
priežasčių, gal net ir pagrindinė, tokiai tendencijai galėtų būti ekonomikos nuosmukis ir labai lėtas 
jos atsigavimas (kaip teigia politikai) ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje Europos šalių. Manome, kad 
išliko ankstesnių metų tendencija – bedarbių „armija“ nemažėja, kurie bando bet kokiais būdais 
pragyventi tame tarpe ir nusikalstamu keliu, be to, vis sunkiau rasti darbo užsienio šalyse, dėl ko 
grįžta „visokio plauko“ imigrantų, kurie neradę darbo ir Lietuvoje pasuka nusikalstamumo keliu. 
Priklausomai nuo įvairių tendencijų poveikio bendras nuteistųjų skaičius Lietuvos įkalinimo 
įstaigose auga, dėl ko planinis Kybartų pataisos namuose laikomų nuteistų asmenų skaičius 2012 
metams buvo padidintas nuo 410 iki 440. Nuteistųjų judėjimas 2013 m. bėgyje yra labai didelis – 
per metus  į įstaigą atvyko 1035 nuteistieji, o išvyko 1023 (į kitas pataisos įstaigas, pasibaigus 
bausmės laikui, lygtinai paleidus ir pan.). Išlieka ta pati tendencija kaip ir 2012 m., ir 2011 m., kai į 
įstaigą per metus atvyksta daugiau nuteistųjų nei išvyksta, o tuo pačiu nuteistųjų skaičius auga. 
 

Asmenų laikomų Kybart ų pataisos namuose skaičiaus kitimas per 2013 metus 
 
Nuteistųjų skaičius 1 kev. 2 ketv. 3 ketv.  4 ketv. 
 399 407 408 425 

 
Pateiktoje lentelėje matyti, kad per 2013 metus iki ketvirto ketvirčio pabaigos turėjome 

nuteistųjų skaičiaus augimą daugiau nei 6 %.  
 

Nuteistųjų skaičiaus kitimas Kybartų pataisos namuose per 2012- 2013 metus,  
atsižvelgiant į padarytas nusikalstamas veikas 

 
Nuteistųjų skaičius pagal padarytas 
nusikalstamas veikas: 

2012 m.  2013 m. 

Tyčinis nužudymas 77 69 
Nužudymas dėl neatsargumo 2 1 
Sunkus sveikatos sutrikdymas 20 20 
Išžaginimas 12 19 
Viešosios tvarkos pažeidimas 7 6 
plėšimas 68 61 
vagystė 116 105 
Vagystė padaryta stambiu mastu 4 5 
Turto prievartavimas 1 6 
Sukčiavimas 25 30 
Nusikalstamas susivienijimas 1 1 
Nusikaltimai, susiję su narkotinėmis 
medžiagomis 

56 56 

Kontrabanda  1 2 
Kiti nusikaltimai 24 44 
Viso: 413 425 
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2013 metais, kaip ir 2012 metais, didžiąją dalį nuteistųjų sudarė asmenys nuteisti už vagystes 

bei plėšimus ir tai vidutiniškai sudarė beveik 39 % visų pataisos namuose laikomų nuteistųjų. Prie 
tokių nusikaltimų galima būtų priskirti ir sukčiavimo atvejus. Beveik šeštadalį visų nuteistųjų 
sudaro asmenys teisti už nužudymą. Nuteistųjų, teistų už kitas nusikalstamas veikas, skaičius 
galima sakyti išliko toks pats ir metų eigoje, kito vienetų ribose.  
 

Nuteistųjų skaičiaus pasiskirstymas Kybartų pataisos namuose  
pagal bausmės laiką per 2012 - 2013 metus 

 
Nuteistųjų skaičius  pagal bausmės 
laiką 

2012 m. 2013 m. 

Nuo 3 mėn. iki 6 mėn.  1 
Nuo 6 mėn. iki 1 metų 18 18 
Nuo 1 metų iki 3 metų 106 127 
Nuo 3 metų iki 5 metų 97 91 
Nuo 5 metų iki 10 metų 120 110 
Nuo 10 metų iki 15 metų 61 64 
Nuo 15 metų iki 20 metų 10 13 
Nuo 20 metų iki 25 metų 1 1 
Viso 413 425 

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

yra nuteisti nuo 1 m. iki 3 m. laisvės atėmimo ir tai nėra sunkūs nusikaltimai bei šiems 
nuteistiesiems greitai sueina lygtinio paleidimo taikymo laikas. Šioje lentelėje taip pat matome, kad 
pradėjus strigti senajai lygtinio paleidimo tvarkai, šios nuteistųjų grupės pagrindu pradėjo augti 
bendras įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius, o pradėjus sėkmingai veikti naujai lygtinio paleidimo 
tvarkai, tai davė pagrindą nuteistųjų skaičiaus mažėjimui. 
 

Nuteistųjų skaičius Kybartų pataisos namuose per 2012 - 2013 metus pagal amžių 
 
Nuteistųjų skaičius  pagal amžių 2012 m. 2013 m. 
Nuo 18 metų iki 21 metų 9 16 
Nuo 21 metų iki 30 metų 131 119 
Nuo 30 metų iki 40 metų 168 173 
Nuo 40 metų iki 50 metų 78 85 
Nuo 50 metų iki 60 metų 19 26 
Nuo 60 metų  8 6 
Viso  425 

 
Ir 2013 m. išlieka nusistovėjusi tendencija, kai daugiau nei du trečdalius nuteistųjų sudaro 

asmenys nuo 21 iki 40 metų. Turime dvi beveik identiškai vienodas dalis, t.y. asmenys nuo 21 iki 
30 metų ir asmenys nuo 30 iki 40 metų. 2012 metais kažkokio drastiško vienos amžiaus grupės 
nuteistųjų augimo nebuvo ir yra nusistovėjęs pakankamai stabilus visų grupių skaičius. Toks 
nuteistųjų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžių valstybei turėtų kelti didžiausią susirūpinimą, 
kadangi tai yra patys produktyviausi žmogaus metai. 
 

Nuteistųjų išleidimo į laisvę statistiniai duomenys 
 

Duomenų pavadinimas 2012 m. 2013 m. 
Pasibaigus bausmės laikui 109 114 
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Lygtinai paleisti 55 40 
2013 m. Kybartų pataisos namuose, atlikus laisvės atėmimo bausmę, paleista į laisvę 154 

asmenys (2012 m. 164), iš jų: 114 – pasibaigus bausmės atlikimo laikui (2012 m. – 109) ir 40 
asmenų paleista lygtinai (2012 m. – 55),  t. y.    % mažiau nei 2012 m. 

Pradėjus galioti naujai lygtinio paleidimo sistemai, teismai pradėjo kitaip vertinti lygtinio 
paleidimo teisės institutą. Palyginus  2013 metus su 2012 metais lygtinai paleistų nuteistųjų skaičių, 
paleista nuteistųjų 37 % mažiaus. Per 2012 m. antrą pusmetį Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų 
komisija (toliau – Komisija) svarstė 116 nuteistųjų dėl lygtinio paleidimo. Komisija teismui siūlė 
lygtinai paleisti 49 nuteistuosius, t. y. apie 42 proc. nuo visų Komisijos svarstytų nuteistųjų 
skaičiaus, teismas paleido 19 nuteistųjų, t. y. apie 16 proc. nuo visų Komisijos svarstytų nuteistųjų 
skaičiaus. Per 2013 m. pirmą pusmetį Komisija svarstė 94 nuteistuosius dėl lygtinio paleidimo. 
Komisija siūlė teismui lygtinai paleisti 38 nuteistuosius, t. y. apie 40 proc. nuo visų Komisijos 
svarstytų nuteistųjų skaičiaus,  teismas paleido 21 nuteistąją, t. y. apie 22 proc. nuteistųjų nuo visų 
Komisijos svarstytų nuteistųjų skaičiaus. Per 2013 m. antrą pusmetį Komisija svarstė 105 
nuteistuosius dėl lygtinio paleidimo, siūlė teismui lygtinai paleisti 56 nuteistuosius, t. y. apie 53 
proc. nuteistųjų nuo visų Komisijos svarstytų nuteistųjų skaičiaus, teismas paleido 19 nuteistųjų, t. 
y. apie 18 proc. nuo visų svarstytų Komisijos metu nuteistųjų skaičiaus.  

 
Nuteistųjų skaičius Kybartų pataisos namuose per 2012-2013 metus išleistų  

į trumpalaikes išvykas 
 
Išvykusių į trumpalaikė išvyką 
nuteistųjų skaičius 

2012 m. 2013 m. 

BVK 104 str. (atostogos) 20 34 
BVK 105 str. (į laidotuves) 2 7 

 
Palyginus 2013 metus su 2012 metais į trumpalaikes išvykas pagal BVK 104 str. išvyko 59 %  

daugiau. Palyginus 2013 metus su 2012 metais į trumpalaikes išvykas pagal BVK 105 str. išvyko 59  
3,5 karto daugiau. 
 

5.2. asmenų, atliekančių bausmę Kybart ų pataisos namuose užimtumas 
 

2013 m. lyginant su 2012 m. padidėjo  nuteistųjų, kurie užsiima individualia darbine, 
kūrybine ar kita veikla. 2013  m. vidutinis sąrašuose esančių individualia darbine, kūrybine ar kita 
veikla užsiimančių nuteistųjų skaičius buvo 10,5. Individualia darbine, kūrybine ir kita veikla 
užsiimančių nuteistųjų procentas nuo 2,0 (2012 m.) padidėjo iki  2,5  (2013 m.) 

Kybartų pataisos namuose  besimokančių nuteistųjų procentas nuo 56 (2012 m.) padidėjo iki 
58,0 (2013 m.). Vidutinis sąrašuose esančių pataisos namuose besimokančių nuteistųjų skaičius 
2013 m. buvo 234, 2012 m. – 238, iš jų 2013 m. Kybartų suaugusiųjų vidurinėje mokykloje – 144, 
2012 m. – 146, Marijampolės profesinio rengimo centro Kybartų skyriuje besimokančiųjų 
nuteistųjų skaičius tiek 2013 m. tiek ir 2012 m. išliko tas pats – 90. 

Įdarbintų nuteistųjų procentas (įskaitant dirbančius už įkalinimo įstaigos ribų) nuo 11,2 (2012 
m.) padidėjo iki 13 (2013 m.). Įdarbintų nuteistųjų procentas (įskaitant dirbančius už įkalinimo 
įstaigos ribų) 2013 metais lyginant su 2012 metais padidėjo 16  %. Per 2012 m. Kybartų pataisos 
namuose buvo įdarbinti 99 nuteistieji, iš jų : 85 nuteistieji - dirbti ūkio darbus, 10 įstaigos 
teritorijoje veikiančiose įmonėse , 4 nuteistieji – už įstaigos ribų. 2013 metais įdarbinta 141 
nuteistasis, iš jų: 71 - nuteistasis dirbti ūkio darbus, 61 nuteistasis - įstaigos teritorijoje veikiančiose 
įmonėse , 9 nuteistieji – už įstaigos ribų.  
 

5.3. Nuteistųjų drausmė 
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2013 m. užregistruota 1409 (2012 m. – 1277) drausmės pažeidimų. Lyginant su 2012 m. 
užregistruotų drausmės pažeidimų 2013 m. padaugėjo 132 atvejais. Per 2013m. laisvės atėmimo 
bausmę atliekantiems nuteistiesiems  nutarimais ar įsakymais  buvo skirta 1054 nuobaudos.  2012 
m. laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistiesiems skirta 1052 nuobaudos. 2013 m. pažeidėjų, 
kuriems buvo skirtos nuobaudos, buvo 291, per 2012 m. minėtų asmenų skaičius buvo 258. 
Pažeidėjų skaičius išaugo  12,8 %. Didžiausias drausmės pažeidimų skaičius įstaigoje 2013 m. buvo 
už administracijos reikalavimų nevykdymą – 475 atvejai, 2012 m. šios kategorijos drausmės 
pažeidimų buvo padaryta 515, t. y. 2013 m.  7.7 % mažiau negu 2012 m. Antroje vietoje išlieka 
drausmės pažeidimai už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą – 274 atvejai, 2012 m. – 312. 2013 
m. drausmės pažeidimų už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą – 98 atvejai, (2012 
m. –  94), 2013 m. už alkoholinių gėrimų ir jų surogatų vartojimą – 98 atvejai,       (2012 m. – 73), 
2013 m. už psichotropinių medžiagų vartojimą 65 atvejai,(2012 m. - 46), 2013 m. už narkotinių 
medžiagų vartojimą – 49, (2012 m. – 18), 2013 m. už fizinio smurto naudojimą prieš kitus asmenis 
– 5, (2012 m. – 0). Didžiausias padarytų drausmės pažeidimų skaičius yra fiksuojamas nuo 6.00 val. 
iki 18.00 val. 

 
6. Socialinis darbas 

 
Įstaigoje 2013 metais buvo vykdomos 3 privalomos ir 12 neprivalomų nuteistiesiems 

socialinės reabilitacinės programų: 
Privalomosios programos: 
1. Naujai atvykusių į įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa; 
2. Nuteistųjų pataisos programa; 
3. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa; 
Kitos nuteistųjų socialinės reabilitacijos (resocializacijos) programos: 
1. Lietuvos Carito ,,Kalinių ir buvusių nuteistųjų globa ir reintegracija“; 
2. ,,Gyvenimo pokytis“ 
3. Kybartų Eucharistinio Išganytojo parapijos ,,Nuteistųjų užimtumo programa“; 
4. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš įstaigos teisinio ir socialinio švietimo 

programa; 
5. Lietuvos kapelionų asociacijos reabilitacijos programa; 
6. Nuteistųjų individualios darbinės ir kūrybinės veiklos programa; 
7. ,,Socialinės reabilitacijos sveikos gyvensenos“ programa; 
8. ,,Pilietiškumo ugdymo kelias“ programa; 
9. Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo pradmenų programa; 
10. Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo tobulinimo programa; 
11. ,,Sugrįžimas“ programa; 
12. ,,Padėk sau“ programa. 
Bendros tendencijos nuteistųjų dalyvavimo socialinės reabilitacijos programose yra 

teigiamos, nes atsižvelgiant į nuteistųjų poreikius, jiems galima pasiūlyti įvairią veiklą. 
Dalyvavimas programose leidžia nuteistiesiems formuoti teigiamas orientacijas kuo sėkmingesnei 
integracijai į visuomenę.  

Programose dalyvavusių asmenų skaičius, išskyrus dalyvaujančius privalomose programose:  
 2012 matai 2013 metai 
I ketvirtis 172 180 
II ketvirtis 157 151 
III ketvirtis 196 201 
IV ketvirtis 162 229 

 
      Įstaigoje nuolat organizuojami nuteistiesiems kultūros ir sporto renginiai. Per 2013 metus 
organizuota 11  sporto varžybų – futbolo, krepšinio, jėgos trikovės, šaškių – šachmatų ir t.t. Buvo 
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organizuoti tokie renginiai kaip Rugsėjo 1 – oji mokslo metų pradžios, Konstitucijos egzaminas, 
Kybartų suaugusiųjų vidurinės mokyklos 5 metų įkūrimo jubiliejus, Naujametinis koncertas ir pan.  
     2013 m. buvo išleisti Kybartų pataisos namų laikraščio ,,Laisvė“ keturi numeriai. 

7. Narkomanijos prevencija 
 

Kybartų pataisos namuose  2013 m., kaip ir 2012 m.  buvo nuosekliai vykdomos įvairios 
prevencinės ir reabilitacinės programos, skirtos darbui su nuteistaisiais, stiprinant jų motyvaciją 
keisti gyvenimo būdą, elgesį, mąstymą, atsisakyti žalingų įpročių, polinkio ar priklausomybės 
alkoholiui ar narkotinėms medžiagoms. Narkomanijos prevencija buvo vykdoma remiantis įvairiais 
teisės aktais. Pagrindinis dokumentas, kuriuo šioje srityje buvo remtasi – Narkomanijos prevencijos 
ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose koncepcija, patvirtinta teisingumo ministro 2004 m. 
sausio 30 d. įsakymu Nr. 1R-27 „Dėl Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės 
atėmimo vietose koncepcijos patvirtinimo“. Šioje koncepcijoje išskiriama pirminė ir antrinė 
narkomanijos prevencija laisvės atėmimo vietose. Pirminė narkomanijos prevencija yra skirta 
asmenims, patekusiems į laisvės atėmimo vietas, kurie jau bandė narkotikų, bet nėra dar 
priklausomi nuo jų, siekiant juos apsaugoti nuo narkotikų vartojimo ir padėti išvengti 
priklausomybės. Ši prevencinė veikla įstaigoje vykdoma nuo 2006 metų – nuteistiesiems skaitomos 
paskaitos apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo žalą, organizuojami prevencinio 
pobūdžio renginiai, atnaujinami informaciniai stendai, rodomi filmai, organizuojami susitikimai su 
visuomenės sveikatos centrų specialistais. Antrinė narkomanijos prevencija – tai asmenų, 
vartojančių narkotikus, tinkama sveikatos priežiūra, reabilitacija ir socialinė reintegracija. Ši 
prevencija skirta asmenims, atliekantiems bausmę laisvės  atėmimo vietose, kurie jau yra 
priklausomi nuo narkotikų siekiant saugoti ir stiprinti jų sveikatą, mažinti jų priklausomybę bei (re) 
integruotis į visuomenę.  Darbas su priklausomais žmonėmis yra specifinis, reikalauja specialių 
žinių ir įgūdžių, todėl siekiant suteikti nuteistiesiems tinkamų žinių ir sustiprinti jų sąmoningą 
motyvaciją atsisakyti žalingų įpročių, formuoti sveiko gyvenimo būdo supratimą ir įgūdžius, 
organizuoti tinkamą nuteistųjų, vartojančių alkoholį arba narkotines medžiagas, reabilitaciją, būtina 
turėti specialistus,  kurie turi būti susipažinę su reabilitacinėmis, psichokorekcinėmis bei „12 
žingsnių“ sveikimo 24 programomis bei psichoterapiniu ir reabilitaciniu procesu jose, išmanytų 
sveiko ir sergančio žmogaus psichikos funkcionavimo dėsningumus, taip pat biologinio, 
psichologinio ir socialinio funkcionavimo sutrikimus esant priklausomybei nuo psichiką veikiančių 
medžiagų, išmanytų ir mokėtų identifikuoti psichologinius gynybos mechanizmus, naudojamus 
priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenų, išmanytų sveikimo nuo priklausomybės 
ligų ypatumus ir etapus, atkryčio prevenciją, mokėtų atlikti psichodiagnostinį įvertinimą bei 
praktiškai taikyti individualius ir grupinius psichokorekcinius metodus. Socialinės reabilitacijos 
skyriaus ir Psichologinės grupės pareigūnai skatina lankytis pataisos namuose specialistus, 
dirbančius alkoholio ir narkomanijos prevencijos srityje, kurie padeda keisti vartojančio alkoholį ar 
psichoaktyvias medžiagas nuteistojo įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius, 
organizuoja nuteistiesiems savitarpio pagalbos grupes, užsiėmimus. 2012 metais specialistų, kurie 
vestų užsiėmimus nuteistiesiems narkomanijos prevencijos bei alkoholio vartojimo prevencijos 
klausimais rasti nepavyko, kadangi įstaiga pakankamai nutolusi nuo didžiųjų miestų, kur pagrinde 
koncentruota viešųjų įstaigų, užsiimančių minima veikla. Tačiau 2012 metais buvo vykdomos 
priklausomybę turintiems nuteistiesiems socialinės reabilitacijos programos tokios kaip 
,,Sugrįžimas“  ir ,,Padėk sau“, kurias vedė Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės grupės 
pareigūnai. 2013 metais buvo vykdomos ir toliau minėtos programos bei buvo rasta ir pradėjo 
lankytis AA (anoniminių alkoholikų) grupės nariai du kartus per savaitę ir VšĮ “Samarija” 
darbuotojai du, tris kartus per mėnesį. 

 
8. Alkoholio ir narkotini ų/psichotropinių medžiagų vartojimas 

 
Per 2013 metus buvo surašyti 309 aktai dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo. 

Iš jų 105 atvejais buvo atlikti neblaivumo (girtumo) nustatymai, iš kurių 97 atvejai buvo teigiami, 8 
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atvejai neigiami, 204 atvejais buvo atlikti apsvaigimo psichiką veikiančių medžiagų nustatymai 
(127 atvejais rezultatai buvo teigiami, 77 atvejais neigiami). Per 2012 m. 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). 

 

 
Apsvaigimo nuo alkoholinių ar psichiką veikiančių medžiagų tyrimai 2013 metais. 

 

 
 2009 – 2013 metais tirtų ir nustatytų apsvaigimų palyginimas. 

 
8. Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis 

organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis, su užsienio šalių 
įstaigomis, teigiamos patirties taikymas 

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

bendradarbiauja su valstybinės sienos apsaugos, policijos pareigūnais. 
Siekiant sustiprinti visuomenės pasitikėjimą nuteistaisiais ir plėtoti bendradarbiavimo ryšius, 

didinant nuteistųjų užimtumą darbine veikla, tvarkant Kybartų seniūnijoje esančias viešąsias 
teritorijas, įstaiga tęsia bendradarbiavimą su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija ir 
Kybartų seniūnija. 

Įstaiga nuolat bendradarbiauja su religinėmis ir kitomis asociacijomis: Kybartų pataisos 
namuose lankosi Lietuvos Carito,  Lietuvos kapelionų asociacijos, Septintosios dienos adventistų 
bažnyčios, Lietuvos Jehovos liudytojų religinės bendruomenės atstovai, Kybartų Eucharistinio 
Išganytojo bažnyčios klebonas, Vilkaviškio darbo biržos darbuotojai, Kauno apygardos Vilkaviškio 
probacijos skyriaus pareigūnai. 
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