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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. 2014 m. vidutinis sąrašuose esančių nuteistų asmenų skaičius –  387. 

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 

 
Įstaigos valstybės biudžeto asignavimai 2014 metais buvo 9254,5 tūkst. Lt, 2013 metais  -

8339,0 tūkst. Lt, 2012 metais  - 8469,0 tūkst. Lt. 

 
                        Gautas finansavimas 2012, 2013, 2014 metais (tūkst. Lt) 

 

Per ataskaitinius metus gauta 183,1 tūkst. Lt finansavimo iš pajamų įmokų už ilgalaikio 

materialiojo turto nuomą, 2013 m- 158,1 tūkst. Lt, 2012 – 69,8 tūkst. Lt. 

Kybartų pataisos namų balanse 2014 metų pabaigoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo 

turto buvo už 11169,9 tūkst. Lt (2013 metų pabaigoje šio turto vertė siekė 11816,4 tūkst. Lt). 

Ilgalaikio materialiojo  ir nematerialiojo turto likutinė vertė sumažėjo 646,5 tūkst. Lt. Trumpalaikio 

turto  2014 metų  pabaigoje buvo 717,4 tūkst. Lt, lyginant su 2013 metais, trumpalaikis turtas 

sumažėjo 24,9 tūkst. Lt.  

2014 metais dirbančio vyro vienos dienos vidutinės maitinimo išlaidos buvo 7,35 Lt (2013 

metais - 8,82 Lt, 2012 metais - 9,09 Lt), nedirbančio vyro vienos dienos vidutinės maitinimo 

išlaidos buvo 4,99 Lt (2013 metais – 6,25 Lt, 2012 metais – 5,32 Lt) 
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Vienos dienos vidutinės faktinės maitinimo išlaidos 1 asmeniui 2012, 2013, 2014 metais 

 

2. Kriminogeninė būklė 

 

2.1. Užregistruotos nusikalstamos veikos 

 

Kriminogeninė situacija 

 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

Įvykdyta nusikalstamų veikų 

 

191 81 75 

Pradėta ikiteisminių tyrimų 

 

26 34 38 

Priimta nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį 

tyrimą 

163 46 36 

Atlikti tarnybiniai tyrimai 

 

150 152 157 

 

Per 2014 metus užregistruota 20, per 2013 metus 30 nusikalstamų veikų, susijusių su 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, 2014 metais buvo 14, 2013 metais – 27 narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų patekimo į  įstaigą užkardymo atvejų.  

2014 metais  narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo procentas 

70, 2013 metais - 90, 

 
Narkotinių  ir psichotropinių medžiagų patekimo į pataisos namus užkardymas  per 2013-2014 metus 
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2014 m. buvo užregistruota 6, 2013 metais - 3, 2012 metais - 5 nusikalstamos veikos dėl 

neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos, kurias padarė nuteistieji ar personalas. 

 
Nusikalstamos veikos dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medžiagų apyvartos per 2013-2014 metus 

 

2014 metais įstaigoje pradėta 16, 2013 metais – 18, 2012 metais -19 ikiteisminių tyrimų, 

kuriuose nusikalstamas veikas padarė nuteistieji. 

 
Ikiteisminiai tyrimai, kuriuose nusikalstamas veikas padarė nuteistieji per 2012-2014 metus 

 

2014 metais buvo pradėta 13, 2013 metais – 14, 2012 metais -13 ikiteisminių tyrimų, dėl 

nusikalstamų veikų (išskyrus nusikalstamas veikas susijusias su narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų apyvarta). 

 
Ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamų veikų (išskyrus nusikalstamas veikas susijusias su narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų apyvarta) per 2012-2014 metus 
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2014 m. Kybartų pataisos namuose nebuvo pradėta ikiteisminių tyrimų dėl pasipriešinimo 

valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, 2013 metais buvo 

pradėti 4, 2012 metais 5 ikiteisminiai tyrimai dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo 

administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui. 

 

 
Ikiteisminiai tyrimai dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam 

asmeniui per 2012-2014 metus 

 

2014 metais buvo pradėti 6, 2013 metais 2, 2012 metais 3 ikiteisminių tyrimai dėl smurto tarp 

nuteistųjų. 

 
Ikiteisminių tyrimai dėl smurto tarp nuteistųjų per 2012-2014 metus 

 

2014 metais Kybartų pataisos namuose buvo užfiksuotas 1 savižudybės atvejis, dėl kurio 

buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Ikiteisminis tyrimas buvo 

nutrauktas. Dėl minėto atvejo buvo pradėtas tarnybinis tyrimas dėl Kybartų pataisos namų 

darbuotojų veiksmų, kurio metu nustatyta, kad Kybartų pataisos namų darbuotojai tarnybinių 

nusižengimų bei drausmės pažeidimų nepadarė. 
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Ikiteisminiai tyrimai dėl nuteistųjų savižudybių, mirties priežasčiai nustatyti per 2012-2014 metus 

 

2014 metais planuojamas atliktų patalpų kratų skaičius 2300. Per 2014 m. 12 mėn. buvo 

atlikta 2418  kratos ir apžiūros nuteistųjų gyvenamosiose ir darbo patalpose. 

Per 2014 metus atlikti 250 (planuota 240) netikėtų į pataisos namų teritoriją įeinančių 

(išeinančių) asmenų bei išvažiuojančių (įvažiuojančių) transporto priemonių patikrinimų.  

2014 metais planuota ir įvykdyta 40 netikėti budinčių pamainų patikrinimai, pravestos 1 

pareigūnų šaudymo pratybos.  

 

2.2. Paimti nuteistiesiems draudžiami turėti daiktai 

 

Planuotas mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų užkardymo procentas 2014 m. – 48. 

Per 2014 m. 12 mėn. pasiektas procentas – 65,6. Per 2013 m. tą patį ataskaitinį laikotarpį – 48. 

 

 
 2012, 2013 ir 2014 metais paimtų draudžiamų turėti daiktų ir reikmenų, kuriuos bandyta perduoti nuteistiesiems, 

palyginimas. 

 

Per 2014 metus iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų – 55,7314 g, alkoholinių gėrimų – 3,1 l., mobiliojo ryšio telefonų – 897 

vnt., SIM krtelių – 1146 vnt., bevielio interneto modemų – 18 vnt., pinigų – 52 lt. Iš nuteistųjų 

paimta: narkotinių ar psichotropinių medžiagų – 1,7493 g., mobiliojo ryšio telefonų – 462vnt., SIM 

kortelių – 388 vnt., bevielio interneto modemų – 17 vnt., alkoholinio raugo – 1643 l., alkoholinių 

gėrimų – 7,35 l. Iš nuteistųjų paimta 11 vnt. duriančių – pjaunančių daiktų: 7 iš jų – gyvenamojoje 

zonoje, 4 iš jų – uždarojoje zonoje.  
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Per 2013 metus iš viso buvo paimta bandant perduoti nuteistiesiems: narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų – 190,2401 g. (dar nėra grįžusios visos ekspertizės), 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., viso 4 atvejai (dar nėra 

grįžusios visos ekspertizės), 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. 

Per 2012 metus 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 

nuteistųjų paimta 39 vnt. duriančių – pjaunančių daiktų: 25 iš jų - gyvenamojoje zonoje, 4 iš jų - 

uždarojoje zonoje, 10 iš jų - gamybinėje zonoje. 

 

 
2014 metais iš nuteistųjų paimtų draudžiamų turėti daiktų bei šių daiktų užkardymo atvejų palyginimas 

 

Paimto alkoholinio raugo kiekis per 2014 metus lyginant su 2013 metais sumažėjo. 2013 metais 

alkoholio raugo iš nuteistųjų paimta – 2324 l., 2014 metais  – 1643l. Lyginant paimto alkoholinio 

raugo kiekį su 2012 metais jis išliko panašus (2012 metais alkoholinio raugo paimta 1624 l).  

 

2.3. Pabėgimai 

 

Per 2014 metus nuteistųjų pabėgimų iš įstaigos teritorijos ar konvojavimo metu nebuvo. Nuteistųjų 

pabėgimų iš įstaigos teritorijos ar konvojavimo metu 2013  2012 metais taip pat nebuvo.  

 

3. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas 

 
3.1. Kybartų pataisos namų personalo sudėtis 

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 – 
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vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų, 29 – pareigūnų, 104 – jaunesniųjų pareigūnų, 1valstybės 

(karjeros) tarnautojo ir  27 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

 
2014 metais patvirtintų ir užimtų etatų skaičius įstaigoje 

 

2014 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 2014 

metų dienai – 7,75 etato. 

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. 

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.  

 

3.2. Personalo priėmimas ir atleidimas 

 

Per 2014 metus priimti 9 nauji darbuotojai: 7 jaunesnieji pareigūnai, viena pakaitinė 

pareigūnė ir vienas darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Per 2013 m. buvo priimti 9 

darbuotojai, per 2012 metus 14 darbuotojų. 

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. 

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. Per 

2012 metus buvo atleista 12 darbuotojų: 9 statutiniai valstybės tarnautojai ir 3 darbuotojai,  

dirbantys pagal darbo sutartis.   

 

3.3. Personalo pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 

Faktiškai dirbantys darbuotojai pagal amžių 2014 m.  2013 m.  2012 m.  

Iki 30 metų  26 25 29 
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nuo 30 metų iki 40 metų 58 62 59 

nuo 40 metų iki 50 metų  64 61 65 

nuo 50 metų iki 62 metų 6 mėn.  26 27 22 

vyresni kaip 62 metai 6 mėn. 2 1 2 

  

2014 metais kaip ir 2013 ir 2012 metais didžiausią dirbančiųjų dalį sudarė darbuotojai nuo 40 

iki 50 metų, t. y. 2014 metais 36,4 %, 2013 metais  34,6 %, 2012 metais 36,8 % nuo visų 

dirbančiųjų.  

 
Personalo pasiskirstymas pagal amžių 

 

2014 m. Kybartų pataisos namuose dirbo 54 moterys (30,6 proc.): 3 vyresniosios pareigūnės, 

8 pareigūnės, 19 jaunesniųjų pareigūnių, 1 valstybės karjeros tarnautoja ir 23 dirbančios pagal darbo 

sutartis. 

2013 m. įstaigoje dirbo  53 moterys (30,1 proc.): 3 vyresniosios pareigūnės,8 pareigūnės, 17 

jaunesniųjų pareigūnių, 1 valstybės karjeros tarnautoja ir 24 dirbančios pagal darbo sutartis. 

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. įstaigoje 52 moterys: 29 pareigūnės  (17 jaunesniųjų pareigūnių grandies).  

 
Personalo pasiskirstymas pagal lytį 
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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 

 

3.4. Personalo kvalifikacijos tobulinimas 

 

Per 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. 

Per 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. 

 

4. Įstaigoje laikomi asmenys 

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

 

2014 metų sausio 1 d. Kybartų pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliko 425         

nuteistieji, 2013 m. sausio 1 d. - 413 nuteistųjų, 2012 m. – 426 nuteistieji,  2011 m. – 413.  

 

Asmenų laikomų Kybartų pataisos namuose skaičiaus kitimas per 2014 metus: 

Nuteistųjų skaičius 1 kev. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 

 408 395 379 391 

 

Nuteistųjų judėjimas 2014 metų bėgyje yra labai didelis – per metus  į įstaigą atvyko 990  

nuteistieji, o išvyko 1024 (į kitas pataisos įstaigas, pasibaigus bausmės laikui, lygtinai paleidus ir 

pan.) , per 2013 metus į įstaigą atvyko 1035 nuteistieji, išvyko 1024, 2012 metais į įstaigą atvyko 

821 nuteistasis, išvyko 834.  
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Nuteistųjų judėjimas 2012, 2013, 2014 metais 

 

Nuteistųjų skaičiaus kitimas Kybartų pataisos namuose per 2012- 2014 metus, atsižvelgiant į 

padarytas nusikalstamas veikas: 

Nuteistųjų skaičius pagal padarytas 

nusikalstamas veikas: 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

Tyčinis nužudymas 

 

72 69 77 

Nužudymas dėl neatsargumo 

 

 1 2 

Sunkus sveikatos sutrikdymas 

 

26 20 20 

Išžaginimas 

 

21 19 12 

Viešosios tvarkos pažeidimas 

 

8 6 7 

Plėšimas 

 

43 61 68 

Vagystė 

 

91 105 116 

Vagystė padaryta stambiu mastu 

 

2 5 4 

Turto prievartavimas 

 

8 6 1 

Sukčiavimas 

 

27 30 25 

Nusikalstamas susivienijimas 

 

 1 1 

Nusikaltimai, susiję su narkotinėmis 

medžiagomis 

48 56 56 

Kontrabanda  

 

4 2 1 

Kiti nusikaltimai 

 

41 44 24 
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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 %).  

 

 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas veikas proc. 

 

Nuteistųjų skaičiaus pasiskirstymas Kybartų pataisos namuose pagal bausmės laiką per 2012,  

2014 metus: 

Nuteistųjų skaičius  pagal bausmės 

laiką 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

Nuo 3 mėn. iki 6 mėn.  1  

Nuo 6 mėn. iki 1 metų 19 18 18 

Nuo 1 metų iki 3 metų 113 127 106 

Nuo 3 metų iki 5 metų 73 91 97 

Nuo 5 metų iki 10 metų 104 110 120 

Nuo 10 metų iki 15 metų 64 64 61 

Nuo 15 metų iki 20 metų 17 13 10 

18,40% 

6,70% 

5,40% 

2% 

11% 

23,30% 

0,50% 

2% 

6,90% 

12,30% 

1% 10,50% 

Tyčinis nužudymas

Nužudymas dėl neatsargumo

Sunkus sveikatos sutrikdymas

Išžaginimas

Viešosios tvarkos pažeidimas

Plėšimas

Vagystė

Vagystė padaryta stambiu
mastu

Turto prievartavimas

Sukčiavimas

Nusikalstamas susivienijimas

Nusikaltimai, susiję su
narkotinėmis medžiagomis

Kontrabanda

Kiti nusikaltimai



13 
 

Nuo 20 metų iki 25 metų 1 1 1 

 

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

namuose yra nuteisti nuo 1iki 3 metų laisvės atėmimo: 2014 metais 113 nuteistųjų (28,9 % nuo visų 

pataisos namuose laikomų nuteistųjų), 2013 metais – 127 ir 2012 metais – 106 nuteistieji.  

 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal bausmės atlikimo laiką proc. 

 

Nuteistųjų skaičius Kybartų pataisos namuose per 2012 - 2013 metus pagal amžių: 

Nuteistųjų skaičius  pagal amžių 

 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

Nuo 18 metų iki 21 metų 5 16 9 

Nuo 21 metų iki 30 metų 97 119 131 

Nuo 30 metų iki 40 metų 157 173 168 

Nuo 40 metų iki 50 metų 95 85 78 

Nuo 50 metų iki 60 metų 32 26 19 

Nuo 60 metų  5 6 8 

 

2014 metais  kaip ir 2013 bei 2012 metais daugiausia nuteistųjų sudaro asmenys nuo 30 iki 40 

metų: 2014 metais 157 nuteistieji (40 % nuo visų pataisos namuose laikomų nuteistųjų), 2013 

metais 173 (40,7 %), 2012 metais 168 (40,7 %) nuteistieji. Antroje vietoje nuteistieji  nuo 21 iki 30 

metų: 2014 metais 97 nuteistieji (24,8 % nuo visų pataisos namuose laikomų nuteistųjų), 2013 

metais 119 (28 %), 2012 metais 168 (31,7 %) nuteistųjų. 

Toks nuteistųjų skaičiaus pasiskirstymas pagal amžių valstybei turėtų kelti didžiausią 

susirūpinimą, kadangi tai yra patys produktyviausi žmogaus metai. 
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Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių proc. 

 

 

Nuteistųjų išleidimo į laisvę statistiniai duomenys: 

Duomenų pavadinimas 

 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

Pasibaigus bausmės laikui 123 114 109 

Pakeitus nuosprendį apeliacine ar 

kasacine tvarka 

2   

Lygtinai paleisti 49 40 55 

Viso paleista 174 154 164 

2014 m. Kybartų pataisos namuose paleista į laisvę 174 nuteistieji, iš jų 123 – pasibaigus 

bausmės atlikimo laikui, 2 pakeitus nuosprendį apeliacine ar kasacine tvarka ir 49 nuteistieji paleisti 

lygtinai.  

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).  

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 % nuteistųjų 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 % nuteistųjų nuo visų Komisijos siūlytų paleisti 

nuteistųjų skaičiaus).  

Nuteistųjų skaičius Kybartų pataisos namuose per 2012-2014 metus išleistų į trumpalaikes 

išvykas: 

Išvykusių į trumpalaikė išvyką 

nuteistųjų skaičius 

2014 metai 2013 metai 2012 metai 

BVK 104 str. (atostogos) 38 34 20 

BVK 105 str. (į laidotuves) 8 7 2 
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Per 2014 metus į trumpalaikes išvykas buvo išvykę 46 nuteistieji, per 2013 metus – 41, per 

2012 metus 22 nuteistieji.  Kiekvienais metais nuteistųjų, išvykusių į trumpalaikes išvykas 

(atostogas) skaičius auga: 2014 metais išvyko  12 % daugiau nei 2013 metais ir  109 % daugiau nei 

2012 metais. 

  

4.2. asmenų, atliekančių bausmę Kybartų pataisos namuose užimtumas 

 

2014 metais lyginant su 2013  ir 2012 metais padidėjo  nuteistųjų, kurie užsiima individualia 

darbine, kūrybine ar kita veikla. 2014 metais vidutinis sąrašuose esančių individualia darbine, 

kūrybine ar kita veikla užsiimančių nuteistųjų skaičius buvo 21, 2013 metais - 10,5. Individualia 

darbine, kūrybine ir kita veikla užsiimančių nuteistųjų procentas nuo 2,0 (2012 m.),  2,5  (2013 m.) 

padidėjo iki 5,3 (2014 m.). 

Kybartų pataisos namuose  besimokančių nuteistųjų procentas 2014 metais – 58, 2013 metais 

58, 2012 metais 56. Vidutinis sąrašuose esančių pataisos namuose besimokančių nuteistųjų skaičius 

2014 metais buvo 241, 2013 m. buvo 234, 2012 m. – 238, iš jų 2014 metais Kybartų suaugusiųjų 

vidurinėje mokykloje mokėsi 153, 2013 metais - 144, 2012 metais – 146 nuteistieji , Marijampolės 

profesinio rengimo centro Kybartų skyriuje besimokančiųjų nuteistųjų skaičius 2014 metais buvo 

88, tiek 2013 ir 2012 metais – 90. 

Įdarbintų nuteistųjų procentas (įskaitant dirbančius už įkalinimo įstaigos ribų) 2014 metais 

išliko toks pat  kaip ir  2013 metais – 13, 2012 metais -  11,2.  

2014 m. I ketvirtį vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų skaičius - 52, II ketvirtyje – 50, III 

ketvirtyje – 51, IV ketvirtyje – 51, atitinkamai 2013 m. I ketvirtyje – 69, II ketvirtyje – 34, III 

ketvirtyje – 34, IV ketvirtoje - 55. 

 
Vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų skaičius 

 

4.3. Nuteistųjų drausmė 

 

2014 m. užregistruota 1397 (2013 m. – 1409) drausmės pažeidimų. Lyginant su 2013 m. 

užregistruotų drausmės pažeidimų 2014 m. sumažėjo 12 atvejų. Per 2014 m. laisvės atėmimo 

bausmę atliekantiems nuteistiesiems  nutarimais ar įsakymais  buvo skirta 1123 nuobaudos.  2013 

m. laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistiesiems skirta 1054 nuobaudos. 2014 m. pažeidėjų, 

kuriems buvo skirtos nuobaudos, buvo 263, per 2013 m. minėtų asmenų skaičius buvo 291. 

Pažeidėjų skaičius sumažėjo  7,6 %. Didžiausias drausmės pažeidimų skaičius įstaigoje 2014 m. 

buvo už administracijos reikalavimų nevykdymą – 537 atvejai, 2013 m. šios kategorijos drausmės 

pažeidimų buvo padaryta 475, t. y. 2014 m.  8,7 % daugiau negu 2013 m. Antroje vietoje išlieka 

drausmės pažeidimai už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą – 287 atvejai, 2013 m. – 274. 2014 

m. drausmės pažeidimų už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba laikymą – 80 atvejų, (2013 m. 

–  98), 2014 m. už alkoholinių gėrimų ir jų surogatų vartojimą – 64 atvejai, (2013 m. – 98), 2014 m. 

už psichotropinių medžiagų vartojimą 77 atvejai,(2013 m. - 65), 2014 m. už narkotinių medžiagų 
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vartojimą – 60, (2013 m. – 49), 2014 m. už fizinio smurto naudojimą prieš kitus asmenis – 18, 

(2013 m. – 5). Didžiausias padarytų drausmės pažeidimų skaičius yra fiksuotas nuo 6.00 val. iki 

18.00 val. 

 

5. Psichologinis darbas 

 
2014 metais Kybartų pataisos namuose 557 nuteistiesiems buvo suteiktos 809 psichologinės 

konsultacijos, 2013 metais 563 nuteistiesiems – 932  ir 2012 metais 357 nuteistiesiems – 559 

psichologinės konsultacijos. 
 

Suteikta psichologinių konsultacijų nuteistiesiems  2012, 2013, 2014 metais 

 

2014 metais buvo atlikti 459 (2013 metais – 508, 2012 metais – 413) asmenybės įvertinimai ir 

pravesti individualūs struktūruoti pokalbiai, parengtos 189 (2013 metais – 199, 2012 metais – 183) 

išvados dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos galimybės ir 142 (2013 metais – 125, 2012 metais 

– 222) rekomendacijos dėl nuteistųjų  skirstymo į būrius, grupes, kameras, perkėlimo į kitas 

pataisos įstaigas dėl išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos 

įstaigoje, dėl nuteistųjų perkėlimo į kitą grupę. 

2014 metais nuteistiesiems buvo vykdomos 3 programos: 

● grupinė socialinių įgūdžių lavinimo programa, skirta nuteitųjų savęs suvokimo stiprinimui 

ir socialinių įgūdžių lavinimui; 

● nuteistųjų relaksacinė programa „Muzikos terapija“, skirta streso įveikos, pykčio ir 

savireguliacijos įgūdžių valdymui. 

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

Per 2014 m. skaityta 14 paskaitų nuteistiesiems, iš jų 10 psichikos sveikatos, priklausomybių, 

savižudybių prevencijos klausimais, 4 apie kriminalinės subkultūros žalą.  

Kartu su Vilkaviškio rajono Kybartų suaugusiųjų vidurinės mokyklos 5-12 klasių vadove 

organizuoti 3 užsiėmimai: klasės valandėlė tema „Aš – savo gyvenimo kalvis“; margučių 

marginimas, panaudojat įvairias technikas „Velykų rytmetis“; terapinis užsiėmimas „Kalėdinių 

eglučių gamyba“. 

Minint Pasaulinę AIDS dieną pakviesti Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

biuro specialistai nuteistiesiems skaitė paskaitą tema „Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo 

žala sveikatai“, Vilkaviškio švietimo psichologinės pagalbos psichologė skaitė paskaitą tema 

„Gyvenimo pokytis ir užsibrėžto tikslo siekimas be žalingų įpročių“, o įstaigos Psichologinės 

grupės specialistai pravedė diskusiją tema „Kryžkelė“. 
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Kartu su asociacija „Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“ Kybartų pataisos namuose buvo 

organizuoti  du renginiai: 

● paramos labdaros akcija, skirta paremti Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiosios 

mokyklos vaikus.  

● kartu su Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos moksleiviais buvo 

gaminamos lesyklėles paukščiams, kurie pasilieka žiemoti mūsų krašte.  

2014 m. Kybartų pataisos namuose buvo vykdoma informacinė švietėjiška veikla: visų būrių 

stenduose buvo atnaujinta informacija psichikos sveikatos klausimais. Parengti ir išdalinti 

informaciniai lankstinukai, skirti priklausomybių nuo alkoholio, narkotikų prevencijai. Tęsiamas 

individualių nuteistųjų bylų vedimas, kaupiama, sisteminama ir saugojama turima informacija.  

Per 2014 metus buvo pravesti 4 seminarai pareigūnams apie savižudybes, jų požymius, 

prevenciją ir 4 praktikumai patiriamo streso darbe įveikai. 

 

6. Socialinis darbas 

 
2014 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: Lietuvos Carito 

,,Kalinių ir buvusių nuteistųjų globa ir reintegracija“; ,,Gyvenimo pokytis“, Kybartų Eucharistinio 

Išganytojo parapijos ,,Nuteistųjų užimtumo programa“, Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš 

įstaigos teisinio ir socialinio švietimo programa, Lietuvos kapelionų asociacijos reabilitacijos 

programa, Nuteistųjų individualios darbinės ir kūrybinės veiklos programa, ,,Socialinės 

reabilitacijos sveikos gyvensenos“ programa, ,,Pilietiškumo ugdymo kelias“, Nuteistųjų 

kompiuterinio raštingumo pradmenų programa, Nuteistųjų kompiuterinio raštingumo tobulinimo 

programa, ,,Sugrįžimas“, ,,Padėk sau“. 

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.  

Per 2014 metų I ketvirtį programose (išskyrus dalyvaujančius privalomose programose) 

dalyvavo 240 (2013 metais – 180, 2012 metais – 172) nuteistųjų, II ketvirtį – 236 (2013 metais – 

151, 2012 metais – 157) nuteistieji, III ketvirtį – 208 (2013 metais – 201, 2012 metais – 196) 

nuteistieji, IV ketvirtį – 216 (2013 metais – 229, 2012 metais – 162) nuteistųjų. 

 
Programose dalyvavusių nuteistųjų skaičius (išskyrus dalyvaujančius privalomose programose) 2012, 2013, 2014 metais 
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Per ataskaitinį laikotarpį organizuota 4 paskaitos su darbo biržos atstovais ir  10 paskaitų su 

probacijos tarnybos atstovais. 2014 m. nuteistiesiems numatytas organizuoti sportinių turnyrų 

skaičius – 9. Per 2014 m. 12 mėn. buvo suorganizuota 12  sporto renginių – futbolo, krepšinio, 

jėgos trikovės varžybos, šaškių – šachmatų turnyrai ir t.t. 2014 m. buvo išleisti keturi Kybartų 

pataisos namų laikraščio ,,Laisvė“ numeriai. 

 

7. Narkomanijos prevencija 

 
Kybartų pataisos namuose  2014 m., kaip ir 2013 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 – 2014 m. gegužės 19 d. 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymas 

Nr. V-215 ,,Dėl Narkomanijos prevencijos ir narkotikų kontrolės laisvės atėmimo vietose 

koncepcijos įgyvendinimo priemonių 2014 metų plano patvirtinimo“. 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. Taip pat narkomanijos prevencija yra ir 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. 

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.  

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. 2014 

metais buvo vykdomos priklausomybę turintiems nuteistiesiems socialinės reabilitacijos programos 

tokios kaip ,,Sugrįžimas“  ir ,,Padėk sau“, kurias vedė Socialinės reabilitacijos skyriaus ir 

Psichologinės grupės pareigūnai. Taip pat lankėsi AA (anoniminių alkoholikų) grupės nariai du 

kartus per savaitę ir VšĮ “Samarija” darbuotojai du, tris kartus per mėnesį. 

 

8. Alkoholio ir narkotinių/psichotropinių medžiagų vartojimas 

 

 
Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, skaičius 2013, 2014 metais 

 

2014 m. I ketvirtį nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, buvo 

137, II ketvirtį – 134, III ketvirtį – 133, IV ketvirtį – 133, per 2013 m. I ketvirtį nuteistųjų, 
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priklausomų nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, buvo 102, II ketvirtį – 103, III ketvirtį – 107, 

IV ketvirtį -135. 

Per 2014 m. atlikta 230 (planuota 200) nuteistųjų, linkusių vartoti narkotines  ir psichotropines 

medžiagas, patikrinimų dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų, 2013 metais atlikta 204, 

2012 metais – 125 nuteistųjų, linkusių vartoti narkotines  ir psichotropines medžiagas, patikrinimų 

dėl apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų. 2014 metais atlikta 93, 2013 metais – 105, 2012 

metais – 69 neblaivumo (girtumo) nustatymai. 

 

 
Apsvaigimo nuo alkoholinių ar psichiką veikiančių medžiagų tyrimai 2014 metais 

 
2012, 2013 ir 2014 metais tirtų ir nustatytų apsvaigimų palyginimas. 

 

9. 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 ar kita visuomenei naudinga veikla, bendradarbiaujama su 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, Kybartų seniūnija ir Vilkaviškio rajono Kybartų 

„Rasos“ specialiąja mokykla. 

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. 

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Virginijus Adomaitis 


