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Eil. Nr. Duomenų pavadinimas

1 Buvo nuteistų asmenų metų pradžioje (2013-01-01), iš jų:

1.1     nuteistųjų, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

2 Priėmimų į įstaigą skaičius

3 Atvyko naujai nuteistų asmenų, iš jų:

3.1     nuteistųjų, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

3.2  pagal padarytas nusikalstamas veikas:

3.2.1    už neatsargų gyvybės atėmimą

3.2.2    už sunkų sveikatos sutrikdymą

3.2.3    už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

3.2.4    už vengimą išlaikyti vaiką

3.2.5    už viešosios tvarkos pažeidimą

3.2.6    už plėšimą

3.2.7    už vagystę

3.2.8       už turto prievartavimą

3.2.9       už sukčiavimą

3.2.10       už kyšininkavimą

3.2.11

      už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

3.2.12

     už nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis

3.2.13      už kitas nusikalstamas veikas

4 Išvyko 

4.1    paleisti į laisvę, iš jų:

4.1.1      išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką

4.1.2      malonės tvarka

4.1.3      amnestijos aktu

4.1.4      atleisti nuo bausmės dėl ligos 

4.1.5      pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka

4.1.6      pakeitus nuosprendį kasacine tvarka

4.2 perkelta į kitas pataisos areštines

4.3 perkelta į tardymo izoliatorius 

4.4 perkelta į Laisvės atėmimo vietų ligoninę

4.5 mirusių nuteistųjų 

4.6 pabėgusių nuteistųjų

5 Nuteistieji (2013-12-31), iš jų: 
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5.1     nuteistųjų, kuriems teismas nustatė atlikti areštą poilsio dienomis

6 Nuteistieji pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

6.1  už neatsargų gyvybės atėmimą

6.2  už sunkų sveikatos sutrikdymą

6.3  už fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

6.4  už vengimą išlaikyti vaiką

6.5  už viešosios tvarkos pažeidimą

6.6  už plėšimą

6.7  už vagystę

6.8  už turto prievartavimą

6.9  už sukčiavimą

6.10  už kyšininkavimą

6.11

 už nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis

6.12

 už nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis 

6.13  už kitas nusikalstamas veikas

7 Nuteistieji pagal bausmės terminus:

7.1 nuo 10 iki 30 parų

7.2 nuo 30 iki 60 parų

7.3 nuo 60 iki 90 parų

8 Nuteistieji pagal amžių:

8.1 iki 18 metų

8.2 nuo 18 metų iki 21 metų

8.3 nuo 21 metų iki 30 metų

8.4 nuo 30 metų iki 40 metų

8.5 nuo 40 metų iki 50 metų

8.6 nuo 50 metų iki 60 metų

8.7 vyresni kaip 60 metų

9 Užsienio valstybių piliečiai

9.1    turintys teisę nuolat gyventi Lietuvoje

10 Nuteistieji, kuriems buvo leista trumpam išvykti į namus (BVK 55 

11 Teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės termino vidurkis 0 m. 1 mėn.28 d.

12 Bausmės termino vidurkis 

12.1    pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

12.1.1 neatsargų gyvybės atėmimą 0 m. 0 mėn. 0 d.

12.1.2 sunkų sveikatos sutrikdymą 0 m. 0 mėn. 0 d.

12.1.3 fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 0 m. 1 mėn.21 d.

12.1.4 vengimą išlaikyti vaiką 0 m. 2 mėn.14 d.

12.1.5 viešosios tvarkos pažeidimą 0 m. 1 mėn.29 d.

12.1.6 plėšimą 0 m. 1 mėn.14 d.

12.1.7 vagystę 0 m. 2 mėn. 4 d.

12.1.8 turto prievartavimą 0 m. 1 mėn.19 d.

12.1.9 sukčiavimą 0 m. 2 mėn.24 d.

12.1.10 kyšininkavimą 0 m. 0 mėn. 0 d.
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12.1.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis 0 m. 1 mėn.21 d.

12.1.12

nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis 0 m. 1 mėn.11 d.

12.1.13
kitas nusikalstamas veikas

0 m. 1 mėn.24 d.

13 Praleisto tardymo izoliatoriuje laiko iki nuteisimo vidurkis 0 m. 0 mėn. 7 d.

13.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

13.1.1 neatsargų gyvybės atėmimą 0 m. 0 mėn. 0 d.

13.1.2 sunkų sveikatos sutrikdymą 0 m. 0 mėn. 0 d.

13.1.3 viešosios tvarkos pažeidimą 0 m. 0 mėn. 7 d.

13.1.4 plėšimą 0 m. 0 mėn.10 d.

13.1.5 vagystę 0 m. 0 mėn. 8 d.

13.1.6 kitas nusikalstamas veikas 0 m. 0 mėn. 7 d.

14 Nuteistųjų skaičiaus vidurkis

15 Realiai atliktos bausmės termino vidurkis (paleistų asmenų) 0 m. 1 mėn.11 d.

15.1 pagal padarytas nusikalstamas veikas už:

15.1.1 neatsargų gyvybės atėmimą 0 m. 1 mėn.19 d.

15.1.2 sunkų sveikatos sutrikdymą 0 m. 2 mėn.23 d.

15.1.3 fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą 0 m. 1 mėn.12 d.

15.1.4 vengimą išlaikyti vaiką 0 m. 1 mėn.27 d.

15.1.5 viešosios tvarkos pažeidimą 0 m. 1 mėn.13 d.

15.1.6 plėšimą 0 m. 1 mėn.11 d.

15.1.7 vagystę 0 m. 1 mėn.14 d.

15.1.8 turto prievartavimą 0 m. 1 mėn. 3 d.

15.1.9 sukčiavimą 0 m. 1 mėn.16 d.

15.1.10 kyšininkavimą 0 m. 0 mėn. 0 d.

15.1.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis 0 m. 1 mėn.10 d.

15.1.12

nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis 0 m. 1 mėn. 1 d.

15.1.13 kitas nusikalstamas veikas 0 m. 1 mėn. 4 d.

16 Paleisti į laisvę asmenys (4.1 p.), atlikę bausmę už:

16.1 neatsargų gyvybės atėmimą

16.2 sunkų sveikatos sutrikdymą

16.3 fizinio skausmo sukėlimą ar nežymų sveikatos sutrikdymą

16.4 vengimą išlaikyti vaiką

16.5 viešosios tvarkos pažeidimą

16.6 plėšimą

16.7 vagystę

16.8 turto prievartavimą

16.9 sukčiavimą

16.10 kyšininkavimą

16.11

nusikalstamas veikas, susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis 

medžiagomis

16.12
nusikalstamas veikas, susijusias su ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis 

663

176

1831

1

4

37

92

50

352

5

43

0

119

73



4

Eil. Nr. Duomenų pavadinimas Skaičius

16.13 kitas nusikalstamas veikas

             PASTABA.  Priėmimais  į  įstaigą  laikoma: visi atvykimai į įkalinimo įstaigą (po suėmimo,        

iš  tardymo  izoliatoriaus,  iš   kitos  pataisos įstaigos,  iš  gydymo įstaigos,  iš   teismo,  po  atostogų,   

po  trumpalaikės išvykos ir kt.).  Vienas  asmuo  į  įkalinimo  įstaigą  per  kardomosios  priemonės – 

suėmimo ar laisvės atėmimo bausmės periodą gali būti priimamas keletą kartų.
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