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2014 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

2015-02-      Nr. S- 
 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) tikslai: 
1. organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorines ir antrinio lygio stacionarines 

sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;  
2. užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių pacientams 

vykdymą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis, nepažeidžiant pacientų sveikatos interesų 
viršenybės prieš kitus Laisvės atėmimo vietų ligoninės tarnybinės veiklos interesus principo. 

 
I. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 

 
Stacionariniai veiklos rodikliai 

 
Pagrindiniai stacionaro veiklos rodikliai – tai hospitalizuotų asmenų skaičius, lovos apyvarta, 

vidutinė gulėjimo trukmė, stacionarių resursų panaudojimo rodikliai ir kt. 
Hospitalizuotų asmenų skaičius. Per 2014 metų laikotarpį į Ligoninės stacionarą hospitalizuoti 

3619 pacientai, išrašyti 3592  pacientai. 
Metai Hospitalizuotų asmenų skaičius Išrašytų asmenų skaičius 

2011 m. 3100 3087 
2012 m. 3595 3495 
2013 m. 3654 3607 
2014 m. 3619 3592 

 
Atsižvelgiant į 2013 metų asmenų skaičių, hospitalizavimo rodiklis sumažėjo 1 proc., į 2012 metų – 

0,7 proc.  
Pacientų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: 

Pacientai pagal 
amžiaus grupes 

15-44 m. 45-64 m. Nuo 65 m. 
2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 

Vyrai  2625 2177 654 652 57 57 
Moterys   197 183  57 76  2 2 

Iš viso  2822 2360  711 728  59 59 
 
  Lovos funkcionavimo rodiklis  =          lovadienių skaičius       s                  
                                                       vidut. metinis lovų skaičius   
 

Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.  
Lovos 
funkcionavimas, 
dienomis 

 
309 

 
300 

 
308 

 
279 

 
252 

Atsižvelgiant į 2013 metų duomenis, lovos funkcionalumas Ligoninėje sumažėjo 9,7 procento (2013 
m. palyginus su 2012 m. mažėjo 9,4 proc.). Lovos funkcionalumo mažėjimą lėmė: 
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- sumažėjo suimtų, nuteistų asmenų, kuriems būtinas stacionarinis gydymas, skaičius; 
- padidėjo pacientų konsultavimas Ligoninės medicinos specialistų. 2014 m. I ketvirtyje Ligoninėje 

dirbo visi medicinos specialistai papildytomoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, t.y. gydytojas 
endokrinologas, gydytojas kardiologas, gydytojas urologas, medicinos gydytojas, gydytojas neurologas, 
infekcinių ligų gydytojas, gydytojas pulmonologas. 

- padidėjo pacientų konsultavimas III lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 
Taip pat pažymėtina, kad apie 30 proc. į stacionarą gydytis iš kitų kalinimo įstaigų konvojuojamų 

suimtųjų, nuteistųjų sveikatos būklė neatitinka indikacijų, reikalingų gydytis Ligoninės stacionare. Todėl 
tokie asmenys artimiausiu konvojumi grąžinami į kalinimo įstaigą, iš kurios atvyksta.   

 
Stacionaro lovų fondo panaudojimas =     Lovos funkcionavimo rodiklis        ×  100% 
                                                               Kalendorinių dienų skaičius metuose  
  

Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Lovų fondo 
panaudojimas, 
procentais 

 
85 

 
82 

 
84 

 
76 

 
69 
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Vidutinė gulėjimo stacionare trukmė =     lovadienių skaičius              
                                                             išrašytų ligonių skaičius   
 

Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Vidutinė gulėjimo trukmė, 
dienomis 15 15,5 14,2 12 11 

 
Atsižvelgiant į 2013 metų duomenis, vidutinė gulėjimo stacionare trukmė sumažėjo 8,3 procento, 

tačiau šio rodiklio reikšmę palyginus su kitomis stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančiomis įstaigų  duomenimis (jų vidutinė gulėjimo trukmė siekia 7-8 dienas), ji yra didesnė, nes 
Ligoninės specifika (galiojanti suimtų, nuteistų asmenų konvojavimo tvarka) nesudaro sąlygų sumažinti 
pacientų gulėjimo trukmę. Vidutinė gulėjimo stacionare trukmė sumažėjo dėl tų pačių priežasčių, kurios 
lėmė ir lovos funkcionalumo mažėjimą.  

 
Lovos apyvartos rodiklis =  išrašytų ligonių skaičius   
                                          vidutinis lovų skaičius 
 

Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 
Lovos apyvarta, 
kartais 20 19 22 23 23 
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□ – vidutinė gulėjimo trukmė, dienomis; 
 
□ – lovos apyvarta, kartais. 
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Gydymo stacionare trukmė pagal ligų profilius (dienos)

 
□ 2012 m., □ 2013 m., □ 2014 m. 
 

 
Pacientų skaičius tenkantis vienam stacionare dirbančiam gydytojui  

406
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gydytojui chirurgui vidaus ligų gydytojui

gydytojui psichiatrui gydytojui dermatovenerologui
gydytojui oftalmologui gydytojui otorinolaringologui
gydytojui odontologui

 
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias darbo krūvis teko Ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojams – 

464 pacientai, 2013 m. Chirurginio skyriaus gydytojams - 483 pacientai. Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat 
dominavo chirurginio profilio ligos – 406 pacientų, 2013 m. vidaus ligos – 350 pacientų.  
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Pagal ligų profilį Ligoninės stacionare dominavo pacientai: 
 

Sveikatos būklės sutrikimai Pacientų skaičius Vidutinis pacientų 
gulėjimo laikas 

2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 
Chirurginio profilio problemomis 1762  1663  12 11,7 
Vidaus ligų problemomis 1347  1325  10 11,6 
Su psichikos sutrikimais 498  442  10 13,2 

 
Pacientų konsultavimas 

 
Ligoninės medicinos specialistai atliko 10232 konsultacijas bei ambulatorinius priėmimus (2013 m. 

– 12222). Atsižvelgiant į 2013 m. duomenis, visų rūšių priėmimų skaičius sumažėjo 16 proc.   
Ligoninė, siekdama užtikrinti suimtiesiems, nuteistiesiems nustatyto lygio atstatomosios medicinos 

pagalbos teikimą, kai pati įstaiga tokios pagalbos teikti negali ar neturi teisės, į viešąsias asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas konvojavo: 

 
Konvojavimai 2012 m. 2013 m. 2014 m.  

Suimtųjų, nuteistųjų konvojavimų 
planinėms konsultacijoms, operacijoms skaičius 

623 838 446 

Skubos tvarka vykdytų konvojavimų konsultacijoms, 
operacijoms atlikti skaičius 

135 160 143 

Iš viso 758 998 589 
Atsižvelgiant į 2013 m. duomenis, konvojavimų skaičius vidutiniškai mažėjo 41 proc. Konvojavimų 

skaičius į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas sumažėjo, nes, siekiant tobulinti sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumą bei užtikrinti papildytoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje įvardytų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 2014 m. I ketvirtyje į Ligoninę buvo priimti dirbti medicinos 
specialistai papildytoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, t. y. gydytojas endokrinologas (0,5 etato), 
gydytojas kardiologas (0,5 etato), gydytojas urologas (0,5 etato), medicinos gydytojas (0,5 etato), gydytojas 
neurologas (0,5 etato), infekcinių ligų gydytojas (0,5 etato), gydytojas pulmonologas (1,25 etato). 

  
Gydytojų konsultacinės komisijos ir Specialiosios gydytojų komisijų darbas 

 
2014 m. įvyko 15  Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžių (2013 m. – 84, 2012 m. – 83; 2011 m. 

– 159, 2010 m. – 62). Į šią komisiją pristatyti  15 pacientų (2013 m. – 129, 2012 m. – 155, 2011 m. – 81, 
2010 m. – 167). Šios komisijos veiklos aktyvumas sumažėjo dėl pacientų, besikreipusių į Ligoninę dėl 
neįgalumo bei darbingumo lygio nustatymo dokumentų formavimo, sumažėjimo. Tai lėmė teisinio 
reglamentavimo pokyčiai, t. y. vadovaujantis Kalėjimų departmento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Neįgalumo ar darbingumo lygio 
nustatymo“, medicininiai dokumentai siunčiami teritoriniu principu pagal laisvės atėmimo vietos įstaigos 
buvimo vietą. 

Specialiajai gydytojų komisijai pristatyti 12 pacientai, sergantys nepagydomomis ligomis (2013 m. – 
9, 2012 m. – 10, 2011 m. – 23, 2010 m. – 12), 6 pacientai atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės 
atlikimo dėl ligos (2013 m. – 5, 2012 m. – 5, 2011 m. – 8, 2010 m. – 6). 

2013 m. buvo tęsiama  ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevencija, 
profilaktika ir gydymas. Ataskaitiniu laikotarpiu antiretrovirusiniais vaistais buvo gydytas 31 asmuo, 
sergantis  ŽIV liga  (2013 m. – 37, 2012 m. – 25 asmenys). 2014 m. lėšų antiretrovirusiniams vaistams 
įsigyti išlaidos sudarė 512,8 tūkst. Lt (2013 m. - 962,55 tūkst. Lt, 2012 m. - 630 tūkst. Lt).  

 
2010-2014 metais įstaigai skirtos lėšos, susijusios su specifiniu ŽIV ligos gydymu 
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Per 2014 m. 3745 nuteistiems asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atlikta 3743 rentgenogramos 

(2013 m. – 3946 rentgenogramos):  
- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 93 nuteisti asmenys (2013 m. 

– 94); 
- Alytaus pataisos namuose – 925 nuteisti asmenys (2013 m. – 968); 
- Marijampolės pataisos namuose –916 nuteisti asmenys (2013 m. – 939); 
- Panevėžio pataisos namai –194 nuteisti asmenys (2013 m. – 255); 
- Pravieniškių pataisos namų-atviroji kolonija – 963 nuteisti asmenys: I valdyba – 367; II valdyba – 

154; III valdyba – 442 (2013 m. – 1026: I valdyba – 506; II valdyba – 301; III valdyba – 219); 
- Kybartų pataisos namai – 202 nuteisti asmenys (2013 m. – 240); 
- Vilniaus pataisos namai – 450 nuteisti asmenys (2013 m. – 424).  

 
Teisinis reglamentavimas sveikatos priežiūros srityje 

 
Kokybės vadybos sistemos procedūrų rengimas ir esamų tobulinimas yra neatsiejama dalis, gerinant 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę Ligoninėje, diegiant tinkamą medicininių dokumentų pildymą, 
nurodant medicinos specialistų atsakomybę teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Per 2014 metus 
parengtos ir Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 9 kokybės vadybos sistemos procedūros (2013 m. 
– 24).  

 
II. MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI IŠTEKLIAI. GAUTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO 

PRIORITETAI. 
   

2014 metų valstybės biudžeto programą „03001 Bausmių sistema“ (toliau – programa) įgyvendinti 
Ligoninei skirta asignavimų pagal įstaigos vykdomas priemones: 

 

Priemonės 
kodas 

Programos priemonės pavadinimas Panaudota 
lėšų, tūkst. 
Lt 2014 m. 

Panaudota 
lėšų, tūkst. Lt 
2013 m. 

03.01.01.02.01. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą 501,0 335,0 
03.01.01.02.04. 
 

Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) 
paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sistemą 

0 0 

03.01.01.03.01. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų 
valdymą 

12232,5 11557,0 

03.01.01.03.02. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų 
išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą 

4120,0 3841,7 

03.01.01.03.03. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją 412,7 0 
03.01.01.03.04. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą 
418,7 0 

03.01.01.03.05. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas 
nuteistiesiems ir komunalines paslaugas – Pravieniškių 
gyvenvietei (pajamų įmokos) 

27,6 30,1 

03.01.01.03.08. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją 2733,0 1954,0 
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Finansavimo šaltinis  2013 m.  2014 m.  

pradžioje skirta 
asignavimų, tūkst. 

Lt 

panaudota 
asignavimų, 

tūkst. Lt 

pradžioje skirta 
asignavimų, 

tūkst. Lt 

panaudota 
asignavimų, 

tūkst. Lt 
Valstybės biudžeto lėšos 17341,0 17687,7 19105,0 20417,9 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 28,0 30,1 25,0 27,6 

Iš viso 17369,0 17717,8 19130,0 20445,5 
 
 

Finansavimo šaltinis 2013 m.  2014 m.  
papildomai skirta 

asignavimų, 
tūkst. Lt 

pabaigoje 
skirta 

asignavimų, 
tūkst. Lt 

papildomai 
skirta 

asignavimų, 
tūkst. Lt 

pabaigoje 
skirta 

asignavimų, 
tūkst. Lt 

Valstybės biudžeto lėšos  346,9 17687,9 1312,9 20417,9 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 2,5 30,5 2,6 27,6 

Iš viso 349,4 17718,4 1315,5 20445,5 
 

Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą bei atsižvelgiant į finansinių išteklių trūkumą, per 
ataskaitinį laikotarpį buvo kreiptasi į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) dėl papildomų lėšų skyrimo būtinumo šioms išlaidoms 
apmokėti: 

2014 m. skirta papildomai valstybės biudžeto lėšų: 
Išlaidų pavadinimas Skirta papildomai asignavimų 2014 

m.  tūkst. Lt 
Darbo užmokestis pinigais 240,0 
Socialinio draudimo įmokos 0 
Medikamentai  931,4 
Apranga ir patalinė 200,0 
Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 7,0 

Iš viso 1378,4 
 

2012-2014 metų Valstybės biudžeto lėšų (kasinės išlaidos) paskirstymas bei panaudojimas: 
 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis Išlaidų sąmata, tūkst. Lt 
2012 m. 2013 m. 2014 m. 

1 Darbo užmokestis 8836,8 9394,0 9961,6 
2 Socialinio draudimo įmokos  2567,6 2690,0 2785,9 
3 Nuteistųjų mityba 765,0 625,0 795,0 
4 Medikamentai  1259,5 1263,9 1934,4 
5 Komunalinės paslaugos 1249,0 1083,0 1089,4 
6 Transporto išlaikymas 70,0 70,0 66,0 
7 Kitos prekės 52,0 93,0 142,0 
8 Ryšio paslaugos 60,0 63,0 61,5 
9 Darbdavių socialinė parama 380,0 154,0 350,0 
10 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 111,0 63,0 82,0 
11 Komandiruotės  16,0 16,0 11,0 
12 Kvalifikacijos kėlimas 2,8 4,0 5,0 
13 Apranga ir patalynė 140,0 121,0 195,0 
14 Spaudiniai 1,0 1,0 1,1 
15 Veiklos nuoma 34,0 5,8 0 
16 Kitos paslaugos 145,0 87,0 205,0 

 Iš viso 15689,7 15733,7 17684,9 

 

Ilgalaikiam turtui įsigyti 2013-2014 metais skirta: 
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Finansavimo 
šaltinis 

Išlaidų pavadinimas 2013 m.  2013 m. 
Pabaigoje skirta 

asignavimų, tūkst. 
Lt 

panaudota 
asignavimų, 

tūkst. Lt 

Pabaigoje skirta 
asignavimų, 

tūkst. Lt 

panaudota 
asignavimų, 

tūkst. Lt 
Valstybės biudžeto 
lėšos  

Negyvenamieji pastatai 1919,0 1919,0 2733,0 2733,0 
Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

35,0 35,0   

Biudžetinių įstaigų 
pajamų įmokos 

Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

12,0 11,6 25,0 25,0 

Iš viso  1966,0 1965,6 2758,0 2758,0 
 
Ligoninės ilgalaikis materialus turtas yra fiziškai ir morališkai pasenęs bei pilnai susidėvėjęs, 

trumpalaikis turtas bei inventorius (stalai, spintos, kėdės ir kt.) buvo įsigytas prieš 30 metų yra fiziškai ir 
morališkai pasenęs, todėl būtina šį inventorių atnaujinti. 2014 metais tik daliai darbuotojų buvo pakeisti 
kompiuteriniai stalai, spintos įsigyti nauji kompiuteriai. 

2014 metų pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas sudarė 842,2 tūkst. Lt (2013 m. - 997,5 tūkst. Lt), šis 
įsiskolinimas sumažėjo 155,3 tūkst. Lt (15,6 %), nes Ligoninei buvo išskirta papildomai lėšų 
medikamentams įsigyti. Ligoninei per 2014 metus papildomai medikamentams įsigyti buvo skirta lėšų: 2014 
m. II ketvirtyje – 113,7 tūkst. Lt, III ketvirtyje – 580,7 tūkst. Lt, IV ketvirtyje – 237,0 tūkst. Tačiau padidėjo 
kreditorinis įsiskolinimas komunalinėms paslaugoms (papildomai lėšų negauta) ir socialinio draudimo 
įmokoms (papildomai lėšų negauta).   

 
Kreditorinis įsiskolinimas 2013-2014 m. pabaigoje (Valstybės biudžeto lėšos): 

Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis 2014 m.  
Suma, tūkst. Lt 

2013 m.  
Suma, tūkst. Lt 

1 Darbo užmokestis 0,9 0 
2 Socialinio draudimo įmokos  77,7 0 
3 Nuteistųjų mityba 14,5 2,8 
4 Medikamentai  0 415,2 
5 Komunalinės paslaugos 737,1 552,4 
6 Transporto išlaikymas 0,3 0,2 
7 Kitos prekės 0,7 7,9 
8 Ryšio paslaugos 0,1 3,8 
9 Darbdavių socialinė parama 0 0 

10 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 0 0,5 
11 Komandiruotės  0 5,2 
12 Kvalifikacijos kėlimas 0 0 
13 Apranga ir patalynė 6,5 0 
14 Spaudiniai 0 0 
15 Veiklos nuoma 0 0 
16 Kitos paslaugos 4,4 9,5 

 Iš viso 842,2 997,5 
  

Ataskaitinio laikotarpio vieno suimto, nuteisto asmens išlaikymas per dieną sudarė 163,44 Lt, (2013 
m. – 148,58 Lt, 2012 m. – 131,1 Lt, 2011 m. –  128,00 Lt). Tai sudaro 10 procentų daugiau nei 2013 metais.  

 
 

III. ĮKALINTŲ ASMENŲ LAIKYMO SĄLYGŲ IR PERSONALO DARBO SĄLYGŲ POKYČIAI 
 

Ligoninės Vilniaus padalinyje (gydomuosiuose skyriuose) yra 160 lovų, bendras plotas – 590,20 
m2, kiekvienam pacientui tenka po 3,688 m2. Ligoninės Pravieniškių padalinyje vienam suimtam, nuteistam 
asmeniui tenka 9,74 m2. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės Vilniaus padalinyje nuteisti ir suimti asmenys 
pateikė 60 skundų dėl gyvenamojo ploto neatitikimo, Pravieniškių padalinyje skundų dėl gyvenamojo ploto 
negauta. 
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2014 m. Ligoninės Vilniaus padalinyje suremontuota 305,9 m2 (2013 metais – 429,0 m2), Ligoninės 
Pravieniškių padalinyje suremontuota 1596 m2 ploto, (2013 m. – 2393m2). Iš viso 2014 m. Vilniaus ir 
Pravieniškių pdaliniuose suremontuota – 1901,9 m2 ploto (2013 m. – 2822 m2) t. y. 920 m2 ploto mažiau. 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Ūkio skyrius 2014 metais, vykdydamas tikrinančių organizacijų 
rekomendacijas, gerino įkalintų asmenų Ligoninėje laikymo sąlygas, kad jos atitiktų HN 76:2010 
reikalavimams ir atliko šiuos darbus: 

- atliktas baudos izoliatoriaus 10 kameros remontas, nudažyta 109 m2 (sienos, lubos, grindys, 
gultai, stalas, suolai, vamzdynai); 

- atliktas nuteistųjų virtuvės indų plovyklos patalpų remontas, nudažyta 217 m2 (sienų, lubų, durų, 
ventiliacijos ortakių); 

- Pravieniškių padalinio ūkio aptarnavimo būryje (pastatas 9L2p) įrengta centralizuota TV sistema, 
į gyvenamąsias patalpas išvedžiota 125 m TV kabelio, sumontuota 15 TV signalų daviklių, 3 vnt. 
paskirstymo dėžučių; 

- suremontuota Vidaus ligų skyriaus karšto vandens vamzdynas, prausykla, dušas ir sanitarinis 
mazgas; 

- areštinės WC patalpose pakabinta 15 veidrodžių ir pritvirtintos higienos reikmenims laikyti 
lentynėlės, pagamintos nuteistųjų staliaus; 

- atliktas baudos izoliatoriaus 6 kameros remontas, nudažyta 109 m2 (sienos, lubos, grindys, gultai, 
stalas, suolai, vamzdynai, pakeistas WC kranas, suremontuotas šviestuvas); 

- atliktas nuteistųjų valgyklos patalpų stogo remontas, suremontuota 110 m2 bituminės stogo 
dangos; 

- įrengta l TV sistema Pravieniškių padalinio ilgalaikių pasimatymų penkiuose gyvenamuosiuose 
kambariuose; 

- atliktas baudos izoliatoriaus 3 kameros remontas, po tyčinio padegimo, nudažyta 109 m2 (sienos, 
lubos, grindys, gultai, stalas, suolai, vamzdynai, pakeistas praustuvo kranas, suremontuotas šviestuvas, 
pagamintas naujas lango rėmas); 

- į Pravieniškių padalinio ilgalaikių pasimatymų gyvenamuosius kambarius nupirkti du televizoriai; 
- į Pravieniškių padalinio nuteistųjų virtuvę nupirkta 200 vnt. naujų metalinių puodelių; 
- įrengta Vilniaus padalinio ržimino korpuso Psichiatrinio skyriaus sanitarų patalpa; 
- suremontuota Vilniaus padalinio režimino korpuso 21 kameros tipo palata; 
- atliktas Vilniaus padalinio režimino korpuso 12 kameros remontas, po tyčinio padegimo; 
- Pravieniškių padalinio nuteistiesiems nupirkta po 420 vnt. antklodės užvalkalų ir paklodžių bei 

470 vnt. pagalvės užvalkaliukų bei 490 vnt. rankšluosčių; 
- į Pravieniškių padalinio pastato 6D3p (tuberkuliozės skyrius) II aukšte atskirtas patalpas 

nuteistiesiems, sergantiems atvira tuberkuliozės forma, turintiems dauginį vaistų atsparumą ir nuteistiesiems 
dirbantiems be sargybos nupirktos dvi elektrinės 2-jų kaitviečių viryklės; 

- suremontuota Psichiatrijos skyriaus 8 kamera;  
- suremontuotos Chirurgijos skyriaus sanitarinio mazgo (prausyklos, dušo ir tualeto) patalpos; 
- įrengta laikino sulaikymo 1 ir 2 palatos ir saugojimo kamera; 
- atliktas ilgalaikių pasimatymų 4 ir 5 kambarių remontas. Perdažyta 90 m2 sienų, lubų, palangių ir 

langų rėmų; 
- į Pravieniškių padalinio pastato 6D3p (tuberkuliozės skyrius) II aukšte atskirtas patalpas 

nuteistiesiems, sergantiems atvira tuberkuliozės forma, turintiems dauginį vaistų atsparumą nupirkti 
televizorius ir šaldytuvas; 

- nupirkta nuteistiesiems minkšto inventoriaus: rankšluosčiai – 380 vnt., paklodės – 220 vnt., 
užvalkalai pagalvei – 100 vnt. 

Tai pat buvo pagerintos ir darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos: 
- atliktas Vidaus ligų skyriaus procedūrinio kabineto remontas; 
- suremontuotas Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus kabinetas; 
- suremontuotos Chirurgijos skyriaus dušo patalpos ir vyresniųjų pareigūnų poilsio kambario 

patalpos; 
- atliktas Socialinės reabilitacijos skyriaus kabineto remontas; 
- suremontuota Budėtojų dalies valgomojo kambario patalpa; 
- atliktas baudos izoliatoriaus darbuotojų WC patalpos remontas; 
- atliktas Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnybos bakteriologinės laboratorijos patalpų remontas. 

Perdažyta 90 m2 sienų ir lubų; 
- suremontuotas ir įrengtas Vidaus ligų skyriaus ligonių apžiūros kabinetas; 
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- įrengtos Psichiatrijos skyriaus gydytojų persirengimo patalpos su dušo kabina. 
 
Tačiau susiduriama ir su šiomis problemomis: 
1. Atsižvelgiant į Ligoninės finansines galimybes, palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu 

inventoriumi. Ligoninėje esančias vertybes dažniausiai laužo ir gadina patys pacientai. Ligoninės palatų 
kosmetinis remontas atliekamas kiekvienais metais. Jo metu atliekama elektros instaliacijos, santechnikos, 
sienų, grindų, lovų, langų, spintelių ir kt. remontas. 

2. Įstaigos Vilniaus padalinio magistralinių bei nerekonstruotų pastatų labai bloga vamzdynų būklė, 
elektros instaliacija (sumontuoti prieš 25 metus), dažni šių sistemų gedimai, kuriuos sudėtinga likviduoti, nes 
būtini kapitaliniai remonto ir rekonstrukcijos darbai. 
    
 

IV. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Žmonių ištekliai 
 

Ligoninei patvirtintų pareigybių skaičius 2013-2014 metams:  
 

 2013 m. 2014 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 
Vyresniųjų pareigūnų 24 25 
Pareigūnų  24 24 
Jaunesniųjų pareigūnų  164 161 
Karjeros valstybės tarnautojų 3 4 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 142 145 
Iš viso 358 360 

 

Siekiant užtikrinti asmens medicininių paslaugų, numatytų įstaigai išduotoje licencijoje, teikimą 
2014 m. buvo papildomai įsteigtos 3 medicinos darbuotojų pareigybės, panaikinant 3 prižiūrėtojų pareigybes.  

Nuo 2014 m. gegužės 2 d. Kriminalinės žvalgybos skyriuje buvo įsteigta 1 vyresniojo pareigūno ir 1 
pareigūno pareigybės.    

Nuo 2014 m. spalio 1 d. Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus pavadinimą pakeitus į 
Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus pavadinimą, buvo panaikinta Vilniaus apsaugos, priežiūros ir 
įskaitos skyriaus vyresniojo specialisto (įskaitos) kaip statutinio valstybės tarnautojo pareigybė ir įsteigta 
Įskaitos skyriaus vedėjo kaip karjeros valstybės tarnautojo pareigybė. 

 

 2013 m. 2014 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 
Vyresniųjų pareigūnų 24 24 
Pareigūnų  24 22 
Jaunesniųjų pareigūnų  148 157 
Karjeros valstybės tarnautojų 1 2 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 139 139 
Iš viso 337 345 

 

2014 metais padidėjo jaunesniųjų pareigūnų skaičius, kadangi šiais metais mažiau jaunesniųjų 
pareigūnų buvo atleista iš tarnybos.  

2014 m. pabaigoje Ligoninėje faktiškai dirbo 345 darbuotojai (2013 m. pabaigoje – 337 darbuotojai). 
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Darbuotojų pasiskirtymas pagal amžių
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Atsižvelgiant į pateiktus duomenis pastebime, kad 2014 m. Dauguma darbuotojų (27,6 procentai) 
yra nuo 40 m. iki 50 m. amžiaus (iš jų: 53,6 proc. sudaro jaunesnieji pareigūnai). Darbuotojų pasiskirstymas  
atitinkamoje amžiaus grupėje, palyginus su 2013 m. duomenimis, kito labai nežymiai. Darbuotojai, kurių 
amžius yra virš 62,5 metų, sudarė tik 8,1 procentus visų įstaigos darbuotojų. Šią amžiaus grupę sudaro tik 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 
 

Amžius Vyr. ir vyresn. pareigūnai Jaunesnieji pareigūnai 
 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Iki 30 m. 5 4 39 51 
Nuo 30 m. iki 40 m. 19 14 47 49 
Nuo 40 m. iki 50 m. 18 19 55 48 

Nuo 50 m. iki 62,5 m. 7 10 7 9 
Virš 62,5 m. - - - - 

 
Amžius Karjeros valstybės 

tarnautojai 
Darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis 
 2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Iki 30 m. - - 8 5 
Nuo 30 m. iki 40 m. - - 18 18 
Nuo 40 m. iki 50 m. 1 1 34 27 

Nuo 50 m. iki 62,5 m. - 1 58 61 
Virš 62,5 m. - - 21 28 
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2014 metų Ligoninės pareigūnų pasiskirstymas pagal pareigūnų tarnybos 
stažą

Vyr. ir vyresn. pareigūnai 1 1 8 5 11

Pareigūnai 2 7 5 3 5

Jaunesnieji pareigūnai 56 25 36 18 22

iki 5 m. 5-10 m. 10-15 m. 15-20 m. virš 20 m.

 
 
Labiausiai padidėjo jaunesniųjų pareigūnų, kurių tarnybos stažas yra iki 5 metų, skaičius, kadangi 

2014 m. buvo didelė jaunesniųjų pareigūnų kaita. 
Įstaigos darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 
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 2013 m. 2014 m. 
Vyrai  Moterys  Vyrai  Moterys  

Vyriausiųjų pareigūnų 1 - 1 - 
Vyresniųjų pareigūnų 19 5 19 5 
Pareigūnų  17 7 16 6 
Jaunesniųjų pareigūnų  114 34 120 37 
Karjeros valstybės tarnautojų - 1 1 1 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 19 120 21 118 

 
2014 m. daugiausiai padidėjo jaunesniųjų pareigūnų vyrų skaičius, nes dažniausiai atrankos į 

prižiūrėtojų pareigas buvo organizuojamos vyrams, kadangi įstaigoje laikomi asmenys daugiausia yra vyrai, 
o pagal teisės aktus tik tos pačios lyties atstovai gali atlikti kratas, vedžioti medicininėms procedūroms ir kt. 

 
Ligoninės darbuotojų/pareigūnų skatinimas 

 2013 m. 2014 m. 
 Paskatinta  Nubausta  Paskatinta  Nubausta  
Vyriausiųjų pareigūnų - - - - 
Vyresniųjų pareigūnų 7 1 6 1 
Pareigūnų  8 - 8 - 
Jaunesniųjų pareigūnų  41 9 31 4 
Karjeros valstybės tarnautojų 1 - - - 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 20 10 21 2 
Iš viso 77 20 66 7 
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Faktiškai dirbusių 2013-2014 metais skaičius

2014 m. 1 24 22 157 2 139

2013 m. 1 24 24 148 1 139
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pareigūnai

Vyresn. 
pareigūnai

Pareigū-       
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2014 m. į Ligoninę priimti 39 darbuotojai, iš jų 29 jaunesnieji pareigūnai, 1 karjeros valstybės 

tarnautojas, 8 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Atsižvelgiant į 2013 m. duomenis, 2014 m. 30,3 
procentais darbuotojų priimta mažiau. 
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2014 metais buvo priimta mažiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kadangi 2013 metais 

buvo sukomplektuota daug medicinos darbuotojų etatų. 
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Per 2013-2014 m. iš darbo/tarnybos atleista: 
 2013 m. 2014 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų - - 
Vyresniųjų pareigūnų 3 1 
Pareigūnų  2 3 
Jaunesniųjų pareigūnų  21 19 
Karjeros valstybės tarnautojų - - 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 19 8 
Iš viso 45 31 

 
2013 metais buvo atleista daugiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, negu 2014 m.  
Per 2013 metus buvo paskelbtos 22 atrankos jaunesniųjų pareigūnų pareigybėms užimti. Jose 

dalyvavo 55 pretendentai Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti, iš 
kurių 17 į tarnybą buvo priimta 2013 metais ir 1- 2014 metais sausio mėnesį, 2 jaunesnieji pareigūnai buvo 
perkelti iš kitos įstaigos, bei 13 pretendentų Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojo 
pareigybei užimti, iš kurių 5 pretendentai buvo priimti į tarnybą bei 2 jaunesnieji pareigūnai buvo perkelti iš 
kitos įstaigos.  

2014 metais buvo paskelbta 17 atrankų jaunesniųjų pareigūnų pareigybėms užimti. Jose dalyvavo 56 
pretendentai. 49 - Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti, iš kurių 19 buvo 
priimti į tarnybą 2014 metais, 1-2015 metų sausio mėnesį bei dar 3 pretendentai praeidinėja fizinio ir 
dalykinio pasirengimo patikrinimą Kalėjimų departamento Mokymo centre. 7 pretendentai Pravieniškių 
apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti, iš kurių į tarnybą buvo priimti 5. 

4 jaunesnieji pareigūnai buvo perkelti iš kitų įkalinimo įstaigų. 
2013 metais įvyko 8 neeilinės atestacijos bei 13 jaunesniųjų pareigūnų bei 6 pareigūnai buvo perkelti 

į aukštesnes pareigas. Viešo konkurso būdu buvo paskirtas asmuo į Psichologinės tarnybos vedėjo pareigas. 
2014 metais įvyko 7 neeilinės atestacijos bei 10 jaunesniųjų pareigūnų ir 4 pareigūnai buvo perkelti į 

aukštesnes pareigas. Viešo konkurso būdu buvo paskirtas asmuo į direktoriaus pavaduotojo pareigas.  
 

Personalo kvalifikacijos kėlimas 
 

Darbuotojų/pareigūnų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 
 2013 m. 2014 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 
Vyresniųjų pareigūnų 18 20 
Pareigūnų  16 17 
Jaunesniųjų pareigūnų  20 37 
Karjeros valstybės tarnautojų 1 2 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 44 64 
Iš viso 100 141 

 
Ženkliai padidėjo darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 2014 metais skaičius. Šį padidėjimą sąlygojo 

intensyvus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių 
įstaigų  personalo kvalifikacijos tobulinimo Mokymo centre 2014 m. renginių grafikas, kuris buvo pateiktas 
gegužės mėnesį (2014-05-16 Nr. TS-345).   

2014 metais Ligoninės darbuotojai savo kvalifikaciją dažniausiai kėlė Slaugos darbuotojų 
tobulinimosi ir specializacijos centro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Įrodymais pagrįstos 
medicinos draugijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kalėjimų departamento Mokymo centro 
organizuotuose mokymuose. 

2014 metais 2 Ligoninės vyresnieji pareigūnai 8 kartus dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinio 
susivienijimo organizuoto projekto „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“.  

2014 metais Kalėjimų departamento Mokymo centre savo kvalifikaciją kėlė 136 įstaigos darbuotojai 
iš 141 kėlusio savo kvalifikaciją. Nemažai medicinos specialistų dalyvavo Nacionalinio mokymo centro 
organizuotose konferencijose, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro organizuotuose 
mokymuose. 
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10 Ligoninės pareigūnų ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, dalyvavo projekto „Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos valdymo procesų gerinimas 
kokybės vadybos priemonėmis“ mokymuose. 

 
Ligoninės pareigūnų dalyvavimas įvadiniuose mokymuose 

 2013 m. 2014 m. 
Vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų 2 2 
Pareigūnų  2 2 
Jaunesniųjų pareigūnų  20 14 
Iš viso 24 18 

 
Jaunesniųjų pareigūnų, dalyvavusių įvadiniuose mokymuose, skaičius yra sąlyginai mažesnis, 

palyginus su 2013 metais, kadangi nuo 2014 m. gruodžio 8 d. į Kalėjimų departamento Mokymo centre 
vykstančius įvadinio mokymo kursus yra išsiųsti 6 prižiūrėtojai, tačiau jų įvadinis mokymas baigsis jau 2015 
metais. 

 
V. ĮSTAIGOS VEIKLOS PLANŲ VYKDYMAS, VEIKLOS PROBLEMOS 

 
Ligoninės veikla planuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintais ir 

viešai paskelbtais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių strateginiu veiklos planu, 
Kalėjimų departamento metiniu veiklos planu, Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintu įstaigos 
metiniu veiklos planu ir kitais planavimo dokumentais (viešųjų pirkimų planas (einamųjų metų), 
administracinių padalinių ketvirčių veiklos planai ir kt.). 

2014 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimas siekia 95 procentus. Dalinį plano įgyvendinimą 
sąlygojo tiek išoriniai, tiek vidiniai veiksniai, susiję su finansinių bei žmogiškųjų išteklių trūkumu, teisinio 
reglamentavimo pokyčiais.  

Pagrindinės Ligoninės veiklos problemos: 
1. Dėl nepakankamo įstaigos finansavimo, trūksta lėšų medikamentams, medicininei įrangai įsigyti, 

įstaigos komunalinėms paslaugoms apmokėti, medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, darbuotojų 
darbo sąlygoms bei įstaigoje gydomų pacientų laikymo sąlygoms gerinti. 

 2.  Patalpų ploto, atitinkančio nustatytus teisės aktų reikalavimus dėl suimtųjų, nuteistųjų laikymo 
sąlygų, stoka dalinai įtakoja pastaruoju metu padidėjusį suimtų, nuteistų asmenų skundų skaičių. 2014 m. 
nuteistieji ir suimtieji asmenys pateikė 60 skundų/pareiškimų dėl gyvenamojo ploto neatitikimo ir laikymo 
sąlygų.  

3. Iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vilniaus padalinio nuolat konvojuojami nuteistieji ir suimtieji į 
viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas:, 2013 metais buvo organizuoti 838 neplaniniai konvojai į 
viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas planinėms gydytojų specialistų konsultacijoms, iš jų 141 neplaninių 
konvojų skubios medicininės pagalbos suteikimui, organizuoti 134 apsaugos postai viešosiose sveikatos 
priežiūros įstaigose, kurie tęsėsi 338 dienas. 2014 metais buvo organizuoti 589 neplaniniai konvojai į 
viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas planinėms gydytojų specialistų konsultacijoms, iš jų 143 neplaninių 
konvojų skubios medicininės pagalbos suteikimui, organizuoti 134 apsaugos postai viešosiose sveikatos 
priežiūros įstaigose, dėl šių priežasčių kiekvieną darbo dieną 3-5 Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus 
jaunesnieji pareigūnai skiriami neplaninių konvojų vykdymui. Esant vienam apsaugos postui viešojoje 
sveikatos priežiūros įstaigoje, privaloma skirti papildomai dar 4 pareigūnus per parą, esant dviem apsaugos 
postams atitinkamai - 8 pareigūnus. Tuo metu įstaigoje, net ir esant pilnai sukomplektuotiems jaunesniųjų 
pareigūnų etatams, likusieji pareigūnai turi vykdyti prižiūrėtojo funkcijas dvejuose-trijuose priežiūros 
postuose. Dėl didelės jaunesniųjų pareigūnų kaitos (2014 metais 24 priimti, 20 atleisti), 2014 metų pabaigoje 
beveik užpildžius jaunesniųjų pareigūnų etatus (81 etatai, 79 pareigūnai), tik 68 jaunesnieji pareigūnai gali 
vykdyti prižiūrėtojų funkcijas. Kiti jaunesnieji pareigūnai dar nėra praėję įvadinio mokymo, todėl neturi 
teisės vykdyti tarnybos specialiosiomis priemonėmis ar šaunamuoju ginklu. 

Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriuje yra 80 jaunesniųjų pareigūnų etatų. Šiuo metu yra užimti 
78 etatai. Suteikus jaunesniesiems pareigūnams kasmetines ar kt. atostogas, išsiuntus į įvadinio mokymo 
kursus, jiems susergus, organizuoti tinkamą apsaugos ir priežiūros vykdymą yra sudėtinga, nes nepakanka 
žmogiškųjų išteklių. Tokiu būdu susidaro situacija, kad vienam jaunesniajam pareigūnui tenka atlikti 
pareigas keliuose priežiūros postuose.  

 



 14

VI. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ, DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS 
 

Ligoninėje 2014 metais Kriminalinės žvalgybos skyriaus darbinė veikla buvo nukreipta į narkotinių 
medžiagų ir nuteistiesiems draudžiamų daiktų patekimo į Ligoninę prevenciją, dvigubai padidėjo, t.y. 100%,  
mobilaus ryšio telefonų patekimo į įstaigą užkardymas.  

Lyginant 2013 m. ir 2014 m. Ligoninės kriminogeninius duomenis, matyti kriminogeninės būklės 
pokyčių: 2014 metais atlikta mažiau tarnybinių tyrimų nei 2013 metais, tarnybinių tyrimų skaičius sumažėjo, 
dėl tiklingai vykdomos nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos. Gerą įstaigos kriminogeninę 
būklę atspindi tai, kad 2014 m. įstaigoje nebuvo užfiksuota pabėgimo atvejų, sumažėjo pasipriešinimo 
atvejų. Nusikalstamų veikų ir vidaus tvarkos pažeidimų prevencijos tikslu Ligoninėje papildomai įrengtos 
vaizdo stebėjimo kameros. Taip pat tikslinga būtų konvojuojamųjų priėmimo patalpoje įrengti veikiančius 
bagažo patikros įrenginius (pvz., „Rapiscan“),o įeinant į įstaigą, įrengti arkinius metalo ieškiklius nuolatiniai 
įeinančių ir išeinančių asmenų ir jų daiktų kontrolei. 

 
Vidaus tyrimų skyriuje/Kriminalinės žvalgybos skyriuje 2013 m. 2014 m.  
Pradėta ikiteisminių tyrimų 8 8 
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 8 6 
Iš jų, laisvėje esančių asmenų atžvilgiu 0 2 
Iš jų, dėl sveikatos sutrikdymo 2 2 
Atlikta tarnybinių tyrimų 218 127 
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 174 101 
Iš jų, dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų  44 26 
Užfiksuota neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir nuteistaisiais 6 - 
Dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pradėta ikiteisminių tyrimų 2 2 
Iš jų, užkardant narkotinių ar psichotropinių medžiagų patekimą į įstaigą (laisvės 
atėmimo vietų duomenys) 

1 2 

Atvejai, kai asmenys padarę veiką, susijusią su neteisėta narkotikų apyvarta, 
perduoti policijai nepradedant įstaigoje ikiteisminio tyrimo 

5 - 

Paimta medžiagų, pripažintų narkotinėmis ar psichotropinėmis (bendras kiekis) 3,917 1,0005 
Rasta ir paimta mobiliojo ryšio telefonų 79 78 
Iš jų, užkardant mobiliojo ryšio telefonų patekimą į įstaigą 23 41 

 
 Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą ir toliau buvo vykdoma įeinančių ir 
išeinančių į įstaigą asmenų kontrolė. Buvo vykdomi netikėti darbuotojų ir jų įnešamų daiktų į įstaigą 
patikrinimai. Informacijos bei darbo patirties pasikeitimo tikslais bendradarbiaujama su Kalėjimų 
departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžiomis įstaigomis, teismais, 
prokuratūromis, policijos ir kitomis valstybės įstaigomis. Nuolat keičiamasi informacija su teisėsaugos 
institucijomis, turinčiomis reikšmės nusikaltimų prevencijai, užkardymui ir tyrimui apie negatyvius procesus 
tarp nuteistųjų, suimtųjų, bei nuteistiesiems, suimtiesiems draudžiamų daiktų patekimo būdus. Ligoninės 
Vilniaus padalinyje papildomai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. 

Vykdant pirmiau išvardytas prevencines priemones, rasta ir paimta draudžiamų turėti laisvės 
atėmimo vietoje nuteistiesiems ir suimtiesiems daiktų:  

 
 2013 m. 2014 m. 

Pravieniškių 
padalinys 

Vilniaus 
padalinys 

Pravieniškių 
padalinys 

Vilniaus 
padalinys 

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems 
(suimtiesiems) iš piliečių: 

    

pinigų (Lt) 10 0 0 0 
alkoholinių gėrimų (l) 0,7 0 0 0 
medžiagų pripažintų narkotinėmis ir 

psichiką veikiančiomis (g) 
0 0 1,0005 0 

mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 21 2 39 2 
SIM kortelių (vnt.) 8 3 8 4 
Paimta iš nuteistųjų (suimtųjų):     
pinigų (Lt) 11,7 39,34 0 87,06 
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alkoholinių gėrimų (l) 0 0 0 0 
medžiagų pripažintų narkotinėmis ir 

psichiką veikiančiomis (g) 
0 3,917 0 0 

alkholinio raugo 5 7 71 0 
mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 48 8 32 5 
SIM kortelių (vnt.) 27 20 22 9 

Ligoninės Pravieniškių padalinyje 4 būrio nuteistųjų lokaliniame sektoriuje įrengta tvora, 
apribojanti nuteistųjų priėmimą prie išorinės perimetro tvoros. Tvoros įrengimas turi įtakos draudžiamų 
nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų patekimo į įstaigos teritoriją užkardymui, t. y. per 2014 m. išimtas 
71 mobilaus ryšio telefonas, iš kurių 39 užkardyti (55%) (per 2013 m. išimti 69 mobilaus ryšio telefonai, iš 
kurių 21 užkardyti (30%).  

2013 m. ir 2014 m. narkotinių medžiagų ar stipriai veikiančių medikamentų pas nuteistuosius 
aptikta nebuvo. 2014 m. užkardyta 1,0005 g (2013 m. nepavyko užkardyti).  

Prieš valstybines šventes buvo sustiprintas pareigūnų budėjimas ir per 2014 metus iš nuteistųjų 
buvo išimtas 71 litras alkoholio raugo (2013 m. 5 litrai). 

Ligoninės Viniaus padalinyje per 2014 m. išimti 7 mobilaus ryšio telefonai, iš kurių 2 užkardyti 
(29%) (per 2013 m. išimti 10 mobilaus ryšio telefonai, iš kurių 2 užkardyti (20%).  

2014 m. narkotinių medžiagų ar stipriai veikiančių medikamentų pas nuteistuosius nebuvo aptikta, 
(2013 m. – 3,917). 2014 m. ir 2013  užkardyta nebuvo.  

2014 metais Vidaus tyrimų skyrius reorganizuotas į Kriminalinės žvalgybos skyrių. Nuo 2014 metų 
gegužės 2 dienos vykdoma kriminalinės žvalgybos veikla. Parengti ir patvirtinti Kriminalinės žvalgybos 
skyriaus nuostatai ir pareigybių aprašymai. 

 
 

VII. SOCIALINIS DARBAS 
 

Socialinės reabilitacijos programų vykdymas 
 

Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga linkme bei didinti jų motyvaciją 
elgesio korekcijai, įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu buvo vykdomos šios socialinės reabilitacijos programos: 
Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, Nuteistųjų pataisos programa, Nuteistųjų 
integracijos į visuomenę programa, Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir 
socialinio švietimo programa, Nuteistųjų dvasinio ugdymo programa, Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo 
programa, Sveika gyvensena, Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos programa, 
savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programa, Kriminalinės subkultūros 
apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. 

Nuteistųjų adaptacijos programa. Šia programa siekiama pažinti nuteistojo asmenybę, objektyviai 
nustatyti nuteistojo poreikius bei suteikti būtiniausią informaciją apie bausmės atlikimo sąlygas, nuteistojo 
teisinę padėtį. Vykdant šią programą, nuteistajam suteikiama psichologinė, medicininė, materialinė bei, esant 
būtinybei, kita pagalba tam, kad nuteistasis greičiau ir lengviau adaptuotųsi pataisos namuose. Šioje 
programoje dalyvauja visi naujai į įstaigą atvykstantys nuteistieji. 

Nuteistųjų pataisos programos turinį sudaro nuteistųjų dorovinis auklėjimas, kuriuo siekiama, kad 
nuteistieji elgtųsi pagal visuomenei priimtinas elgesio taisykles; teisinis švietimas, kuriuo siekiama, kad 
nuteistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis; kultūrinis auklėjimas; fizinis 
lavinimas; saviaukla ir kitos priemonės. 

Nuteistojo integracijos į visuomenę programa. Programa parengiama bei pradedama vykdyti 
atsižvelgiant į nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo bausmės terminą. Vykdant programą siekiama, kad 
nuteistasis, paleistas į laisvę, sėkmingai integruotųsi į visuomenę, kad šis integracijos procesas nuteistajam 
būtų kuo lengvesnis bei efektyvesnis. Šios programos turinį sudaro priemonių visuma, kurių pagalba 
sprendžiami nuteistojo buities, įsidarbinimo, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų įsigijimo klausimai. 
Nuteistajam padedama išsiaiškinti jam galinčias kilti integracijos į visuomenę problemas bei šių problemų 
galimus sprendimų variantus.  

Laisvalaikio užimtumo programa mažina recidyvinio nusikalstamumo riziką sudarant sąlygas 
nuteistiesiems realizuoti savo gebėjimus ir sumanymus, ugdo jų savarankiškumą, asmenines vertybes, gerina 
bendrą išsilavinimą, mažina vidinę įtampą įstaigoje, taip pat padeda nuteistiesiems tapti įstatymus, 
žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis, išmoko nuteistuosius gyvenimo tikslų 
siekti teisėtais būdais ir priemonėmis. 
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Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo 
programos vykdymu siekiama suteikti asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, 
teisinių ir socialinių žinių, kad jie galėtų adaptuotis nuolat kintančioje visuomenėje ir sugebėtų teisėtais 
būdais tenkinti savo socialinius poreikius, ugdyti joje dalyvaujančių nuteistųjų gyvenimo įgūdžius – 
gebėjimą prisitaikyti visuomenėje ir pozityviai elgtis suteikiant asmeniui brandaus savarankiško gyvenimo 
pagrindus ir padėti jam tobulinti pozityvius gebėjimus visą gyvenimą. 

Nuteistųjų dvasinio ugdymo programa sudaro sąlygas nuteistiesiems realizuoti religinius, dvasinius 
ir moralinius poreikius, ugdyti savarankiškumą, asmenines vertybes, padeda tapti žmogiškąsias vertybes ir 
visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis, išmoko juos gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir 
priemonėmis, sudaro sąlygas po bausmės atlikimo sėkmingai reintegruotis į visuomenę. 

Sveika gyvensena padeda nuteistiesiems įgyti visuminę sveikatos sampratą, išsiugdyti sveikatai 
naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis 
sveiką gyvenimo būdą. 

 Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos programa formuoja neigiamą 
nuteistųjų požiūrį į narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholinių gėrimų ar jų surogatų vartojimą. 
Ugdo sveiko gyvenimo nuostatas ir kontroliuoti jų elgesį, siekiant užkardyti kvaišalų ar svaigalų įsigijimą, 
vartojimą ir platinimą bei užtikrinti kriminogeninės būklės kontrolę Ligoninėje. 

Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programa nustato laisvės 
atėmimo vietų įstaigų administracijos veiklos prioritetus valdant krizines situacijas, jų prevencijos tikslus, 
uždavinius ir kryptis, šių krypčių įgyvendinimo ir kontrolės mechanizmus. 

Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa nuosekliai, 
kompleksiškai, sistemingai mažina kriminalinės subkultūros įtaką laisvės atėmimo bausmės vykdymo 
procesui, siekiant išgyvendinti subkultūros lemiamus kriminalinio pobūdžio nuteistųjų tarpusavio 
santykius.

2014 m. Nuteistųjų, dalyvavusių socialinės reabilitacijos programose, 
skaičius
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Bendras nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, skaičius per 2014 m. sudarė 

553 (2013 m. - 453). Skaičius padidėjo, kadangi 2014 m. Ligoninėje buvo vykdoma 10 socialinės 
reabilitacijos programų, 2013 m. - 6. 

Pažymėtina, kad nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į Ligoninės stacionarą Vilniaus 
padalinyje atlikti gydymą, socialinės reabilitacijos programas taikyti netikslinga dėl trumpo buvimo šioje 
įstaigoje laiko, kadangi pagerėjus jų sveikatos būklei, grąžinami į pataisos įstaigas ar tardymo izoliatorius. 
Todėl Vilniaus padalinyje vykdomos tik 3 socialinės reabilitacijos programos – Nuteistųjų pataisos 
programa, Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo 
vietose prevencijos programa ir juose dalyvauja visi nuteistieji palikti atlikti ūkio darbus. 

 
Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymasis 
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2014 metais įstaigoje sumažėjo nuteistųjų skaičius, turinčių: aukštąjį universitetinį išsilavinimą turėjo 
2 nuteistieji (2013 m. – 3), pagrindinį išsilavinimą 89 nuteistieji (2013 m. – 135), vidurinį išsilavinimą 99 
nuteistieji (2013 m. – 124). 2013 -2014 metais nuteistųjų, neturinčių išsilavinimo nebuvo. 

 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Besimokančių nuteistųjų 
skaičius 

Gavusių mokslo baigimo 
pažymėjimus 

2014 m. 2013 m. 2014 m. 2013 m. 
Pagrindinis išsilavinimas 3 0 2 3 
Vidurinis išsilavinimas 29 35 3 1 
Profesinis mokymas 57 33 31 0 

 
Ligoninės  Pravieniškių padalinyje suformuota Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos siuvėjų 

ir suvirintojų grupės bei Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo mokyklos grupė. Vilniaus padalinyje ūkio 
brigadoje dirbantys nuteistieji mokslus tęsė Vilniaus jaunimo mokykloje.  

Besimokančių nuteistųjų skaičius ženkliai padidėjo dėl to, kad 2014 gegužės mėnesį buvo įrengtos 
suvirintojų klasės patalpos ir nuo 2014 mokslo metų pradžios Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 
pradėjo nuteistųjų mokymą suvirintojų specialybės. Be to, kai kuriems nuteistiesiems Lygtinio paleidimo iš 
pataisos įstaigos komisija teikė rekomendaciją dėl nuteistojo socialinės reabilitacijos ir nusikalstamo elgesio 
rizikos mažinimo – pradėti mokytis. 

 
Nuteistųjų užimtumas 

Ligoninės Pravieniškių padalinyje 2014 metais buvo įvykdyti šie projektai, kai kurie iš jų buvo 
vienkartiniai ir trumpalaikiai: 

1. Nuo 2014 m. vasario 6 d. iki 2014 m. gegužės 15 d. Lietuvos Carito „Kalinių globos ir 
integracijos“ projekto remiami Alfa kurso savanoriai vykdė Nuteistųjų dorovinių vertybių ugdymo programą 
– „Alfa kursą“. Per šį laikotarpį įvyko 13 susitikimų, kurių metu nuteistieji buvo supažindinti su 
krikščionybės pagrindais, Dievo veikimu Bažnyčioje bei kiekvieno asmens gyvenime.  

2. Siekiant mažinti recidyvinio nusikalstamumo riziką, sudarant sąlygas nuteistiesiems realizuoti 
savo gebėjimus ir sumanymus, ugdant jų savarankiškumą, asmenines vertybes, mažinant vidinę įtampą 
įstaigoje, Ligoninės administracija parengė socialinį projektą „Tėvų ir dukterų šokis“, kuriame svarbią vietą 
užima nuteistųjų šeimos. 

2014 m. liepos 31 d. Ligoninės Pravieniškių padalinyje bendradarbiaujant su Šv. Kazimiero ordinu 
ir Lietuvos Caritu, vyko Socialinio projekto „Tėvų ir dukterų šokis“ renginys. Ta proga į pataisos įstaigą 
atvyko ne tik kviestiniai svečiai, bet ir nuteistųjų žmonos su vaikais.  

Projekto metu Ligoninės Pravieniškių padalinio koplyčioje Šv. Mišias aukojo Rumšiškių Šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos kapelionas 
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Kazimieras Gražulis, taip pat dalyvavo Lietuvos Carito savanoriai, Šv. Kazimiero ordino D. Magistras 
Henrikas Armoška-Eismontas ir Ordino atstovai: Sofija Jonaitytė; Agnė Pikšrytė; Aleksandra Armoškaitė-
Venskaitienė; Linas Kapeikis; Klara Sakalauskienė, taip pat LR Teisingumo ministerijos viceministras 
Paulius Griciūnas, LR SAM ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros 
komiteto narė Orinta Leiputė ir LR Seimo narės padėjėja Aurelija Lankelienė, Kalėjimų departamento prie 
Teisingumo ministerijos direktorius Artūras Norkevičius ir Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Birutė 
Semėnaitė, Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius Andrius Dubinas, Lietuvos Caritas atstovė Aušra 
Sinkevičiūtė. Po oficialiosios dalies skambėjo koncertas, kuriame dalyvavo operos solistė Sofija Jonaitytė, 
nuteistųjų muzikinė grupė „Pravalas“ ir nuteistojo Tomo Ežerskio vaikai. Koncerto metu nuteistieji turėjo 
galimybę šokti su savo dukromis. 

3. 2014 m. gegužės 22 d. VšĮ ,,Elodina“ atstovė Elona Jasinauskienė, Lietuvos sveikuolių sąjungos 
viceprezidentas ,,Gyvenimo meno fondo“ mokytojas Egidijus Valskis, susivienijimo „Žali.LT“ 
koordinatoriaus pavaduotojai Virginija Vingrienė ir Donatas Vaičius, Lietuvos veikliųjų žmonių bendrijos 
Šiaulių skyriaus vadovas Vidmantas Ribinskas nuteistiesiems buvo organizuotas projekto „Bendruomenės 
daržo įkūrimas“ vykdymo pradžia – organizuotas netradicinis edukacinis renginys, kurio metu buvo įkurtas 
bendruomenės daržas. Projekto tikslas – suburti nuteistuosius bendrai veiklai, suteikti žinių apie gamtinę 
žemdirbystę bei ugdyti naujus, ateičiai naudingus įgūdžius. Dalis nuteistųjų laisvalaikiu turėjo galimybę 
užsiimti sodininkyste-daržininkyste – sodinti ir prižiūrėti gėles, tvarkyti ir puoselėti įstaigos teritorijos 
aplinką, gerinti infrastruktūrą. Rugsėjo mėnesio gale nuteistieji surinko gausų rudeninį derlių. 

4. Šių metų liepos 31 d. buvo pasirašyta Šv. Kazimiero ordino ir Ligoninės bendradarbiavimo 
sutartis. Bendradarbiavimo rezultatas – laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems laisvės 
atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje nuo 2014 m. spalio 19 d. prasidėjo paskaitų ciklas skirtas 
susitikimams su Šv. Kazimiero ordino nare – psichologe Ramune Urbonavičiene.  

5. Ligoninės Pravieniškių padalinyje 2014 m. gruodžio 4-19 d. buvo parengtas ir organizuotas 
Socialinis advento projektas „Vaikų namai“ (toliau – Advento projektas), kurio pagrindinis tikslas – 
suvienyti nuteistuosius ir jų pastangas padėti Paparčių šv. Juozapo vaikų globos namuose esantiems vaikams. 
Kiekvieno nuteistojo dalyvavimas Advento projekte turėtų sujungti juos į nuostabią bendruomeniškumo ir 
bendrystės patirtį. Advento projektas buvo skirtas finansiškai paremti Paparčių šv. Juozapo vaikų globos 
namuose be tėvų globos likusius Kaišiadorių rajono vaikus. Šiame projekte dalyvaujantys nuteistieji 
savanoriškai, pagal savo galimybes, skyrė lėšų vaikams išlaikyti.  

6. 2014 m. vasario 13 d. vyko seminaras „Meilė ir atsakomybė“, skirtas Šv. Valentino dienai. 
Seminarą vedė socialinė darbuotoja Skandinavijos šalių projekto „Locademia“ (suaugusiųjų švietimas) 
koordinatorė Šiaulių mieste – Elona Jasinauskienė bei jos padėjėjos – Audronė Kiuzlingienė ir Svetlana 
Užemeckienė. 

2014 m. kovo 13 d. vyko seminaras tema „Žodis žeidžia, žodis gydo“. Seminarą vedė socialinė 
darbuotoja Skandinavijos „Locademia“ (suaugusiųjų švietimas) koordinatorė Šiaulių mieste – Elona 
Jasinauskienė. Seminare dalyvavo Eligijus Valskis – Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentas 
„Gyvenimo meno fondo“ mokytojas. Jis seminaro dalį dėstė pagal Stresų valdymo ir reabilitacijos programą 
„Prison Smart“. 

2014 m. gegužės 22 d. vyko eklektiškos biblioterapijos seminaras. Seminarą vedė socialinė 
darbuotoja Skandinavijos šalių projekto „Locademia“ (suaugusiųjų švietimas) koordinatorė Šiaulių mieste – 
Elona Jasinauskienė. Seminare buvo analizuojami literatūros kūriniai. Literatūros kūrinių skaitymas padeda 
nuteistiesiems atrasti tinkamą sprendimą, stimuliuoja dvasines jėgas. Seminare buvo aptariami, 
komentuojami jau perskaityti kūriniai, aptariami asmeniniai jausmai ir išgyvenimai. 

7. Bendradarbiaujant su NVO „Tėvo namai“ vykdoma projektinė programa „Asmenų paleistų iš 
įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės 
apskrityje“. Ši programa aktuali tiems nuteistiesiems, kurie ruošiami paleidimui į laisvę.  

8. Toliau buvo vykdoma veikla pagal projekto „Mano kelias 2 versija“ programą. Per 2014 m. buvo 
pareiškę norą dalyvauti 9 nuteistieji. Jie žaidė šį žaidimą klube esančioje kompiuterių klasėje. 

 
Organizuoti sporto-kultūriniai ir kiti renginiai 

 
2013 metais Pravieniškių padalinyje kultūros ir sporto renginių nuteistiesiems buvo organizuota 

36, o 2014 metais – 47 (krepšinio ir futbolo rungtynės, jėgos trikovė, badmintono turnyrai, stalo žaidimai 
(šaškės, nardai, domino)). Pažymėtina, kad nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į Ligoninės 
stacionarą Vilniaus padalinyje, socialinės reabilitacijos programas taikyti nėra tikslinga dėl jų trumpo 
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buvimo šioje įstaigoje, nes, pagerėjus sveikatos būklei, suimti, nuteisti asmenys grąžinami į pataisos įstaigas 
ar tardymo izoliatorius. Todėl Vilniaus padalinyje kultūros ir sporto renginiai nuteistiesiems 
neorganizuojami.  
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Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, užimtumas procentais

Įdarbintų nuteistųjų
skaičius (įskaitant
dirbančius už įkalinimo
įstaigos ribų)

Individualia darbine,
kūrybine veikla
užsiimančių nuteistųjų
skaičius

Laisvės atėmimo
vietose besimokančių
nuteistųjų skaičius

Pastebima tendencija, kad didėja asmenų, kurie dėl sveikatos būklės negali dirbti, skaičius. Tai sąlygoja 
įdarbintų asmenų skaičiaus mažėjimą.  

Atsižvelgiant į įstaigos galimybes, didinamas nuteistųjų užimtumas – vykdomas profesinis ir 
bendrojo lavinimo mokymai, taip pat organizuojami socialinės reabilitacijos renginiai bei sudaromos sąlygos 
dalyvauti individualioje, meninėje-kūrybinėje veikloje, kad vis mažiau nuteistiesiems liktų beprasmingo 
laisvo laiko. 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų drausmė  
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Bendras taikytų nuobaudų skaičius 2014 m. ženkliai sumažėjo tiek Vilniaus padalinyje - 166 (2013 
m. – 206), tiek Pravieniškių padalinyje – 254 (2013 m. – 322). Pastebima, kad nuteistųjų teisinė padėtis 
griežtinama, tačiau taikomos santykinai švelnesnės nuobaudos: pokalbis, papeikimas, draudimas vieną 
mėnesį pirkti maisto produktus, pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės, o griežtesnės 
nuobaudos: uždarymas į baudos izoliatorių, perkėlimas į kamerų tipo patalpas ir perkėlimas iš paprastosios 
grupės į drausmės grupę – rečiau. 
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 Dažniausiai daromini drausmės pažeidimas Pravieniškių padalinyje Vilniaus padalinyje 
2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas 163 111 103 109 
Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas 89 97 49 35 
Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas 39 30 32 15 
Narkotinių medžiagų vartojimas 0 0 15 6 
Fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis 4 7 6 1 
Psichotropinių medžiagų vartojimas 11 1 1 0 
Alkoholinių gėrimų ir surogatų vartojimas 6 11 0 0 
Bendras registruotas nuteistųjų ir suimtųjų drausmės 
pažeidimų skaičius  

384 390 356 464 

Direktoriaus nutarimais ar įsakymais skirtas nuobaudų 
skaičius 

322 254 206 166 

 
Analizuojant Ligoninės drausminę praktiką, darytina išvada, kad Ligoninės Pravieniškių padalinyje 

bendras drausmės pažeidimų skaičius 2014 m., lyginat su 2013 m., beveik nepakito: 390 (2013 m. – 384), 
Vilniaus padalinyje padidėjo iki 464 (2013 m. – 356).   

Vykdydama drausmės pažeidimų prevenciją, pataisos įstaigos administracija imasi tokių priemonių: 
· kiek leidžia sąlygos, didinamas nuteistųjų užimtumas – vykdomas profesinis ir bendrojo 

lavinimo mokymai; 
· organizuojami socialinės reabilitacijos renginiai; 
· sudaromos sąlygos dalyvauti individualioje, meninėje-kūrybinėje veikloje, kad vis mažiau liktų 

beprasmingo laisvo laiko; 
· socialinės reabilitacijos pareigūnai vykdo individualų aiškinamąjį darbą su nuteistaisiais, kodėl 

jiems tikslinga gerai elgtis, laikytis įstaigoje nustatytų režimo reikalavimų ir vidaus tvarkos, aktyviai 
dalyvauti socialinės reabilitacijos programose; 

· nuteistieji, sistemingai darantys drausmės pažeidimus ir tokiu elgesiu neigiamai įtakojantys 
kitus nuteistuosius, ar sistemingai pažeidinėjantys pataisos įstaigoje nustatytą vidaus tvarką, yra uždaromi į 
baudos izoliatorių, perkeliami iš paprastosios į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, ieškoma įvairių 
priemonių, skatinančių teigiamą nuteistųjų elgesį, vadovaujamasi daugiau socialinės reabilitacijos, nei 
drausminio poveikio priemonėmis; 

· pataisos įstaigoje yra sumontuotos vidinės tvoros, kurios apriboja nuteistųjų lankymąsi tose 
vietose, kuriose jie negyvena ir nedirba, tokiu būdu mažinama galimybė daryti drausmės pažeidimus; 

· gyvenamųjų korpusų koridoriuose įrenginėjamos stebėjimo kameros, kad galima būtų fiksuoti 
galimus drausmės pažeidimus; 

· reguliariai atliekamos gyvenamųjų patalpų ir nuteistųjų asmens kratos. 
 

Socialinės reabilitacijos skyriaus organizuotuose teisiniuose ir socialiniuose užsiėmimuose 
dalyvavusių nuteistųjų skaičius: 

 Pravieniškių 
padalinyje 

Vilniaus padalinyje (nuteistieji 
palikti atlikti ūkio darbus) 

2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 
Teisiniuose ir socialiniuose užsiėmimose 
dalyvavusių nuteistųjų skaičius 

112 103 37 31 

 

Įgyvendinant Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio 
švietimo programą bei ruošiant nuteistuosius paleidimui iš pataisos įstaigos, savarankiškai ir kartu su 
probacijos tarnybomis vykdomos resocializacijos priemonės, padedančios užtikrinti sėkmingą nuteistųjų 
integraciją į visuomenę po paleidimo iš pataisos įstaigos. Socialinės reabilitacijos skyrius Pravieniškių 
padalinyje rengia nuteistiesiems susitikimus su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos skyriaus, 
veikiančio Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybių teritorijose, pareigūnais (Vilniaus padalinyje nuteistieji 
susitiko su Vilniaus probacijos tarnybos pareigūnais), taip pat su Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausiųjų 
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policijos komisariatų Migracijos skyrių pareigūnais. Dalyvaujančių asmenų skaičius per metus neženkliai, 
bet sumažėjo ir tam įtakos galimai turėjo: 

· pasveikę nuteistieji yra perkeliami į kitus pataisos namus, todėl nutrūksta jų dalyvavimas 
šiuose užsiėmimuose; 

· dalyvaujantys nuteistieji buvo paleisti į laisvę. 
 

 Pravieniškių padalinyje Vilniaus padalinyje 
2013 m. 2014 m. 2013 m. 2014 m. 

Skirti paskatinimai 126 140 50 16 
 
Analizuojant paskatinimo priemonių skyrimo praktiką, dažniausiai skirtos paskatinimo priemonės – 

padėka, paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą bei papildomų ilgalaikių pasimatymų suteikimas. 
Paskatinimo priemonių skaičius padidėjo Ligoninės padalinyje, tam įtakos turėjo: 

· dalis nuteistųjų turi motyvaciją sumažinti bausmės atlikimo terminą, todėl stengiasi keisti savo 
elgesį teigiama linkme; 

· dalis nuteistųjų, kuriems už padarytus pažeidimus buvo sugriežtintos laikymo sąlygos, stengiasi 
geru elgesiu sušvelninti savo teisinę padėtį; 

· buvo organizuota daug renginių ir už aktyvų dalyvavimą juose nuteistieji turėjo galimybę gauti 
paskatinimo priemones. 

Ligoninės Vilniaus padalinyje skirtų paskatinimo priemonių skaičius žymiai sumažėjo. Tam įtakos 
turėjo didelis nuteistųjų ir suimtųjų drausmės pažeidimų skaičius. 

 
Psichologinė pagalba įstaigoje laikomiems asmenims 

 
2014 m. nuteistiesiems, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš 

terminą, Psichologinės tarnybos darbuotojai skaitė 8 paskaitas ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos 
temomis (2013 m. - 12 paskaitų), parengė 98 išvadas dėl lygtinio atleidimo nuo bausmės ar lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo (2013 m. – 119), pateikė 16 rekomendacijų pataisos įstaigos 
administracijai skirstant nuteistuosius į būrius, grupes, kameras, perkeliant į kitas pataisos įstaigas dėl 
išimtinių aplinkybių, kliūdančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje (2013 m. – 19).  

Palyginus 2013 m. ir 2014 m. veiklos rezultatus, 2014 m. Psichologinės tarnyba nuteistiesiems bei 
suimtiesiems suteikė 32 procentais daugiau individualių konsultacijų. Šį padidėjimą lėmė tai, jog nuo 2013 
m. Psichologinėje tarnyboje dirba du psichologai. 

Lyginant  2013 m.  ir  2014 m. duomenis galima teigti, jog 2014 m. sumažėjo nuteistųjų skaičius,   
kuriuos paleidžiant lygtinai iš pataisos įstaigos reikia įvertinti pagal smurtinio elgesio rizikos ateityje 
metodikas HCR-20, SVR:20 . 

2014 m. padidėjo atliktų nuteistųjų asmenybės įvertinimų skaičius – 89, 2013 m. – 61. 
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Atlikta nuteistųjų (suimtųjų) asmenybės įvertinimų
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Programos pavadinimas 2014 m.  2013 m. 

Projektas „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė 
reabilitacija ir  integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“ 

24 12 

„Tik tu ir aš“ 1 2 
 
2013 m. sudaryta partnerystės sutartis su Krikščioniškuoju labdaros fondu „Tėvo namai“, pagal kurią 

pradėtas įgyvendinti projektas „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir  
integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“. Šis projektas buvo vykdomas 2013-2014 m., jį 
sėkmingai baigė 36 asmenys.  

 
Nuteistųjų savęs žalojimo atvejai 2015-01-01 2014-01-01 
Savęs žalojimo atvejai  32 6 
Nuteistųjų savęs žalojimo procentas  15,6% 2,6% 
Nuteistųjų skaičius ataskaitinio laikotarpio sausio pirmai dienai  205 233  

 

Lyginant 2013 m. ir 2014 m. duomenis savižalojimo atvejų padaugėjo. Tam, kad išanalizuoti ir 
išsiaiškinti šių nuteistųjų veiksmų priežastis, 2015 m. I ketvirtį Psichologinė tarnyba planuoja atlikti 
nuteistųjų mikroklimato tyrimą. 

 
Suimtųjų ir nuteistųjų kūno žalojimų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje prevencija 

Kūno žalojimų prevencija 2014 m.  2013 m.  
Suteiktų individualių konsultacijų skaičius 69 35 
Konsultuotų asmenų skaičius  53 28 

 

Nuo 2013 m. III ketvirčio Psichologinė tarnyba dalyvauja rengiant nuteistųjų potencialiai linkusių 
naudoti fizinį smurtą prieš kitą asmenį sąrašą. Į šį sąrašą 2013 m. įtraukta  30 asmenų. Per 2014 metus 
papildomai įtraukti 3 asmenys, išbraukti 4 asmenys (pasibaigė bausmės laikas). Psichologinė tarnyba 
dalyvauja valdant konfliktines situacijas tarp nuteistųjų, teikia individualias konsultacijas asmenims 
nukreiptas į emocijų bei agresijos valdymą. 

 
VIII. NARKOMANIJOS PREVENCIJA 

 
 

Efektyvus Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo platinimo prevencijos programos, patvirtintos 
Ligoninės direktoriaus 2012 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-89, vykdymas. Šios programos tikslas – 
formuoti neigiamą nuteistųjų požiūrį į narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei alkoholinių gėrimų ar jų 
surogatų vartojimą, ugdyti sveiko gyvenimo nuostatas ir kontroliuoti jų elgesį, siekiant užkardyti kvaišalų ar 
svaigalų įsigijimą ir platinimą bei užtikrinti kriminogeninės būklės kontrolę Ligoninėje. Šios programos 
taikymas įstaigoje žymiai sumažino nuteistųjų narkotinių medžiagų vartojimą, t. y. 2011 m. nustatyti 78 
narkotikų vartojimo atvejai, 2012 m. – 40 atvejų, 2013 m. tokių atvejų nebuvo, 2014 m. - 6.  
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Prevencinį darbą Ligoninėje vykdo ir Psicholologinės tarnybos darbuotojai: nuteistiesiems, kuriuos 
ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, skaityta 8 paskaitos ŽIV/AIDS ir 
narkomanijos prevencijos temomis (2013 m. – 12). Pagal Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 
prevencijos, taikomos Ligoninėje Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti šias 
medžiagas, programą 2014 m. konsultuota 16 asmenų  (2013 m. – 13).  

 
 

IX. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS 
 
 

Per 2014 m. į Ligoninę atvyko 4678 (2013 m. – 4688) suimtų, nuteistų asmenų (iš jų: į įstaigos 
Vilniaus padalinį – 4423, Pravieniškių padalinį – 255), išvyko – 4688 (2013 m. – 4682) suimtų, nuteistų 
asmenų (iš jų: iš įstaigos Vilniaus padalinio – 4422, Pravieniškių padalinio – 266). Bendras įstaigos 
atvykimų skaičius palyginti su 2013 metais sumažėjo 0,22 %, išvykimų padidėjo  0,12%. 

2014 įstaigos Pravieniškių padalinyje bausmę atliko 2 užsienio piliečiai (2013  m. – 3), Vilniaus 
padalinyje 1 (2013 m. – 1). 

 

Atvykusių bei išvykusių nuteistųjų skaičius
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Per 2014 metus (lyginant su 2013 metais): Pravieniškių padalinyje atvykimų sumažėjo 3,13 %, 

išvykimų padidėjo – 1,91 %, Vilniaus padalinyje atvykimų sumažėjo nežymiai 0,05%, išvykimų padidėjo 
taip pat nežymiai 0,02 %.  
 

Vidutisnis sąrašinis nuteistųjų, suimtųjų ir areštantų skaičius 
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2014 metais Pravieniškių padalinyje vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius palyginti su 2013 
metais: I ketvirtį mažėjo nuo 160 iki 157 (1,88%), II ketvirtį didėjo nuo 155 iki 163 (4,91%), III ketvirtį taip 
pat didėjo nuo 155 iki 163 (4,91%), IV ketvirtį didėjo nuo 156 iki 158 (2%). 2014 metais  vidutinis sąrašinis 
nuteistųjų skaičius didėjo – 2,23 %. 
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2014 metais Vilniaus padalinyje vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius mažėjo: I ketvirtį nuo 151 iki 
143 (5,3 %), II ketvirtį nuo 149 iki 142 (4,7 %), III ketvirtį nuo 150 iki 128 (14,8 %), IV ketvirtį nuo 138 iki 
124 (10,2 %).  2014 metais  vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius mažėjo – 8,7 %. 

2014 metais nuteistiesiems Pravieniškių padalinyje buvo leista trumpam išvykti: už pataisos 
įstaigos ribų – 2 (2013 m. – 0), į namus – 1 (2013 m. – 1), suteiktos nemokamos atostogos – 2 (2013 m. – 2). 
2014 ir 2013 metais Vilniaus padalinyje trumpam išvykti leista nebuvo. 

 
 

Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 
Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal paleidimo pagrindus 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinys 
2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 

Paleisti į laisvę nuteistieji ir suimtieji, iš jų: 74 100% 84  100% 23 
 

100 % 21 100 % 

atbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės 
laiką 

51 69% 53  63% 9 39 % 9 43 % 

lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos  23 31% 30 36% 8 35 % 5 24 % 
malonės tvarka - - - - - -   - -   
amnestijos aktu - - - - - -   - -   
atleisti nuo bausmės dėl ligos - - - - 6 26 % 5 24 % 
pakeitus nuosprendį apeliacine   ar kasacine 
tvarka 

- - 1 1% - 7 % 2 9 % 

 

Per 2014 metus Ligoninės Pravieniškių padalinyje į laisvę paleista 74 nuteistieji, suimtieji (2013 
metais – 84), iš jų atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką 51  nuteistas asmuo (2013 metais – 
53), tai yra 6 proc. daugiau nei 2013 metais; iš jų lygtinai paleistų iš pataisos įstaigos 23 asmenys (2013 
metais – 30), t. y. 5 % mažiau nei 2013 metais. Vienas asmuo 2013 m. paleistas į laisvę pakeitus nuosprendį 
apeliacine tvarka, 2014 m tokių atvejų nebuvo.  

Per 2014 metus Ligoninės Vilniaus padalinyje į laisvę paleista 23 nuteistieji, suimtieji (2013 metais 
– 21), iš jų: atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką 9 asmenys (2013 metais – 9), t. y. 4 proc. 
mažiau nei 2013 metais; lygtinai paleistų iš pataisos įstaigos 8 asmenys  (2013 metais – 5), t. y. 11 proc. 
daugiau nei 2013 metais, atleistų nuo bausmės dėl ligos 6 asmenys (2013 metais – 5), t. y. 2 % daugiau nei 
2013 m., pakeitus nuosprendį apeliacine ar kasacine tvarka asmenų paleista nebuvo (2013 m. – 2). 

2013-2014 metais paleistų į laisvę malonės suteikimo tvarka, amnestijos aktu bei pakeitus 
nuosprendį kasacine tvarka nebuvo. Pokyčius lemia teismų darbo intensyvumas, kontingento sudėties 
pokyčiai, kriminogeninė būklė Lietuvoje, teismų darbo praktika skiriant bausmes, vykdant Lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigos institutą, pataisos įstaigos personalo darbas vykdant socialinę reabilitaciją ir 
ruošiant nuteistuosius paleidimui iš pataisos įstaigos ir kt.  

 

 
Nuteistųjų  pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas veikas 

 

Nuteistųjų pasiskirstymas  
pagal padarytas nusikalstamas 
veikas  

Pravieniškių padalinio Vilniaus padalinio Visos įstaigos 
2015 m.  2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 

156 100% 141 100% 68 100% 64 100% 205 
 nužudymą 51 32,7% 41 29,1 % 16 24% 14 22% 55 
 neatsargų gyvybės atėmimą 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0 
 sunkų sveikatos sutrikdymą 12 7,7% 10 7,1 % 3 4% 1 2% 11 
išžaginimą 9 5,8% 4  2,8% 0 0 0 0 4 
viešosios tvarkos pažeidimą 1 0,6% 2  1,4% 3 4% 1 2% 3 
plėšimą 15 9,6% 5  3,5% 4 6% 6 9% 11 
vagystę 22 14,1% 26  18,4% 19 28% 16 25% 42 
vagystę, padarytą stambiu mastu 0 0 0 0% 0 0 2 3% 2 
turto prievartavimą 2 1,3% 1 0,7% 0 0 2 3% 3 
sukčiavimą 4 2,6% 6   4,3% 10 15% 7 11% 13 
nusikalstamą susivienijimą 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 
kyšininkavimą 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 
kontrabandą 3 1,9% 1  0,7% 0 0 0 0 1 
nusikalstamas veikas, susijusius 
su narkotinėmis ar 
psichotropinėmis medžiagomis 

15 9,6% 15 10,6 % 4 6% 9 14% 24 

kitas nusikalstamas veikas 22 14,1% 30  21,3% 8 12% 6 9% 36 
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2014 m. sausio 1 d. duomenimis Pravieniškių padalinyje daugiausiai asmenų, atliekančių bausmę 
už nužudymą, – 41 (29,1 %), 2013 metais šios kategorijos nuteistųjų taip pat buvo daugiausiai - 51 (32,7 %), 
procentine išraiška nuo visų tuo metu atliekančių bausmę asmenų už nužudymą sumažėjo. Taip pat nežymiai 
mažėjo nuteistųjų, atliekančių bausmes už sunkų sveikatos sutrikdymą, išžaginimą, plėšimą, turto 
prievartavimą, kontrabandą. Tačiau išaugo asmenų nuteistų už: vagystę 26 (18,4%), 2013 m. 22 (14,1%), 
sukčiavimą 6 (4,3 %), 2013 m. 4 (2,6%). 

Ligoninės Vilniaus padalinyje 2015-01-01 dienai daugiausiai buvo asmenų, atliekančių bausmę: už 
vagystę, – 16 (25%), 2013 metais šios kategorijos nuteistųjų taip pat buvo daugiausiai – 19 (28%), t. y. 3% 
mažiau nei 2013 m. Mažėjo nuteistųjų, atliekančių bausmes už nužudymą, sunkų sveikatos sutrikdymą, 
viešosios tvarkos pažeidimą, sukčiavimą. Tačiau išaugo asmenų skaičius nuteistų už plėšimą – 6  (9%), 2012 
m. – 4 (6%), nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis, – 9 (14%), 
2013 m. – 4 (6%). 

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas veikas proc.  
2015-01-01 

17,6%

0,5%

11,8%

1,0%

1,5%

2,0%

20,6%

6,4%

1,0%

27,0%

5,4%

5,4%

už nužudymą

už sunkų sveikatos sutrikdymą

už išžaginimą

už viešosios tvarkos pažeidimą

už plėšimą

už vagystę

už vagystę, padarytą stambiu mastu

turto prievartavimą

sukčiavimą

už kontrbandą

už nusikalstamas veikas susijusias su narkotinėmis ar psichotropinėmis
medžiagomis
už kitas nusikalstamas veikas

 

 
 
Nuteistųjų  pasiskirstymas pagal bausmės terminus 
Nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal bausmės terminus 
(ataskaitos dienai) 

Pravieniškių padalinio Vilniaus padalinio 

Viso 
įstaigoje 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 

nuo 3 iki 6 mėn. 12 7,3% 0 0% 0 0% 2 3% 2 
nuo 6 mėn. iki 1 m. 7 4,2% 4 2,8% 1 2% 2 3% 6 
nuo 1 iki 3 m. 29 17,6% 22 15,6% 20 31% 13 19% 35 
nuo 3 iki 5 m. 28 17% 27 19,1% 19 30% 26 38% 53 
nuo 5 iki 10 m. 31 18,8% 38 27% 11 17% 8 12% 46 
nuo 10 iki 15 m. 47 28,5% 39 27,7% 9 14% 10 15% 49 
nuo 15 iki 20 m. 11 6,7% 10 7,1% 4 6% 7 10% 17 
nuo 20 iki 25 m. 0 0% 1 0,7% 0 0% 0 0% 1 
 iki gyvos galvos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%  0 

Viso: 165 100% 141  100% 64 100 % 68 100 % 209 

Įstaigos Pravieniškių padalinyje 2014 metų sausio 1 d. pagal bausmės terminą daugiausia buvo 
nuteistų asmenų nuo 10 iki 15 metų, t. y. 39 asmenys, kurie sudarė 27,7% visų bausmę atliekančių nuteistųjų, 
2014 metų sausio 1 d. tokių asmenų buvo 47 (28,5%), taip pat daugiausia asmenų nuteistų nuo 5 iki 10 metų 
– 38 (27%), o 2014 metų sausio 1 d. 31 (18,8%).  Palyginti su 2013 metais padidėjo asmenų skaičius 
nuteistų: nuo 5 iki 10 m. - 38 ( 2013 m. – 31),  nuo 20 iki 25 m.  -  1 (2013 m. – 0). 
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Vilniaus padalinyje 2014 metų sausio 1 d. pagal bausmės terminą daugiausia buvo nuteistų asmenų 
nuo 3 iki 5 m. – 21 asmenys (33%), taip pat daugiausia asmenų, nuteistų nuo 5 iki 10 m., – 13 asmenų 
(20%). Palyginti su 2013 metais išaugo skaičius asmenų, nuteistų: nuo 5 iki 10 m. jų buvo 13 (2013 m. - 8), 
nuo 10 iki 15m. – 12 (2013 m. – 10), nuo 6  mėn. iki 1 metų – 3 (2013 m. – 2). Sumažėjo asmenų, nuteistų: 
nuo 1 iki 3 m. – 11 (2013 m. – 13), nuo 3 iki 5 m. - 21 (2013 m. – 26). Ataskaitiniu laikotrapiu įstaigoje 
asmenų, nuteistų nuo 20 iki 25 m. bei iki gyvos galvos, nebuvo. Nuteistųjų pasiskirstymo pagal bausmės 
terminus pokyčius lemia kontingento sveikatos būklė, kontingento sudėties pokyčiai, kriminogeninė būklė 
Lietuvoje, teismų darbo praktika skiriant bausmes ir kt. 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal bausmės terminus proc.
2015-01-01 

8,1%

25,4%

16,7%
23,4%

0,5% 1,0%
2,9%

22,0%

nuo 3 iki 6 mėn.

nuo 6 mėn. iki 1 m.

nuo 1 iki 3 m.

nuo 3 iki 5 m.

nuo 5 iki 10 m.

nuo 10 iki 15 m.

nuo 15 iki 20 m.

nuo 20 iki 25 m. 

 

  

 

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal 
amžių (ataskaitos dienai) 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinio 
2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 

iki 21 metų 0 0% 2 1,4% 3 4,4% 1 1,6% 
nuo 21 metų iki 30 metų  31 18,8% 26 18,4% 18 26,5% 9 14,1% 
nuo 30 metų iki 40 metų  48 29,1% 43 30,5% 17 25% 25 39,1% 
nuo 40 metų iki 50 metų  56 33,9% 34 24,1% 24 35,3% 15 23,4% 
nuo 50 metų iki 60 metų  22 13,3% 23 16,3% 4 5,9% 9 14,1% 
vyresni kaip 60 metų 8 4,8% 13 9,2% 2 2,9% 5 7,8% 
 165 100% 141 100% 68 100% 64 100% 

 

2015 m. sausio 1 d. duomenimis, Pravieniškių  padalinyje pagal amžių daugiausiai nuteistų asmenų 
laisvės atėmimu nuo 30 iki 40 metų, t. y. 43 asmenys, kurie sudarė  30,5 % visų tuo metu įstaigoje 
atliekančių laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų, 2014 m. sausio 1 d. tokių asmenų buvo 48 (29,1%). 
Antrojoje vietoje išlieka asmenys, kuriems nuo 40 iki 50 metų, jie sudaro 24,1% (2013 m. 33,9 %). 2014 
metais mažėjo asmenų, nuo 21 iki 30 metų, jie sudarė 18,4% (2013 m. 18,8%). Tuo tarpu asmenų iki 21 m. 
skaičius didėjo, jie sudarė 1,4% (2013 m. - 0), nuo 50 iki 60 metų, jie sudarė 16,3% (2013 m. – 13,3%), 
vyresnių kaip 60 metų, jie sudarė 9,2% (2013 m. 4,8%).  

Vilniaus padalinyje pagal amžių daugiausiai nuteistų asmenų laisvės atėmimu nuo 30 iki 40 metų – 
jie sudaro 39,1 % (2013 m. – 25%), antroje vietoje išlieka asmenys, kuriems nuo 40 iki 50 metų – jie sudaro 
23,4%  (2013 m. – 35,3%). 2014 metais mažėjo: asmenų iki 21 metų, jie sudaro 1,6 % (2013 m. – 4,4 %), 
nuo 21 metų iki 30 metų – 14,1% (2013 m. – 26,5 %). Tuo tarpu 2014 m. didėjo asmenų skaičius: nuo 30 
metų iki 40 metų - nuo 17 (25%) iki 25 (39,1%), nuo 50 metų iki 60 metų, nuo 4 (5,9%) iki 9 (14,1%) bei 
vyresnių nei 60 metų - nuo 2 (2,9%) iki 5 (7,8%).  

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal lytį 
Nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal lytį (ataskaitos dienai) 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinys 

2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 
vyrai 162 98% 138 98% 68 100% 59 92% 
moterys 3 2% 3  2% - - 5 8% 

Viso:  165 100% 141 100% 68 100% 64 100% 
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2015 m. sausio 1 d. Pravieniškių padalinyje kaip ir 2014 m. sausio 1 d. vyrai sudarė 98%, moterys 
– 2% visų bausmę atiekančių nuteistųjų. 2015 m. sausio 1 d. Vilniaus padalinyje vyrai sudarė 92%, moterys 
– 8%, 2014-01-01 vyrai – 100%, moterys – 0% visų bausmę atliekančių nuteistųjų. 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal nusikaltimų recidyvą 
 
 
 

2014-01-01 2015-01-01 

Nėra 
recidyvistai 

Recidyvistų 
skaičius 

Pavojingų 
recidyvistų 

skaičius 

Nėra 
recidyvistai 

Recidyvistų 
skaičius 

Pavojingų 
recidyvistų 

skaičius 

Pr
av

ie
ni

šk
ių

 
pa

da
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Asmenys, atliekantys 
laisvės atėmimo bausmę 
1 kartą 

14 9,3% 7 4,7% 0 0 19 13,5% 9 6,4% - 0% 

Asmenys, ankščiau 
atlikę laisvės atėmimo 
bausmę 

6 4% 119 79,3% 4 2,7% 6 4,3% 103 73% 4 2,8% 

Viso: 20 13,3% 126 84% 4 2,7% 25 17,8% 112 79,4% 4 2,8% 

V
iln

ia
us

  
pa

da
lin

io
 

Asmenys, atliekantys 
laisvės atėmimo bausmę 
1 kartą 

21 31,8% 5 7,6% 0 0 12 25% - - - - 

Asmenys, ankščiau 
atlikę laisvės atėmimo 
bausmę 

3 4,5% 35 53% 2 3% 16 18,8% 31 100% 5 100% 

Viso: 24 36,4% 40 60,6% 2 3 % 28 43,8% 31 100% 5 100% 
 Viso įstaigoje  44 20,4% 166 76,8% 6 2,8% 53 25,8% 143 69,8% 9 4,4% 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal nusikaltimų 
recidyvą 2015-01-01 

4,4%
25,9%

69,8%

Nėra recidyvistai

recidyvistai

pavojingi recidyvistai

 

X. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS VALSTYBĖS INSTITUCIJOMIS, VISUOMENINĖMIS 
ORGANIZACIJOMIS IR RELIGINĖMIS BENDRUOMENĖMIS 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu organizuotas pacientų konvojavimas į viešąsias asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas (į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, Vilniaus greitosios pagalbos universitetinę 
ligoninę, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką), kai Ligoninė tokios pagalbos, kuri būtina pagal 
pacientų sveikatos sutrikimų ir gydymo technologijas, suteikti negali ir (ar) neturi teisės (pvz.: kompiuterinių 
tomografijų atlikimas, spindulinė ir cheminė terapija onkologiniams ligoniams, gimdymai ir kt.). 

Ligoninė informacijos bei darbo patirties pasikeitimo tikslais bendradarbiauja su Kalėjimų 
departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžiomis įstaigomis, teismais, 
prokuratūromis, policijos ir kitomis valstybės įstaigomis. 

Ligoninės medicinos darbuotojai kelia kvalifikaciją ir tobulinasi Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Gydytojų tobulinimosi skyriuje, Kauno medicinos universitete, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centre ir kitose įstaigose. 
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Atsižvelgiant į nuteistųjų, suimtųjų religinius, dvasinius ir moralinius poreikius, tęsiamas 
bendradarbiavimas su religinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis praktinę pagalbą 
Ligoninėje esantiems suimtiems, nuteistiems asmenims. 
 
 
 
Direktorius          Andrius Dubinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Makarevičienė, tel. (8 346) 56 335, el. p. aurelija.makareviciene@lavl.lt 
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