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Planavimo ir inovacijų skyrius       

 

 

2016 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

2017-02-02      Nr. S-718 

 

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.  
 

Metai Hospitalizuotų asmenų skaičius Išrašytų asmenų skaičius 

2011 m. 3100 3087 

2012 m. 3595 3495 

2013 m. 3654 3607 

2014 m. 3619 3592 

2015 m. 3341 3330 

2016 m. (iki 08 

mėn. 03 d.) 

1506 1541  

 

Laisvės atėmimo vietų ligoninė 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštu Nr. S-PR-1608 „Dėl pacientų siuntimo į 

Laisvės atėmimo vietų ligoninę“ informavo laisvės atėmimo vietų įstaigas dėl pacientų hospitalizavimo 

ligoninėje sustabdymo. Nuo 2016 m. rugpjūčio 4 d. į laisvės atėmio vietų ligoninę buvo pirimami tik 

tuberkulioze sergantys nuteistieji.  

Atsižvelgiant į 2015 metų hospitalizuotų asmenų skaičių, hospitalizavimo rodiklis 2016 m. sumažėjo 

54,9 procentais. 2016 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus Laisvės atėmimo vietų ligoninės naujai struktūrai, 

patvirtintai Kalėjimų departamento 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-192,  įstaiga savo veiklą perkėlė į 

Pravieniškėse II esančią gyvenvietę. Dauguma medicinos darbuotojų išėjo iš darbo, o naujo medicinos 

personalo formavimas užtruko dėl objektyvių priežasčių, susijusių su medicininių paslaugų licencijavimu: 

 - Patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą įrengimu, pagal teisės aktų nustatytus 

reikalavimus; 

- Trūkstamos medicinos įrangos, privalomos tam tikrai medicinos paslaugai teikti, įsigijimo 

procedūrų vykdymo; 

-  Sveikatos priežiūros specialistų paieška ir įdarbinimu (toliau – objektyvios priežastys, susijusios su 

Ligoninės perkėlimu į Pravieniškių II gyvenvietę).  

mailto:ligonine@lavl.lt
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-kaldep/skydetails/33.html
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Pacientų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: 

Pacientai 

pagal 

amžiaus 

grupes 

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

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vyrai  2625 2332 1067 670 672 340 57 68 27 

Moterys   197 200 80  57 69 24  2 6 3 

Iš viso  2822 2532 1147  727 741 364 59 74 30 

 

  Lovos funkcionavimo rodiklis  =          lovadienių skaičius       s                  

                                                         vidut. metinis lovų skaičius   

 

Metai  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Lovos 

funkcionavimas, 

dienomis 

 

300 

 

308 

 

279 

 

252 

 

213 86 

 

Atsižvelgiant 2015 metų duomenis, lovos funkcionalumas Ligoninėje sumažėjo 59,6 procentų. 

Lovos funkcionalumo mažėjimą lėmė objektyvios priežastys, susijusios su Ligoninės perkėlimu į 

Pravieniškių IĮ gyvenvietę. 

 

Stacionaro lovų fondo panaudojimas =     Lovos funkcionavimo rodiklis  ×  100% 

                                                               Kalendorinių dienų skaičius metuose  

 

 Metai  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Lovų fondo panaudojimas, procentais 82 84 76 69 58 40 
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Metai   2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vidutinė gulėjimo trukmė, dienomis 15,5 14,2 12 11 10   9 
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Lovos apyvartos rodiklis =  išrašytų ligonių skaičius   

                                               vidutinis lovų skaičius 
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Metai  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Lovos apyvarta, kartais 19 22 23 23 21 10 
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Pagal ligų profilį Ligoninės stacionare dominavo pacientai: 

 

Sveikatos būklės 

sutrikimai 

Pacientų skaičius Vidutinis pacientų gulėjimo laikas 

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Chirurginio profilio 

problemomis 

1663 1762  1678 757 11,7  12 11 10 

Vidaus ligų 

problemomis 

1325 1347  1087 506 11,6  10 8 8 

Su psichikos 

sutrikimais 

442 498  571 278 13,2  10 12 9 

  

  

Konvojavimai 2012 m. 2013 m. 2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Suimtųjų, nuteistųjų konvojavimų 

planinėms konsultacijoms, 

operacijoms skaičius 

623 838 446 603 419 

Skubos tvarka vykdytų 

konvojavimų konsultacijoms, 

operacijoms atlikti skaičius 

135 160 143 105 75 

Iš viso 758 998 589 708 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 2016 metais  pacientų atleistų nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos nebuvo 

(2015 m. – 4, 2014 m. – 6, 2013 m. – 5, 2012 m. – 5, 2011 m. – 8). 

2012-2016 m. įvykdytų konvojavimų į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas skaičius 
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2016 m. buvo tęsiama ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevencija, 

profilaktika ir gydymas: 

- ataskaitiniu laikotarpiu dėl ŽIV infekcijos ištirti 124 nuteisti, suimti asmenys; 

- ataskaitiniu laikotarpiu antiretrovirusiniais vaistais gydymas skirtas 10 asmenų, sergančiu ŽIV liga; 

2016 m. išlaidos antiretrovirusiniams vaistams įsigyti sudarė 78,2 tūkst. eurų.  

Siekiant vykdyti efektyvią tuberkuliozės prevenciją Ligoninėje bei kitose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose, pagal kiekvienos kalinimo įstaigos pateiktus pasiūlymus, parengtas ir Ligoninės 2016-02-18 raštu 

Nr. S-959 Kalėjimų departamento pavaldžioms įstaigoms pateiktas 2016 metų rentgenologinių tyrimų 

planas, kurio pagrindu nuteistiems asmenims buvo vykdoma tuberkuliozės profilaktika mobiliuoju rentgeno 

aparatu. Pagal 2016 m. rentgenologinių tyrimų plane nustatytą laiką nuteistiems asmenims mobiliuoju 

rentgeno aparatu atliko rentgenologinius tyrimus: 

- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose atlikta 50 rentgenogramų;  

- Marijampolės pataisos namuose – 682;  

- Alytaus pataisos namuose – 1122; 

- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijoje 616; 

- Kybartų pataisos namuose – 199; 

- Panevėžio pataisos namuose – 73; 

- Vilniaus pataisos namuose – 138. 

Iš viso atlikta 2880 rentgenogramų (ištirti 3457 nuteisti asmenys) (2015 m.  – 3460, 2014 m. – 3743 

rentgenogramos, 2013 m. – 3946 rentgenogramos). 

 

II. MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI IŠTEKLIAI. GAUTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO 

PRIORITETAI. 

    

2016 metų valstybės biudžeto programą „03001 Bausmių sistema“ (toliau – programa) įgyvendinti 

Ligoninei skirta asignavimų pagal įstaigos vykdomas priemones: 

 
Priemonės 

kodas 

Programos priemonės pavadinimas 2015 m. 

panaudota 

lėšų, tūkst. Eur 

2016 m. 

panaudota 

lėšų, tūkst. 

Eur  

03.01.01.02.01. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą 116,4 118,0 
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 

3930,47 3935,3 

03.01.01.03.02. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų 

išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą 

1317,35 1130,4 

03.01.01.03.03. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją 88,98 0 
03.01.01.03.04. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą 

32,59 6,2 

03.01.01.03.05. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas 

nuteistiesiems ir komunalines paslaugas – Pravieniškių 

gyvenvietei (pajamų įmokos) 

12,69 20,8 

03.01.01.03.08. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją 116,5 317,0 

 

Finansavimo šaltinis  2015 m.  2016 m.  

Metų pradžioje 

skirta 

asignavimų, 

tūkst. Eur 

Panaudota 

asignavimų, 

tūkst. Eur 

Metų pradžioje 

skirta 

asignavimų, 

tūkst. Eur 

Panaudota 

asignavimų, 

tūkst. Eur 

Valstybės biudžeto lėšos 5802,46 5533,19 5224000,00 5506959,00 

Biudžetinių įstaigų pajamų 

įmokos 

10,14 7,24 15000,00 20771,92 

Iš viso 5812,6 5540,43 5239000,00 5527730,92 
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2015-2016 metų Valstybės biudžeto lėšų (kasinės išlaidos) paskirstymas bei panaudojimas: 

 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų rūšis Išlaidų sąmata, Eur 

2015 m. 2016 m. 

1 Darbo užmokestis 3105361,00 3041999,00 

2 Socialinio draudimo įmokos  865347,00 938711,00 

3 Nuteistųjų mityba 182000,00 129000,00 

4 Medikamentai  387654,00 200404,00 

5 Komunalinės paslaugos 520409,00 283000,00 

6 Transporto išlaikymas 25514,00 26000,00 

7 Kitos prekės 59173,00 80245,00 

8 Ryšio paslaugos 15810,00 14500,00 

9 Darbdavių socialinė parama 106085,00 74500,00 

10 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 48000,00 322000,00 

11 Komandiruotės  1568,94 1000,00 

12 Kvalifikacijos kėlimas 2171,13 1000,00 

13 Apranga ir patalynė 124932,00 48357,00 

14 Spaudiniai 289,84 0,00 

15 Kitos paslaugos 41466,00 29243,00 

 Iš viso 5485780,91 5189959,00 

 

 

 

 

3041,9

938,7

283200,4
129

Darbo užmokestis

Soc. draudimo įmokos

Nuteistųjų mityba

Medikamentai

Komunalinės paslagos

 
Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninės direktoriui pateiktos 3 pažymos apie valstybės biudžeto išlaidų 

sąmatos vykdymą (2016-04-03 Nr. BD-516, 2016-07-11 Nr. BD-775), siekiant tinkamai išanalizuoti, 

įvertinti bei vykdyti įstaigai skirtų finansinių išteklių valdymą ir panaudojimą. Pažymėtina, kad Ligoninė, 

siekdama 2016 metais išvengti kreditorinio įsiskolinimo, 2016-06-16 raštu Nr. S-2442 „Dėl 2016m. II-ojo 

ketvirčio programos sąmatos pakeitimo 2016-11-30 raštu Nr. S-PR-3268 „Dėl 2016 m. IV-ojo ketvirčio 

programos sąmatos pakeitimo“, 2016-12-20 raštu Nr. S-PR-3651 „Dėl 2016 m. IV-ojo ketvirčio programos 

sąmatos pakeitimo“ kreipėsi į Kalėjimų departamentą leisti atlikti sąmatos pakeitimus perskirstant sutaupytas 

lėšas tiems sąmatoms straipsniams, kuriuose yra kreditorinis įsiskolinimas. 2016 metų įstaigos kreditorinį 

įsiskolinimą sudaro 66,8 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad 2016 m. kreditorinis įsiskolinimas yra 10,2 procentais 

didesnis už 2015 metų kreditorinį įsiskolinimą, kurį sudarė 60,0 tūkst. eurų.  

 

2015-2016 m. skirta papildomai valstybės biudžeto lėšų: 

Išlaidų pavadinimas 2015 m. 

sumažinti  

asignavimai,   

Eur 

2015 m. skirta 

papildomai 

asignavimų, 

Eur 

2016 m. 

sumažinti  

asignavimai,   

Eur 

2016 m. 

skirta 

papildomai 

asignavimų, 

Eur 

1. Darbo užmokestis   145472,0 -73001,00  

2. Socialinio draudimo įmokos  35347,0  13711,00 

3. Mityba -37000,0  -61000,00  

2016 metų pagrindinės išlaidos, tūkst. Eur 
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4. Medikamentai   121569,0 -23596,00  

5. Ryšių paslaugos -2000,0  -1500,00  

6. Apranga ir patalynė  59982,0  37357,00 

7. Kitos prekės  26200,0  53245,00 

8. Komandiruotės -2200,0  -1000,00  

9. Ilgalaikio materialiojo turto 

einamasis remontas 

 28000,0 

 

 280000,00 

 

10.  Kvalifikacijos kėlimas   -1000,00  

11. Komunalinės paslaugos -29000,0   60000,00 

12. Kitos paslaugos  5000,0 -1757,00  

13. Negyvinamieji pastatai -590864,0    

14. Darbdavių socialinė parama     1500,00 

15. Transporto priemonės  43259,0   

16. Kitos mašinos ir įrenginiai  808,0   

Iš viso -661064,0 465627,0 -162854,00 445813,00 

 

Kreditorinis įsiskolinimas 2015-2016 m. (Valstybės biudžeto lėšos): 

Eil. 

Nr. 

Išlaidų rūšis 2014 m.  

kreditorinio 

įsiskolinimo suma, 

tūkst. Eur 

2015 m.  

kreditorinio 

įsiskolinimo 

suma, tūkst. Eur 

2016 m.  

kreditorinio 

įsiskolinimo 

suma, tūkst. Eur 

1 Darbo užmokestis 0,26  26,8 

2 Socialinio draudimo įmokos  22,5 37,2 18,8 

3 Nuteistųjų mityba 4,2 1,1 1,4 

4 Medikamentai  0 0,1  

5 Komunalinės paslaugos 213,5 20,9 17,7 

6 Transporto išlaikymas 0,1   

7 Kitos prekės 0,2   

8 Ryšio paslaugos 0,03 0,1 0,9 

9 Apranga ir patalynė 1,9 0,1  

10 Kitos paslaugos 1,27 0,3 1,2 

 Iš viso 243,9 60,0 66,8 

  

43,03

47,34

62,5

103,94

-25 25 75 125 175

2013 m.

2014 m.

2015 m. 

2016 m.

Vieno suimto, nuteisto asmens
išlaikymas per dieną, Eur.

 
 

Palyginus su 2015 m. rezultatais, faktinės vieno paciento vienos dienos išlaikymo išlaidos padidėjo 

40 proc., tai sąlygojo išlaidų padidėjimas, susijęs su darbuotojų darbo užmokesčio (neišmokėto 2009-2013 

m.) perskaičiavimu, kompensacijų dėl tarnybinių uniformų išmokėjimu. Taip pat pažymėtina, kad per 2015 

metus sumažėjo įstaigoje laikomų suimtų, nuteistų asmenų skaičius (2014 m. vidut. sąrašinis suimtų, nuteistų 

asmenų skaičius - 294 asm., 2015 m. - 241 asm., 2016 m.- 170). 

 

 

2013-2016  m. vieno paciento išlaikymo išlaidos Ligoninėje per dieną  
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III. ĮKALINTŲ ASMENŲ LAIKYMO SĄLYGŲ IR PERSONALO DARBO SĄLYGŲ 

POKYČIAI 

 

Per 2016 m. vykdyti būtiniausi remonto darbai, suremontuota 4018 m
2
 bendro ploto, iš jo įstaigos 

darbuotojų darbo vietų sąlygų pagerinimui suremontuota 726 m
2
. Išlaidos sudarė 163771 Eur. 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nuteistųjų ir suimtųjų gyvenamųjų patalpų plotas atitinka Pataisos 

įstaigų vidaus tvarkos taisyklių ir Lietuvos higienos normų HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus. Gydimo skyriuose (stacionarinės sveikatos 

priežiūros skyriai) – vienam nuteitajam tenka nemažiau 7 m
2
, Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

skyriuje – nemažiau 5,1 m
2
. 

1. Ligoninė, gerino įkalintų asmenų Ligoninėje laikymo sąlygas, kad jos atitiktų HN 76:2010 

reikalavimus, atlikdama šiuos darbus: 

1.1. Atlikta ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų remonto darbai, įrengta trumpalaikių 

pasimatymų patalpa, kurioje pasimatyme dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito, taip pat saugi 

vaikų žaidimų aikštelė su specialiais baldais ir žaislais (2016-10-31 Darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr. 

16/10/31-1).  

1.2. Penkiolikoje pasivaikščiojimo kiemelių (prie pastatų 11N3p, 12D3p ir 13D3p) baigti grotų 

montavimo darbai. 

1.3.  Atliktas pastato 4M1p (valgykla) stogo remontas (2016-08-31 Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 

53-953).  

1.4. Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus (pastato 2D2p) 

paprastasis remontas“ (2016-07-08 Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. BD-PR-416); 

 1.5. Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus (pastato 

13D3p) stogo dangos sutvarkymas (2016-07-08 darbų priėmimo aktas Nr. 57-719).  

1.6. Vykdant Norvegijos tiesioginio finansavimo projektą „Sąlygų įkalintiems asmenims, 

priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“, užbaigti pastato 11N3p (Psichiatrijos skyrius. Vidaus 

ligų skyrius) rekonstrukcijos darbai (Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-160719-00229 SUA-496-

(15.45)). 

2. Taip pat buvo pagerintos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos: 

2.1. Siekiant užtikrinti įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus Ligoninės Pravieniškių 

padalinyje įrengtos II klasės saugumo zonos patalpos. 2016 m. rugpjūčio 1 d. Valstybės saugumo 

departamentas išdavė pažymėjimą Nr. 53-18.   

 2.2. 2016 m. Ligoninė įsigijo du nešiojamus kompiuterius, trūkstamą programinę įrangą (operacinės 

sistemos legalizaciją bei taikomųjų programų elektroninio produkto raktą), Kalėjimų departamentas perdavė 

devynis stacionarius kompiuterius, skirtus sveikatos priežiūros specialistų darbo vietoms optimizuoti; 

2.3. 2016 m. Priėmimo skyriuje įrengti 5 kabinetai (endoskopijų, echoskopijų, gydytojų, procedūrų, 

rentgeno), pastate 11D3P (Psichiatrijos skyrius. Vidaus ligų skyrius) įrengta 10 kabinetų (vyresniojo slaugos 

administratoriaus - 2, individualios ir grupinės psichoterapijos - 1, gydytojų - 3, procedūrų - 4). 

2.4. Pradėtas vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato (3D2p) 

kapitalinis remontas. 2016-12-20 su UAB „Aukštaitijos ranga“ pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 57-110. 

2.5. Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas, Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniesiems 

pareigūnams įrengta atskira  patalpa pailsėti ir pavalgyti. 

 

 

IV. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Žmonių ištekliai 

 

2016 metais Ligoninei patvirtintų pareigybių skaičius yra 339 pareigybės. 2016 m. pabaigoje 

įstaigoje dirbo 216 darbuotojų. Lyginant su 2015 metų pabaiga – darbuotojų skaičius sumažėjo 129 

darbuotojais. 
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Faktiškai dirbusių 2015-2016 metais skaičius

2015/2016 m. patvirtintų pareigybių

skaičius

1 16 19 146 7 150

2015 m. dirbusių darbuotojų skaičius 1 22 23 153 1 138

2016 m. dirbusių darbuotojų skaičius 1 12 19 100 3 81

Vyr. 

pareigū-

nai

Vyresn. 

pareigū-

nai

Pareigū-       

nai

Jaunesn. 

pareigū-

nai
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Darbuotojų pasiskirtymas pagal amžių

22

57

81

16

0

91

31

51

90

76

Iki 30 m. 

Nuo 30 m. iki 40 m.

Nuo 40 m. iki 50 m.

Nuo 50 m. iki 62,5 m.

Virš 62,5 m.

2015 m. 

2016 m. 

 
Atsižvelgiant į pateiktus duomenis pastebime, kad 2016 m. Dauguma darbuotojų (28,9 procentai) 

yra nuo 40 m. iki 50 m. amžiaus (iš jų: 45,6 proc. sudaro jaunesnieji pareigūnai). Darbuotojai, kurių amžius 

yra virš 62,5 metų, įstaigoje nedirba.  
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2016 m. Ligoninės pareigūnų pasiskirstymas pagal pareigūnų tarnybos stažą

Vyr. ir vyresn. pareigūnai - - 6 1 6

Pareigūnai 1 3 8 3 4

Jaunesnieji pareigūnai 17 23 23 19 18

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

 
 

 

Įstaigos darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 
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 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vyrai  Moterys  Vyrai  Moterys  Vyrai  Moterys  

Vyriausiųjų pareigūnų 1 - 1 - - - 

Vyresniųjų pareigūnų 19 5 17 5 10 3 

Pareigūnų  16 6 17 6 12 7 

Jaunesniųjų pareigūnų  120 37 119 34 80 20 

Karjeros valstybės tarnautojų 1 1 - 2 - 3 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 21 118 23 115 9 72 

 

 

2016 m. paskatintų įstaigos darbuotojų skaičius 
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2016 m. nubaustų darbuotojų skaičius 

1

9

10

1
4
2

1
6

1
6

2

13

1

6
0

12

0
6

0

5

10

15

20

25

30

2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.

Darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis

Karjeros valstybės
tarnautojų

Jaunesnieji pareigūnai 

Pareigūnai 

Vyresnieji pareigūnai

Vyriausieji pareigūnai

 
2016 m. į Ligoninę priimti 65 darbuotojai, iš jų: 6 – jaunesnieji pareigūnai, 2- karjeros valstybės 

tarnautojas, 56 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 1 – vyresnysis pareigūnas. Atsižvelgiant į 2015 

m. duomenis, 2016 m. 43 procentais darbuotojų priimta daugiau, tai sąlygojo didelė darbuotojų kaita susijusi 

su Ligoninės perkėlimu į Pravieniškių II gyvenvietę.  
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Priimtų į darbą/tarnybą darbuotojų skaičius 
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Karjeros valstybės tarnautojai

Dirbantieji pagal darbo sutartis
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2016 metais buvo priimta 6 jaunesnieji pareigūnai, ir tai yra mažiau nei 2015 m. – 13. 2016 metais iš 

tarnybos atlesti 56 jaunesnieji pareigūnai, tai sąlygojo Ligoninės perkėlimas į Pravieniškių II gyvenvietę.  

Per 2016 metus atleisti 186 darbuotojai, iš jų 13 vyresniųjų pareigūnų, 4 pareigūnai, 56 jaunesnieji 

pareigūnai, 1 karjeros valstybės tarnautojas ir 112 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Tokį didelį 

atleistų darbuotojų skaičių sąlygojo įstaigos perkėlimas iš Vilniaus į Pravieniškių gyvemvietę, vien rugpjūčio 

mėnesį dėl reorganizacijos buvo atleisti 123 darbuotojai (5 vyresnieji pareigūnai, 29 jaunesnieji pareigūnai ir 

89 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį), rugsėjo ir spalio mėnesiais dar 14. Viso dėl reorganizacijos 

buvo atleista 30 jaunesniųjų pareigūnų, 8 pareigūnai ir 96 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Per 

2016 metus priimta 65 darbuotojai, iš jų 2 karjeros valstybės tarnautojai, 1 vyresnysis pareigūnas, 6 

jaunesnieji pareigūnai ir 56 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 

 

Iš darbo/tarnybos atleistų darbuotojų skaičius 
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Personalo kvalifikacijos kėlimas 

 

Darbuotojų/pareigūnų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 1 

Vyresniųjų pareigūnų 20 24 19 

Pareigūnų  17 23 24 

Jaunesniųjų pareigūnų  37 50 46 

Karjeros valstybės tarnautojų 2 2 1 

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 64 54 52 

Iš viso 141 154 143 

Per 2016 metus kvalifikaciją kėlė 143 įstaigos darbuotojai, 91 iš jų kvalifikaciją kėlė Kalėjimų 

departamento prie LR TM Mokymo centre (22 jaunesnieji pareigūnai, 24 pareigūnai, 23 vyresnieji 

pareigūnai, 1 karjeros valstybės tarnautojas ir 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį). Be Kalėjimų 
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departamento Mokymo centro organizuojamų kvalifikacijos tobulinimo renginių, įstaigos darbuotojai 

dalyvavo renginiuose  Nacionaliniame mokymų centre, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Higienos 

institute, UAB Mokesčių srautas, Higienos institute, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų 

kompetencijų centre ir kt. 26 įstaigos jaunesnieji pareigūnai dalyvavo projekto „Įkalinimo įstaigų personalo 

kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“ mokymai „Laisvės atėmimo 

vietų įstaigų jaunesniųjų pareigūnų integracija į įkalintų asmenų resocializacijos procesą“.  
 

Ligoninės pareigūnų dalyvavimas įvadiniuose mokymuose 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų 2 - - 

Pareigūnų  2 - 1 

Jaunesniųjų pareigūnų  14 17 1 

Iš viso 18 17 2 
 

2016 m. dalyvavusių įvadiniame mokyme pareigūnų mažą skaičių sąlygojo mažas naujai priimtų į 

tarnybą pareigūnų skaičius.  

 

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.). 

2016 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimas siekia 83,8 procentus (2015 m. 96,6, 2014 m. – 95 

procentus).  

Priemonės 

kodas 

Programos priemonės 

pavadinimas 

Priemonės 

įgyvendinimo 

procentas 

Priežastys, dėl kurių priemonė 

neįgyvendinta100 procentų 

03 001-01-

02-01 

Padidinti socialinės reabilitacijos 

veiksmingumą 

92,5 1. Suimtų, nuteistų asmenų skaičiaus 

sumažėjimas įstaigoje. 

2. Nuo įstaigos darbuotojų valios 

nepriklausančios aplinkybės, 

sąlygojusios suplanuoto vertinimo 

rodiklio rezultato pasikeitimą. 

03 001-

01-2-03 

Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę 

narkomanijos prevenciją laisvės 

atėmimo vietose, užtikrinti 

kompetentingų valstybės institucijų, 

atliekančių narkotinių medžiagų ir jų 

pirmtakų (prekursorių) apyvartos 

kontrolę, materialinį techninį 

aprūpinimą 

100  

03 001-01-

02-04 

Plėtoti specialistų, įgyvendinančių 

narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų bei jų pirmtakų 

(prekursorių) paklausos mažinimo 

priemones, rengimo ir kvalifikacijos 

tobulinimo sistemą 

0  

03 001-01-

03-01 

Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų valdymą 

90,9 1. Įstaigos veiklos perkėlimas į 

Pravieniškėse II esančią gyvenvietę.  

2. Didelė medicinos personalo kaita, 

susijusi su medicininių paslaugų 

licencijavimu; 

3. Nuteistųjų skaičiaus sumažėjimas. 

03 001-01-

03-02 

Vykdyti laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą 

87,5  
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ir materialinį aprūpinimą 

03 001-01-

03-03. 

Vykdyti laisvės atėmimo vietose 

tuberkuliozės prevenciją 

100  

03 001-01-

03-04 

Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai 

plintančių infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą 

100  

03 001-01-

03-05 

Teikti teisės aktų nustatytas 

mokamas paslaugas nuteistiesiems ir 

komunalines paslaugas – 

Pravieniškių gyvenvietei (pajamų 

įmokos) 

100  

03 001-01-

03-08 

Vykdyti laisvės atėmimo vietų 

modernizavimo strategiją 

100  

 

Pagrindinės Ligoninės veiklos problemos: 

1. 2016 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus Laisvės atėmimo vietų ligoninės naujai struktūrai, patvirtintai 

Kalėjimų departamento 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-192,  įstaiga savo veiklą perkėlė į Pravieniškėse 

II esančią gyvenvietę. Dauguma medicinos darbuotojų išėjo iš darbo, o naujo medicinos personalo 

formavimas užtruko dėl objektyvių priežasčių, susijusių su medicininių paslaugų licencijavimu: 

 - Patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą įrengimu, pagal teisės aktų nustatytus 

reikalavimus; 

- Trūkstamos medicinos įrangos, privalomos tam tikrai medicinos paslaugai teikti, įsigijimo 

procedūrų vykdymo; 

-  Sveikatos priežiūros specialistų paieška ir įdarbinimu (toliau – objektyvios priežastys, susijusios su 

Ligoninės perkėlimu į Pravieniškių II gyvenvietę). 

2. Skyriuje yra 146 jaunesniųjų pareigūnų etatų. Šiuo metu yra užimti 99 etatai. Išleidžiant 

jaunesniuosius pareigūnus į atostogas, įvadinio mokymo kursus, jiems sergant, organizuojant apsaugos ir 

priežiūros vykdymą susiduriama su problema, kad pajėgų nepakanka. Tokiu būdu, susidaro situacija, kad 

vienam jaunesniajam pareigūnui tenka atlikti pareigas keliuose priežiūros postuose. Prižiūrėtojų darbo 

apimtis išlieka labai didelė, o naujų darbuotojų priimti į darbą nepavyksta. 

3. Gydytis Ligoninėje iš kitų pataisos namų perkelti nuteistieji dėl sveikatos būklės arba motyvacijos 

stokos mažiau linkę įsijungti į įvairias socialinės reabilitacijos priemones arba negali visose jų dalyvauti. 

4. Dėl mažo dalyvaujančių nuteistųjų skaičiaus yra sunkiau plėtoti bendrą socialinį darbą su 

įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis, kurių atstovams tam tiek 

ekonomiškai nenaudinga, tiek pagal numatytas metodikas neefektyvu rengti įvairius tikslinius projektus. 

5. Dažna nuteistųjų kaita apsunkina efektyvų socialinės reabilitacijos priemonių planavimą ir 

efektyvų jų taikymą nuteistųjų atžvilgiu. 

 

VI. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ, DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS 

 

Kriminalinės žvalgybos skyriuje 2013 m. 2014 m.  2015 m. 2016 m.  

Pradėta ikiteisminių tyrimų 8 8 18 10 

Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 8 6 11 6 

Iš jų, laisvėje esančių asmenų atžvilgiu 0 2 5 3 

Iš jų, dėl sveikatos sutrikdymo 2 2 1 1 

Atlikta tarnybinių tyrimų 218 127 165 125 

Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 174 101 119 82 

Iš jų, dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų  44 26 46 43 

Užfiksuota neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir nuteistaisiais 6 - - 3 

Dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pradėta ikiteisminių 

tyrimų 

2 2 10 4 

Iš jų, užkardant narkotinių ar psichotropinių medžiagų 

patekimą į įstaigą (laisvės atėmimo vietų duomenys) 

1 2 6 4 

Atvejai, kai asmenys padarę veiką, susijusią su neteisėta 

narkotikų apyvarta, perduoti policijai nepradedant įstaigoje 

5 - - - 
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ikiteisminio tyrimo 

Paimta medžiagų, pripažintų narkotinėmis ar psichotropinėmis 

(bendras kiekis) 

3,917 1,0005 1,8118 1,2571 

 

Rasta ir paimta mobiliojo ryšio telefonų 79 78 103 39 

Iš jų, užkardant mobiliojo ryšio telefonų patekimą į įstaigą 23 41 43 7 

 

 Dėl sėkmingai vykdomų nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevencijos 2016 metais pradėta 

mažiau ikiteisminių tyrimų t. y. 10 (2015 m. – 18), atlikta mažiau tarnybinių tyrimų t. y. 125 (2015 m. – 

165), rasta ir paimta mažiau mobiliojo ryšio telefonų t. y. 39 (2015 m. – 103). 2016 metais Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus veikla buvo nukreipta į narkotinių medžiagų patekimo į Ligoninę užkardymą, 2016 

metais Ligoninėje 100% užkardytas narkotinių medžiagų patekimas į įstaigą. Lyginant 2016 m. ir 2015 m. 

Ligoninės kriminogeninius duomenis, matoma kriminogeninės būklės pokyčių (rodiklių mažėjimas). Tai 

sąlygojo ir tai, kad perkėlus Ligoninę 2016-08-03 iš Vilniaus centre esančių patalpų į renovuotus pastatus 

Pravieniškėse, sumažėjo priimamų ir išrašomų asmenų skaičius. Vykdant Kriminalinės žvalgybos 

informacijos rinkimo būdus bei atsižvelgiant į tai, kad pasikeitė Ligoninės darbuotojų, kurie po įstaigos 

perkėlimo neplanavo toliau dirbti Ligoninėje, požiūris į tarnybą padidėjo neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir 

nuteistaisiais.  

Ligoninėje gydomi asmenys, kurie laisvės atėmimo bausmę atlieka įvairiose įkalinimo įstaigose. 

Tam, kad Ligoninė netaptų tranzitiniu narkotinių medžiagų punktu tarp pataisos namų, kuriuose įsigyti 

narkotines medžiagas lengviau, į tas, kuriuose narkotinių medžiagų įsigijimas yra apsunkintas, būtina 

operatyviai rinkti, tikrinti ir realizuoti informaciją apie atvykstančius asmenis. Todėl 2017 m. būtina surasti 

pakaitinių darbuotojų bei užpildyti esamus etatus, taip pat tikslinga pereiti prie visų ligonių laikymo kamerų 

tipo patalpose.  
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Siekiant užkardyti (apsunkinti) draudžiamų daiktų patekimą, ant visų vartų tarp lokalinių sektorių 

uždėta spygliuota viela „Dagilis“ Optimizuota vaizdo stebėjimo sistema, sumontuojant papildomas vaizdo 

stebėjimo kameras (6 viduje ir 7 lauke). 

Per 2016 metus 11 ir 13 korpusuose ant langų sumontuotos grotos. 12 korpuse esantys nuteistieji 

paskirstyti į kameras bei pasivaikščioti vedami į pasivaikščiojimo kiemelius. Per 2016 metus išimti 39 

mobilaus ryšio telefonai ir 25 SIM kortelės (viso išimta – 64 vnt.), iš kurių užkardyti 7 mobilaus ryšio 

telefonai ir 3 SIM kortelės (viso užkardyta – 10 vnt.). Palyginus su 2015 metais išimtų draudžiamų daiktų 

skaičius sumažėjo, kadangi sumažėjo nuteistųjų ar suimtųjų skaičius Vilniaus padalinį perkėlus į 

Pravieniškes bei žymiai sumažėjus nuteistųjų bei suimtųjų buvimo laikas įstaigoje. 2015 metus rastas ir 

paimtas 101 mobilaus ryšio telefonas (2014 – 71), 1 internetinio ryšio modemas (2014 – 0) ir 62 SIM 

kortelės (2014 – 30) (iš kurių užkardyti 43 mobilaus ryšio telefonai, 1 internetinio ryšio modemas ir 37 SIM 

kortelės (viso užkardyta – 81 vnt. (2014 – 47)). Bendras užkardymo procentas 16,7% (2015 – 49,1%). 

2016 m. pas nuteistuosius išimta 0,8583 g. narkotinių medžiagų ar stipriai veikiančių medikamentų ir 

2015 m. aptikta nebuvo, o 2016m. užkardyta 0,3988 g. (2015 – 1,5004g.).  
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 2015 m. 2016 m. 

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems (suimtiesiems) iš piliečių:   

pinigų (Eur) 10 - 

alkoholinių gėrimų (l) - - 

medžiagų pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis (g) 1,5004 0,3988 

mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 43 7 

SIM kortelių (vnt.) 37 3 

bevielio interneto modemų (vnt.) 1 - 

Paimta iš nuteistųjų (suimtųjų):   

pinigų (Eur) - 149 

alkoholinių gėrimų (l) - - 

medžiagų pripažintų narkotinėmis ir psichiką veikiančiomis (g) - 0,8583 

alkholinio raugo 27 - 

mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 58 32 

SIM kortelių (vnt.) 25 22 

bevielio interneto modemų (vnt.) - 1 
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VII. SOCIALINIS DARBAS 

 

Socialinių reabilitacijos programų vykdymas 

 

Pataisos įstaigoje 2016 metais buvo vykdomos šios socialinės reabilitacijos programos, nukreiptos į 

nuteistųjų švietimą, įdarbinimą ir laisvalaikio užimtumą: 

1. 4 tipinės socialinės reabilitacijos programos: 

1.1. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, patvirtinta Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.2. Nuteistųjų pataisos programa, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 m. gegužės 

24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.3. Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, patvirtinta Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.4. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo 

programa, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 112 (kartu su 

2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 4/07-174, 2013 m. rugsėjo 30 d., įsakymo Nr. V-322 pakeitimais); 

2. Vykdomos 2 programos, patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus įsakymais: 

2.1. Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programa, patvirtinta 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-161 (kartu su 2009 m. birželio 9 

d. įsakymo Nr. V-126; 2010 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-35 pakeitimais); 

2.2. Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programa, patvirtinta 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2009 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V-13. 
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3. Vadovaujantis Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194, 168 straipsnio nuostatomis, Laisvės atėmimo vietų 

ligoninėje vykdoma 1 pataisos įstaigos direktoriaus įsakymu patvirtinta programa – Psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo ir platinimo prevencijos programa (toliau – Prevencijos programa).  

4. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla bei nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir religinėmis bendruomenimis, pataisos įstaigoje buvo vykdoma veikla šių institucijų 

paruoštų programų pagrindu:  

4.1.  2016 m. liepos 7 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninė su VŠĮ „Malonės namai“ pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį Nr. 57-45, dėl dviejų savęs pažinimo ir elgesio keitimo programų „Aš jus draugais 

vadinu“ ir „Biblioterapijos kursas“ vykdymo. Susitikimų su nuteistaisiais metu kalbėta apie siekius, 

svajones, tikslus, savirealizaciją, resursus ir asmenines žinias. Vyko individualios nuteistųjų konsultacijos. 

4.2. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros ir fizinio 

lavinimo pedagogais, pataisos įstaigoje vykdoma neformalaus ugdymo programa nuteistiesiems – „Sveika 

gyvensena“. Šios programos pagrindinis tikslas – sveika nuteistojo gyvensena (gyvenimo būdas, kasdieniai 

įpročiai, padedantys palaikyti, tausoti ir stiprinti sveikatą). Programos uždavinys – kryptingai ir sąmoningai 

įtvirtinti teigiamą nuteistojo nuostatą į sveikatą ir į ją stiprinančius veiksnius, formuoti sveikos gyvensenos 

įpročius, gilinti žinias apie sveikatos saugojimo ir stiprinimo būdus. Nuteistiesiems skaitomos paskaitos apie 

sveiką gyvenimo būdą. Jie supažindinami su sveikos mitybos pagrindiniais principais, mokomi įvairių  

gydomosios mankštos pratimų. Programos rengėjas ir vykdytojas – Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo 

mokykla, vyresnioji mokytoja B. Rušienė. 

5. Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos, nevyriausybinėmis 

organizacijomis ir religinėmis bendruomenimis, pataisos įstaigoje buvo vykdomos šių institucijų paruošti 

projektai: 

5.1. Siekiant efektyvesnio socialinių priemonių nuteistiesiems taikymo palaikant socialinius ryšius 

su visuomene bei padedant įveikti socialinę atskirtį, su Lietuvos Caritu pirmą pusmetį vykdytas socialinis 

projektas „Socialinių ryšių atkūrimas“; 

5.2. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. 

kovo 25 d. įsakymu Nr. V-135 sudaryta darbo grupė dėl agrokultūrinės veiklos įgyvendinimo laisvės 

atėmimo vietose. Ši grupė parengė Socialinį projektą „Žalioji oazė“ ir pagrindinis šio projekto tikslas – 

skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius per agrokultūrinę, ekologinę veiklą. 

Įgyvendinant projektą, ugdomi nuteistųjų ir suimtųjų ne tik bendri darbiniai ir agrokultūrinės veiklos 

įgūdžiai, bet įgyjamos žinios apie augalininkystę ir daržininkystę, siekiama sukurti estetiškai patrauklesnę 

aplinką ir sušvelninti įkalinimo įstaigų aplinką; 

5.3. Siekiant mažinti recidyvinio nusikalstamumo riziką, sudarant sąlygas nuteistiesiems realizuoti 

savo gebėjimus ir sumanymus, ugdant jų savarankiškumą, asmenines vertybes, mažinant vidinę įtampą 

įstaigoje, motyvuojant gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, bendradarbiaujant su šv. 

Kazimiero ordinu bei Kauno arkivyskupija ir Lietuvos Caritu, 2016 m. lapkričio 7 d. Jubiliejinių 

gailestingumo metų pasaulinės kalinių dienos proga organizuotas turnyras „Žinių ringas“, kuriame dalyvavo 

4 nuteistųjų komandos.  Kiekvieną komandą sudarė 5 nariai. Viso žaidime dalyvavo 20 nuteistųjų. Žaidimą 

sudarė 5 turai, per kurį kiekvienai komandai buvo pateikta po 10 klausimų.   

  

Nuteistųjų dalyvavusių socialinės 

reabilitacijos programose, išskyrus 

dalyvaujančių privalomose, skaičius 

 

2015 m. 2016 m. 

IV ketvirtis 91 41 

III ketvirtis 79 59 

II ketvirtis 113 67 

I ketvirtis 100 89 

 

Pagal populiarumą ir daugiausia dėmesio įstaigoje skiriama tipinėms ir nuolatinėms programoms: 

Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, Nuteistųjų pataisos programa, 

Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo 

vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa. Minėtų programų populiarumas daugiau yra paremtas 

privalomumo principu, nei nuteistųjų laisvu pasirinkimu juose dalyvauti.  

Pirmiausia programos orientuotos padėti nuteistiesiems prisitaikyti prie pataisos įstaigos socialinės 

aplinkos. Po adaptacijos, svarbu, kad nuteistuosius socialinė aplinka nepaveiktų dar blogiau, kad neįgytų dar 

didesnės kriminalinės patirties, kad neprarastų elgesio normų ir mokėjimų, reikalingų kasdieniame 
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gyvenime. Tuo tikslu nuteistiesiems organizuojamas dorovinis ir kultūrinis jų auklėjimas, teisinis švietimas, 

fizinis lavinimas, saviaukla, ugdomas savarankiškumas, asmeninės vertybes, bendras ir profesinis lavinimas. 

Visų programų ir projektų tikslas – nuteistųjų resocializacijos procesą padaryti kiek įmanoma 

sėkmingesniu, padėti nuteistajam rasti vietą visuomenėje, tapti geru, naudingu visuomenei piliečiu, išmokti 

susikurti savo gerovę ir pačiam už save būti atsakingu.  

Visos programos padeda sumažinti nuteistojo vidinę įtampą įstaigoje bei kompensuoja pataisos 

įstaigos administracijos didžiausių problemų sprendimą: 

- pirmiausia, nėra sąlygų įdarbinti daugiau nuteistųjų, negu yra numatyta darbo vietų; 

- antra, pataisos įstaigos ligoninės statusas ir pačių nuteistųjų sveikatos būklė apriboja galimybę 

užsiimti tam tikra veikla. 

Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose skaičius palyginus su įstaigoje 

bausmę atliekančių nuteistųjų skaičiumi, žymiai sumažėjo. Tam įtakos turėjo: 

- ataskaitiniu laikotarpiu pataisos įstaigoje pastebimas bendras asmenų skaičius mažėjimas (nuo 167 

asmenų iki 123); 

- Įvykdyta Laisvės atėmimo vietų ligoninės restruktūrizacija perkeliant Vilniaus padalinį į 

Pravieniškes. 

Ataskaitiniu laikotarpiu asmenų skaičius pataisos įstaigoje ženkliai mažėjo. Pagrindinės mažėjimo 

priežastys – dalis nuteistųjų yra paleidžiami lygtinai, o dalis perkeliama į kitas pataisos įstaigas. Taip pat 

įvykdyta Laisvės atėmimo vietų ligoninės restruktūrizacija. 

Nuteistųjų skaičiaus kitimas 2016 metais 2015 m. 2016 m. 

IV ketvirtis 167 123 

III ketvirtis 221 139 

II ketvirtis 246 123 

I ketvirtis 175 179 

 

Pažymėtina, jog minėtos programos dėl specifinių įstaigos sąlygų po Ligoninės restruktūrizacijos 

vykdomos tik nuteistiesiems, paliktiems įstaigos infrastruktūrą aptarnaujančiame būryje ir juose dalyvauja 

visi nuteistieji. Nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta i Ligoninės stacionarą 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. 

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. 
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2016 m. Nuteistųjų, dalyvavusių socialinės reabilitacijos 

programose, skaičius 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

 
 

Bendras nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, skaičius per 2016 m. sudarė 

423 (2015 m. - 478). 2015 m. Ligoninėje buvo vykdomos 9 socialinės reabilitacijos programos, 2016 m. – 

taip pat 9 programos ir 2 socialiniai projektai. Dalyvaujančių nuteistųjų skaičius sumažėjo dėl priežasčių, 

kurios išvardintos aukščiau. 

Pažymėtina, kad nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į 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.  

 

Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymasis 

2016 metais įstaigoje sumažėjo nuteistųjų skaičius, turinčių: aukštąjį universitetinį išsilavinimą 2015 

m. turėjo 1 nuteistasis (2016 m. – 0), pagrindinį išsilavinimą 45 nuteistieji (2015 m. – 65), vidurinį 

išsilavinimą 36 nuteistieji (2015 m. – 83). 2016 metais nuteistųjų, neturinčių išsilavinimo nebuvo. 

 

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal išsilavinimą 
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 Besimokančių nuteistųjų 

skaičius 

Gavusių mokslo baigimo 

pažymėjimus 

2016 m. 2015 m. 2016 m. 2015 m. 

Pagrindinis išsilavinimas 0 23 0 4 

Vidurinis išsilavinimas 24 35 2 2 

Profesinis mokymas 50 52 54 52 

 

2016 m. suformuota Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos nauja želdinių tvarkytojų grupė, 

kurioje ataskaitiniu laikotarpiu 2016-2017 mokslo metais mokslus pradėjo – 25 nuteistieji. Plėtojant 

profesinio mokymo galimybes, 2016-2017 mokslo metais Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 

suformavo plataus profilio statybininkų-apdailininkų grupę, kurioje dalyvauja 25 nuteistieji. 

Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo mokykloje naujus mokslo metus praėjo, o kiti ir tęsė – 24 

nuteistieji. Priskaičiavus 2016/2017 mokslo metų šioje mokykloje besimokiusius nuteistuosius ir vėliau 

išėjusius į laisvę ar pervežtus atlikti bausmę į kitus pataisos namus, bendras skaičius buvo 74. 

Besimokančių skaičiaus įtakos turėjo: 

- nuteistųjų motyvacija savo elgesiu įrodyti, kad keičiasi teigiama linkme ir galima būtų pagrįstai 

manyti, kad jiems galima taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos; 

- įvykdyta laisvės atėmimo vietų ligoninės restruktūrizacija perkeliant Vilniaus padalinį į 

Pravieniškes; 

- Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos teikiamos rekomendacijos nuteistiesiems aktyviai 

dalyvauti socialinės reabilitacijos programose, tęsti arba pradėti mokslus ir ieškoti galimybių įsidarbinti 

(jeigu leidžia sveikatos būklė). 

 

Nuteistųjų užimtumas 

 

2016 metais nuteistiesiems buvo organizuoti šie renginiai: 

1. 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 rengė nuteistųjų 

susitikimus su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos skyriaus, veikiančio Pasvalio rajono savivaldybės 

teritorijoje tarnybos pareigūnais, Vilniaus probacijos tarnybos pareigūnais, taip pat su Vilniaus ir Kauno 

apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų Migracijos skyrių pareigūnais. 

Susitikimų metu probacijos tarnybos darbuotojai nagrinėjo nuteistųjų lygtinio paleidimo galimybes 

ir sąlygas, motyvavo juos savarankiškai dengti civilinius ieškinius (nusikaltimu padarytą materialinę žalą), 

apibendrino galimas resocializacijos formas, kurios taikomos nuteistajam lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos metu, atkreipė dėmesį į tai, kokias asmenines ir socialines problemas gali padėti spręsti probacijos 

tarnybos pareigūnai. Taip pat aptarti tokie klausimai: paleidimo iš pataisos įstaigos pagrindai ir tvarka, 

asmenų, grįžusiu iš pataisos įstaigų, teisės ir pareigos, socialinės paramos teikimas asmenims, grįžusiems iš 

pataisos įstaigų; sveikatos priežiūros problemos asmenų, grįžusiu iš pataisos įstaigų, būsto problemų 

sprendimas, LR teisinė sistema, užimtumo problemų sprendimas ir kt. 

2. 2016 m. vasario 9 d. šurmuliavo Užgavėnių šventinių renginių dalyviai. Užgavėnės – Žiemos 

pabaigos šventė, lydima džiaugsmo, juoko, linksmumo, įvairių papročių, apeigų, burtų ir dainų. Kaip ir 

kasmet šią šventę paminėdami nuteistieji stengėsi puoselėti lietuviškas tradicijas ir sukurti tikrų Užgavėnių 

atmosferą.  

3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Socialinės reabilitacijos skyrius 2016 m. kovo 7 d. parengė 

nuteistųjų susitikimą su Panevėžio apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus pareigūnais, 

dirbančiais Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. 

4. 2016 m. kovo 8 d. Ligoninėje lankėsi Marijampolės kolegijos studentai mokymo tikslais. 

Studentai – būsimi valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų socialiniai darbuotojai. Jie 

domėjosi darbu su socialinės rizikos grupės nuteistaisiais, susipažino su pataisos įstaigos darbo specifika, 

įstaigoje vykdoma nuteistųjų nusikalstamumo prevencija, aptarė jų integravimosi į visuomenę galimybes po 

bausmės atlikimo. 

5. 2016 m. kovo 16 d. Ligoninėje esantys nuteistieji prisijungė prie akcijos „Suteik paukščiams 

namus“ ir atvykusiems iš Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų auklėtiniams padovanojo pagamintus 

inkilus. Pataisos įstaigos iniciatyvą prisijungti prie akcijos palaikė ir renginyje dalyvavo: tarptautinės 
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organizacijos „Amžinoji uola“ atstovas Liutauras Zacharka ir Fred Hawks, Kauno kunigų seminarijos 

auklėtinis Stasys Blinstrubis, Lietuvos Carito atsovė Milita Žičkutė-Lindžienė taip pat Kaišiadorių 

suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos atstovas. 

6. Šviesią kovo 30 d. popietę, Ligoninėje esantiems nuteistiesiems ir susirinkusiems darbuotojams, 

džiugią Kristaus Prisikėlimo naujieną skelbė, čia atvykęs Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas 

Virbalas.. Kartu su nuteistaisiais iškilmėse dalyvavo bei kartu meldėsi Lietuvos Carito projekto „Nuteistųjų 

globa ir reintegracija“ savanoriai, VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų auklėtiniai su juos lydinčia 

socialine darbuotoja, Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. Dievo Motinai parapijos kunigas Igoris Rinkevič, 

Kauno kunigų seminarijos klierikai Liutauras Vilėniškis ir Edgaras Versockis, Šv. Antano Paduviečio 

parapijos vikaras kun. Žilvinas Zinkevičius.  

7. 2016 m. kovo 6 d. pradėtas su Lietuvos Caritu bendras socialinis projektas „Socialinių ryšių 

atkūrimas“. Jame dalyvauja 2 Carito savanoriai ir 3 nuteistieji. Projektas apima nuteistųjų artimuosius, kurie 

gyvena Kauno mieste ir Kauno rajone. Iki 2016 m. liepos 1 d. vyko nuteistųjų ir Carito savanorių susitikimai.  

8. Nuteistuosius reguliariai lanko ir vyksta susitikimai su stačiatikių kunigu iš Kauno cerkvės. Jų 

veikla nukreipta į nuteistųjų konsultavimą esant pataisos įstaigoje ir tęsiama išėjus į laisvę – konsultavimu 

(teisiniu, psichologiniu), organizuojamas jų maitinimas ir, esant galimybei, laikinas apgyvendinimas.  

9. Tęsiamas bendradarbiavimas su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros ir 

fizinio lavinimo pedagogais, kurie tradiciškai padėjo organizuoti nuteistiesiems krepšinio ir stalo žaidimų 

(šaškės, nardai, domino) renginius. Sporto renginiai vyko Ligoninės krepšinio aikštelėje ir klubo patalpose. 

Varžybose aktyviai dalyvavone tik nuolat sportuojantys nuteistieji, bet ir kiti. Sporto renginių pabaigą 

vainikavo apdovanojmai – rezultatyviausi žaidėjai apdovanoti sporto inventoriumi ir įteikti diplomai.  

10. Ligoninės administracija kartu švento Kazimiero ordinu Kauno arkivyskupijos kurija ir Lietuvos 

Caritu tęsė projektą „Žinių ringas“. „Žinių ringas“ – tai intelektualus komandinis žaidimas, kurio tikslas 

teisingai atsakyti į kuo daugiau pateiktų klausimų ar užduočių.  

11. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros ir fizinio 

lavinimo pedagogais, 2016 m. birželio 16 d. vyko nuteistųjų Jėgos rungčių turnyras.  

Jėgos rungčių turnyro organizatoriai renginį organizavo Ligoninės nuteistųjų klubo patalpose.  

Varžybose dalyvavo 15 nuteistųjų. Varžybų nugalėtojui ir prizininkams įteikti diplomai. 

12. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. 

kovo 25 d. įsakymu Nr. V-135 sudaryta darbo grupė dėl agrokultūrinės veiklos įgyvendinimo laisvės 

atėmimo vietose. Ši grupė parengė Socialinį projektą „Žalioji oazė“, kurios pagrindu visos pataisos įstaigos 

prisiėmė atsakomybę pataisos įkalinimo įstaigų teritoriją padaryti mažiau atgrasia bei sušvelninti bendrą 

vaizdą.  

„Žalioji oazė“ – tai visose Lietuvos įkalinimo įstaigose vykstantis socialinis projektas, kurio tikslas 

yra skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius per agrokultūrinę veiklą.  

 

Nuteistųjų ir suimtųjų drausminė analizė  

Dažniausiai taikytos nuobaudos 
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Dažniausiai daromini drausmės pažeidimas 

Dažniausiai daromini drausmės pažeidimas Pravieniškių padalinyje 

2015 m. 2016 m. 

Fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis 15 12 

Alkoholinių gėrimų ir surogatų vartojimas 13 1 

Narkotinių medžiagų vartojimas 8 5 

Psichotropinių medžiagų vartojimas 18 18 

Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas 87 85 

Įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas 90 111 

Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas 139 115 

Bendras registruotas nuteistųjų ir suimtųjų drausmės 

pažeidimų skaičius  

894 538 

Direktoriaus nutarimais ar įsakymais skirtas nuobaudų 

skaičius 

469 347 

 

Analizuojant Ligoninės drausminę praktiką, darytina išvada, kad Ligoninės bendras drausmės 

pažeidimų skaičius 2016 m., lyginat su 2015 m., mažėjo iki 538 (2015 m. – 894).  

Analizuojant pateiktus drausmės pažeidimų rodiklius, darytinos išvados: 

1. Sumažėjo bendras registruotas nuteistųjų ir suimtųjų drausmės pažeidimų skaičius, taip pat 

mažėjo ir direktoriaus nutarimais ar įsakymais skirtas nuobaudų skaičius. Tam įtakos turėjo tendencija, kad 

atsižvelgiant pažeidimų padarymo aplinkybes, nuteistojo asmenybę ir elgesį bausmės atlikimo metu, ne už 

kiekvieną drausmės pažeidimą nuteistiesiems skiriamos nuobaudos, o tiesiog apsiribojama pokalbiu. Taip pat 

įtakos turėjo ir bendras nuteistųjų bei suimtųjų skaičiaus mažėjimas. 

2. Padarytų drausmės pažeidimų pobūdis išlieka tas pats – įstaigos administracijos reikalavimų 

nevykdymas (dažniausiai: be administrcaijos leidimo lankėsi teritrijoje, kurioje nedirba ar negyvena, grubus 

elgesys ir necenzūriniai žodžiai), įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas (dažniausiai: neprisisegęs asmens 

skiriamąjį ženklą, nedalyvavo nuteistųjų skaičiuotėje-patikrinime) ir uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas 

arba laikymas (dažniausi paimami daiktai: tabakas ir tabako gaminiai, savadarbiai vandens šildytuvai, 

mobilieji telefonai ir SIM kortelės, alkoholio surogatai). Nuobaudų dėl draudžiamų daiktų turėjimo skaičiaus 

didėjimą lėmė teisės aktų pakeitimai kuomet Laisvės atėmimo vietų ligoninėje draudžiama turėti tabaką ir 

tabako gaminius. 

Siekiant mažinti drausmės pažeidimų skaičių, pataisos įstaigos administracija įmasi šių prevencinių 

priemonių: 

- nuteistieji, kurie nuolat daro drausmės pažeidimus (pagrinde tie, kurie atvyko iš kitų pataisos 

namų) yra izoliuojami nuo kitų nuteistųjų; 

- siekiama, kad naujai atvykę nuteistieji tinkamai adaptuotusi pataisos įstaigoje; 

- keliama nuteistųjų motyvacija keisti savo elgesį teigiama linkme. 

 

Socialinės reabilitacijos skyriaus organizuotuose teisiniuose ir socialiniuose užsiėmimuose 

dalyvavusių nuteistųjų skaičius 

 2015 m. 2016 m. 

Teisiniuose ir socialiniuose užsiėmimose 

dalyvavusių nuteistųjų skaičius 

123 98 

ir tam įtakos turėjo: 

 pasveikę nuteistieji yra perkeliami į kitus pataisos namus, todėl nutrūksta jų dalyvavimas 

šiuose užsiėmimuose. Nuteistųjų perkėlimas į kitus pataisos namus buvo gerokai intensyvesnis, ypač 

Pravieniškių padalinyje; 

 dalyvaujantys nuteistieji buvo paleisti į laisvę; 

 Laisvės atėmimo vietų ligoninės restruktūrizacija; 

 bendras nuteistųjų skaičiaus mažėjimas. 
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Nuteistiesiems skirti paskatinimai  

 2015 m. 2016 m. 

Skirti paskatinimai 121 81 

 

Analizuojant paskatinimo priemonių skyrimo praktiką, dažniausiai skirtos paskatinimo priemonės – 

padėka, paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą bei papildomų ilgalaikių pasimatymų suteikimas. 

Dalyvaujančių teisiniuose ir socialiniuose užsiėmimose nuteistųjų skaičius per 2016 metus bei skirtų 

paskatinimo skaičius sumažėjo, tam įtakos turėjo: 

 bendro nuteistųjų skaičiaus mažėjimas; 

 Laisvės atėmimo vietų ligoninės restruktūrizacija; 

 dalis nuteistųjų, ypač tų kurie atvykę iš kitų pataisos įstaigų, žino, kad Ligoninėje yra laikinai ir 

todėl nelinkę aktyviai įsijungti į vykdomas socialinės reabilitacijos priemones. 
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VIII. PSICHOLOGINĖ PAGALBA ĮSTAIGOJE LAIKOMIEMS ASMENIMS 

 

2016 m. nuteistiesiems, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš 

terminą, Psichologinės tarnybos darbuotojai skaitė 8 paskaitas ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos 

temomis (2015 m. – 8 paskaitas).  

2016 metais, pasikeitus lygtinio atleidimo nuo bausmės ar lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

taikymo tvarkai,  vietoj išvadų dėl lygtinio atleidimo nuo bausmės ar lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

taikymo (2015 m. – 69), parengtos 34 OASYs metodikos.   

Palyginus 2015 m. ir 2016 m. veiklos rezultatus, 2015 m. Psichologinės tarnyba nuteistiesiems bei 

suimtiesiems suteikė 17 procentų mažiau individualių konsultacijų. Šį mažėjimą lėmė mažėjantis nuteistųjų 

skaičius. 

2016 m. atliktų nuteistųjų asmenybės įvertinimų skaičius mažėjo – 102, 2015 m. – 112, 2014 m. –89. 
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Atlikta nuteistųjų (suimtųjų) asmenybės įvertinimų
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Nuteistųjų savęs žalojimo atvejai 2015-01-01 2016-01-01 2017-01-01 

Savęs žalojimo atvejai  32 26 18 

Nuteistųjų savęs žalojimo procentas  15,6% 10,6% 16,8% 

Nuteistųjų skaičius ataskaitinio laikotarpio sausio pirmai 

dienai  

205 244 107 

 

Nors lyginant 2015 m. ir 2016 m. duomenis savižalojimo atvejų sumažėjo nuo 26 iki 18, nuteistųjų 

savęs žalojimo procentas didėjo nuo 10,6%, iki 16,8%. Tai lėmė tačiau mažėjantis nuteistųjų skaičius. 
 

Suimtųjų ir nuteistųjų kūno žalojimų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje prevencija 

Kūno žalojimų prevencija 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Suteiktų individualių konsultacijų skaičius 69 51 26 

Konsultuotų asmenų skaičius  53 25 13 
 

Psichologinė tarnyba dalyvauja valdant konfliktines situacijas tarp nuteistųjų, teikia individualias 

konsultacijas asmenims nukreiptas į emocijų bei agresijos valdymą. Konsultuotų asmenų bei konsultacijų 

skaičius sumažėjo, nes sumažėjo įstaigoje bausmę atliekančių asmenų skaičius (išėjo į laisvę arba buvo 

perkelti į kitas įstaigas). 
 

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija  

Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Suteiktų individualių konsultacijų skaičius 21 9 14 

Konsultuotų asmenų skaičius  16 7 6 

2016 m. Psichloginė tarnyba daugiau dėmesio skyrė psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijai, atsižvelgiant į tai, palyginti su 2015 m., suteikta daugiau individualių konsultacijų -14 (2015 m. 

– 9).  

IX. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS 

 

Per 2016 m. į Ligoninę atvyko 2149 (2015 m. – 4289) suimtų, nuteistų asmenų, išvyko – 2216 

(2015 m. – 4355) suimtų, nuteistų asmenų. Bendras įstaigos atvykimų skaičius palyginti su 2015 metais 

sumažėjo 49,89 %, išvykimų sumažejo  49,11%. 
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Vidutisnis sąrašinis nuteistųjų, suimtųjų ir areštantų skaičius 
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2016 metais Ligoninėje vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius (lyginant su 2015 metais): I ketvirtį 

mažėjo nuo 277 iki 186 (32 %), II ketvirtį - nuo 251 iki 179 (28,7%), III ketvirtį - nuo 241 iki 171 (29%), IV 

ketvirtį - nuo 211 iki 144 (31,8%). 2016 metais  vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius sumažėjo – 30,4% 

(2015 m. - 22,5 %). 

2016 metais Ligoninėje buvo leista trumpam išvykti: už pataisos įstaigos ribų – neleista nei vienam 

nuteistajam (2015 m. – 1), į namus – 11 nuteistųjų (2015 m. – 11), suteiktos nemokamos atostogos – 11 

nuteistųjų (2015 m. – 10).  

 

Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 
 

Per 2016 metus Ligoninėje į 

laisvę paleisti 84 nuteistieji, 

suimtieji (2015 metais – 112), iš 

jų atlikusių teismo nuosprendžiu 

paskirtą bausmės laiką - 63 

nuteistų asmenų (2015 metais – 

89), tai yra 29,2 proc. mažiau 

nei 2015 metais; iš jų lygtinai 

paleistų iš pataisos įstaigos 20 

asmenų (2015 metais – 18), t. y. 

11,11% daugiau nei 2015 

metais. Per 2016 metus asmenų, 

atleistų nuo bausmės dėl ligos 

nebuvo,  (2015 metais – 5).  

 

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas veikas 

Nuteistųjų pasiskirstymas pagal padarytas 

nusikalstamas veikas 

2016-01-01 2017-01-01 

157 100% 107 100% 

 nužudymą 44 28% 29 27% 

 neatsargų gyvybės atėmimą 0 0% 0 0% 

 sunkų sveikatos sutrikdymą 4 2,5% 4 4% 

išžaginimą 5 3% 2 2% 

viešosios tvarkos pažeidimą 4 2,5% 4 4% 

plėšimą 13 8% 11 10% 

vagystę 32 20% 23 21% 

vagystę, padarytą stambiu mastu 1 1% 0 0% 

turto prievartavimą - 0% 1 1% 

sukčiavimą 9 0% 5 5% 

nusikalstamą susivienijimą - 0% 0 0% 

kyšininkavimą  0% 0 0% 

kontrabandą 1 1% 0 0% 

nusikalstamas veikas, susijusius su narkotinėmis ar 

psichotropinėmis medžiagomis 

15 10% 11 10% 

kitas nusikalstamas veikas 29 18% 17 16% 

Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas 

pagal paleidimo pagrindus 

2016-01-01 2017-01-01 

Paleisti į laisvę nuteistieji ir suimtieji, iš 

jų: 

112 100 % 83 100% 

atbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą 

bausmės laiką 

89 79% 63 76% 

lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos  18 16 

% 

20 24% 

malonės tvarka - -   - - 

amnestijos aktu - -   - - 

atleisti nuo bausmės dėl ligos 5 5 % - - 

pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka - - - - 

pakeitus nuosprendį kasacine tvarka - - - - 
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Nuteistųjų pasiskirstymas pagal 

padarytas nusikalstamas veikas 

proc.  2017-01-01 
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Nuteistųjų  pasiskirstymas pagal bausmės atlikimo terminus 

 

Įstaigoje 2017 metų sausio 1 d. pagal 

bausmės atlikimo terminą daugiausia 

buvo nuteistų asmenų, kurių bausmės 

atlikimo terminas nuo 1 iki 3 ir nuo 5 

iki 10 metų, t y. po 24 asmenis, kurie 

sudarė po 22% visų bausmę atliekančių 

nuteistųjų, taip pat nuo 10 iki 15 metų 

– 23 (21%). 2016 metų sausio 1 d. 

daugiausia buvo nuteistų asmenų, kurių 

bausmės atlikimo terminas nuo 10 iki 

15 metų, jų buvo 42 (27%),  

 

 

Nuteistųjų pasiskirstymas 

pagal bausmės terminus 

(ataskaitos dienai) 

2016-01-01 2017-01-01 

nuo 3 iki 6 mėn. 2 1,3% 0 0% 

nuo 6 mėn. iki 1 m. 14 9% 7 7% 

nuo 1 iki 3 m. 29 18% 24 22% 

nuo 3 iki 5 m. 22 14% 21 20% 

nuo 5 iki 10 m. 34 22% 24 22% 

nuo 10 iki 15 m. 42 27% 23 21% 

nuo 15 iki 20 m. 10 6% 6 6% 

nuo 20 iki 25 m. 3 2% 1 1% 

 iki gyvos galvos 1 0,7% 1 1% 

Viso: 157 100 % 107 100% 
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Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal bausmės terminus 

proc. 2017-01-01 
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Nuteistųjų pasiskirstymas pagal amžių 

 

Nuteistųjų pasiskirstymas 

pagal amžių (ataskaitos 

dienai) 

2016-01-01 2017-01-01 

iki 21 metų 3 2% 0 0% 

nuo 21 metų iki 30 metų  28 18% 17 16% 

nuo 30 metų iki 40 metų  48 31% 39 36% 

nuo 40 metų iki 50 metų  44 28% 34 32% 

nuo 50 metų iki 60 metų  21 13% 11 10% 

vyresni kaip 60 metų 13 8% 6 6% 

 15 100% 107 100% 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal lytį 

 

Nuteistųjų pasiskirstymas 

pagal lytį (ataskaitos dienai) 2016-01-01 2017-01-01 

vyrai 153 97% 100 93% 

moterys 4 3% 7 7% 

Viso:  157 100% 107 100% 

 

2017 m. sausio 1 d. vyrai sudarė 93%, moterys – 7%, nuo visų įstaigoje esančių nuteistųjų ir 

suimtųjų.  

 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal nusikaltimų recidyvą 

 

 

 

 

2016-01-01 2017-01-01 

Nėra 

recidyvistai 

Recidyvist

ų skaičius 

Pavojingų 

recidyvistų 

skaičius 

Nėra 

recidyvistai 

Recidyvistų 

skaičius 

Pavojingų 

recidyvistų 

skaičius 

Asmenys, atliekantys 

laisvės atėmimo 

bausmę 1 kartą 

16 61% 10 8% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 

Asmenys, ankščiau 

atlikę laisvės atėmimo 

bausmę 

10 39% 114 92% 7 100% 3 100% 100 100% 4 
100

% 

Procentas nuo visų 

bausmė atliekančių 
26 17% 124 79% 7 100% 3 3% 100 93% 4 4% 
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Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikaltimų recidyvą 

2017-01-01 4% 3%

93%

Nėra recidyvistai

recidyvistai

pavojingi recidyvistai

 

 

 

2017 m. sausio 1 d. net 93 procenntus nuteistųjų sudarė recidyvistai, 4 procentus pavojingi 

recidyvistai bei 3 proecntus sudarė nuteistieji, kurie nėra recidyvistai.  

 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                                     Renatas Juntonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Makarevičienė, tel. (8 346) 56 335, el. p. aurelija.makareviciene@lavl.lt  
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