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2013 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 
 

2014-02-03 Nr. S-848 

5. įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę. 
 

I. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA 
 

Stacionaro 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 2013 metų laikotarpį į Ligoninės stacionarą hospitalizuoti 3654 
pacientai, išrašyti 3607 pacientai. 

Metai Hospitalizuotų asmenų skaičius Išrašytų asmenų skaičius 
2011 m. 3100 3087 
2012 m. 3595 3495 
2013 m. 3654 3607 

 
Atsižvelgiant į 2011 metų asmenų skaičių, hospitalizavimo rodiklis išaugo 15 proc., į 2012 metų – 2 proc. 
Didėjantį hospitalizuojamų asmenų skaičių lemia suimtų bei nuteistų asmenų skaičiaus augimas visoje 
bausmių vykdymo sistemoje, sergamumo didėjimas. 
Pacientų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: 

15-44 m. 45-64 m. Nuo 65 m. Pacientai pagal 
amžiaus grupes 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

Vyrai  2418 2177 649 652 58 57 
Moterys  149 183 67 76 3 2 

Iš viso 2567 2360 716 728 61 59 
 
Lovos funkcionavimo rodiklis  =  lovadienių skaičius 
                                                  vidut. metinis lovų skaičius   
 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) tikslai: 
1. teikti nuteistiesiems ir suimtiesiems nustatyto sąrašo atstatomosios, prevencinės medicinos pagalbos, 
slaugos, asmens sveikatos priežiūrai priskiriamas socialines paslaugas, taip pat sveikatos ugdymo ir asmens 
sveikatos ekspertizės paslaugas; 
2. organizuoti pacientams Lietuvos nuolatiniams gyventojams nustatyto lygio atstatomąją medicinos pagalbą 
viešosiose valstybinėse (savivaldybių) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokios pagalbos pati 
ligoninė teikti negali ar (ir) neturi teisės; 
3. įgyvendinti valstybės politiką bausmių vykdymo srityje; 
4. užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių nuteistiesiems, 
suimtiesiems vykdymą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis, nepažeidžiant suimtųjų, 
nuteistųjų sveikatos interesų viršenybės prieš kitus Ligoninės tarnybinės veiklos interesus principo; 

mailto:lavlas@iti.lt
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Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Lovos 
funkcionavimas, 
dienomis 

 
309 

 
300 

 
308 

 
279 

Atsižvelgiant į 2012 metų duomenis, lovos funkcionalumas Ligoninėje sumažėjo, 9,4 procento, tai sąlygojo 
slaugomų ligonių ilgesnė gydymo trukmė bei didesnis slaugomų ligonių skaičius. Tai rodo ir stacionaro lovų 
panaudojimo rodiklio sumažėjimas. 
 
Stacionaro lovų fondo panaudojimas =     Lovos funkcionavimo rodiklis        ×  100% 
                                                               Kalendorinių dienų skaičius metuose  
  
Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Lovų fondo 
panaudojimas, 
procentais 
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Vidutinė gulėjimo stacionare trukmė = __lovadienių skaičius____ 
                                                                  išrašytų ligonių skaičius   
 
Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Vidutinė gulėjimo 
trukmė, dienomis 

 
15 

 
15,5 

 
14,2 

 
12 

Atsižvelgiant į 2012 metų duomenis, vidutinė gulėjimo stacionare trukmė sumažėjo 15,5 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 žymiai didesnė, nes Ligoninės 
specifika (galiojanti suimtų, nuteistų asmenų konvojavimo tvarka) nesudaro sąlygų sumažinti pacientų 
gulėjimo trukmę. 
 
Lovos apyvartos rodiklis = __ išrašytų ligonių skaičius  _ 
                                                   vidutinis lovų skaičius 
 
Metai  2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
Lovos apyvarta, 
kartais 

 
20 

 
19 

 
22 

 
23 

  
 
 
 
□ – vidutinė gulėjimo trukmė, dienomis; 
 
□ – lovos apyvarta, kartais. 
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Gydymo stacionare trukmė pagal ligų profilius (dienos)

 
□ 2012 m., □ 2013 m. 

 
Pacientų skaičius tenkantis vienam stacionare dirbančiam gydytojui  

483
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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 Chirurgijos skyriaus gydytojams, tai 
sąlygojo gydytojų chirurgų stoka bei pacientų sergamumo chirurginio profilio ligomis dominavimas. Taip 
pat daug pacientų sirgo ir vidaus ligomis.  
Pagal ligų profilį Ligoninės stacionare dominavo pacientai: 
 

Pacientų skaičius Vidutinis pacientų gulėjimo 
laikas 

Sveikatos būklės sutrikimai 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Chirurginio profilio problemomis 1600 1663 12,1 11,7 
Vidaus ligų problemomis 1215 1325 11,7 11,6 
Su psichikos sutrikimais 470 442 16,2 13,2 
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Pacientų konsultavimas 
 

Ligoninės medicinos specialistai atliko 12222 konsultacijas bei ambulatorinius priėmimus (2012 m. – 
10820), iš jų: 3515 konsultacijų (Vilniaus padalinyje), 7477 ambulatorinius priėmimus (Pravieniškių 
padalinyje). Atsižvelgiant į 2012 m. duomenis, visų rūšių priėmimų skaičius padidėjo 11 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. 
Suimtųjų, nuteistųjų konvojavimų 
planinėms konsultacijoms, operacijoms skaičius 

623 838 

Skubos tvarka vykdytų konvojavimų konsultacijoms, 
operacijoms atlikti skaičius 

135 160 

Iš viso 758 998 
Atsižvelgiant į 2012 m. duomenis, konvojavimų skaičius vidutiniškai padidėjo 22 proc. dėl padidėjusio 
poreikio teikti tretinio lygio medicinines paslaugas.    
 

Gydytojų konsultacinės komisijos ir Specialiosios gydytojų komisijų darbas 
 

2013 m. įvyko  84  Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai (2012 m. – 83; 2011 m. – 159, 2010 m. – 
62). Į šią komisiją pristatyti  129 pacientai (2012 m. – 155, 2011 m. – 81, 2010 m. – 167). 
Specialiajai gydytojų komisijai pristatyti 9 pacientai, sergantys nepagydomomis ligomis (2012 m. – 10, 2011 
m. – 23, 2010 m. – 12), 5 pacientai atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos (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 gydomi 37 asmenys, 
sergantys ŽIV liga (2012 m. – 25 asmenys). 2013 m. lėšų antiretrovirusiniams vaistams įsigyti išlaidos 
sudarė 962,55 tūkst. Lt. (2012 m. - 630 tūkst. Lt.). 
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1 pav.  2010-2013 metais įstaigai skirtos lėšos, susijusios su specifiniu ŽIV ligos gydymu  
 

- nuo tuberkuliozės išgydyti 54 nuteisti asmenys (Pravieniškių padalinyje –51 asmuo, Vilniaus padalinyje – 3 
asmenys), tai sudarė 43 proc. šia liga sergančių pacientų. Ligoninėje dėl tuberkuliozės atliktos 1898 
rentgenogramos (Vilniaus padalinyje – 1595, Pravieniškių padalinyje – 303). 
Per 2013 m. 3946 nuteistiems asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atlikta 3950 rentgenogramų (2012 m. – 
2675rentgenogramos):  
- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 94 nuteisti asmenys; 
- Alytaus pataisos namuose – 968 nuteisti asmenys;  
- Marijampolės pataisos namuose – 939 nuteisti asmenys; 
- Panevėžio pataisos namai – 255 nuteisti asmenys; 

Vykdant laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, tęstas dalyvavimas 2006 m. pradėtame 
tarptautiniame projekte „Ligonių, sergančių tuberkulioze, mokymas“ bei Valstybės tuberkuliozės 
profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 m. programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. 
gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1033, vykdyme. Ataskaitiniu laikotarpiu: 
- nuteistiesiems, sergantiems tuberkulioze, pravesta 20 paskaitų (Vilniaus padalinyje esantiems pacientams – 
9 paskaitos, Pravieniškių padalinyje – 11 paskaitų); 
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- Pravieniškių pataisos namų-atviroji kolonija – 1026 nuteisti asmenys: I valdyba – 506; II valdyba – 301; III 
valdyba – 219; 
- Kybartų pataisos namai – 240 (atliktos 242 rentgenogramos); 
- Vilniaus pataisos namai – 424 (atliktos 426 rentgenogramos).  

 
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 2013 metus 
parengtos ir Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 24 kokybės vadybos sistemos procedūros (2012 m. 
– 41).  
Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
struktūros patvirtinimo“ patvirtinta nauja įstaigos struktūra. Vadovaujantis šiuo įsakymu, nuo 2013 m. 
rugpjūčio 1 d. veiklą pradėjo ŽIV/AIDS ir ją lydinčių ligų prevencijos ir gydymo grupė, pasikeitė 
Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnybos pavaldumas (ši tarnyba tapo pavaldi direktoriaus pavaduotojui, 
administruojančiam sveikatos priežiūros sritį) bei įsteigtas Pulmonologijos poskyris, pavaldus Pravieniškių 
sveikatos priežiūros tarnybai.  
 

II. MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI IŠTEKLIAI. GAUTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO 
PRIORITETAI. 

   
2013 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 

03.01.01.02.01. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą 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 

 

03.01.01.03.01. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą 11557,0 
03.01.01.03.02. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, 

priežiūrą ir materialinį aprūpinimą 
3841,7 

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

užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą 
 

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

30,1 

03.01.01.03.08. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją 1954,0 
 

Finansavimo šaltinis  2013 m. pradžioje skirta 
asignavimų, tūkst. Lt  

2013 m. panaudota asignavimų, 
tūkst. Lt 

Valstybės biudžeto lėšos 17341,0 17687,7 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 28,0 30,1 

Iš viso 17369,0 17717,8 
 

Finansavimo šaltinis 2013 m. papildomai skirta 
asignavimų, tūkst. Lt 

2013 m. pabaigoje 
skirta asignavimų, 

tūkst. Lt 
Valstybės biudžeto lėšos  346,9 17687,9 
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos 2,5 30,5 

Iš viso 349,4 17718,4 
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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: 

Išlaidų pavadinimas 2013 m.  papildomai skirta 
asignavimų, tūkst. Lt 

Priemonės kodas 

Darbo užmokestis pinigais 70,0 03.01.01.03.01. 
Medikamentai  231,9 03.01.01.03.02. 
Ilgalaikio materialiojo turto 
einamasis remontas 

10,0 03.01.01.03.02. 

Kitos mašinos ir įrenginiai 35,0 03.01.01.03.08. 
Iš viso 346,9  

 
2012-2013 metų Valstybės biudžeto lėšų (kasinės išlaidos) paskirstymas bei panaudojimas: 

Išlaidų sąmata, tūkst. Lt Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis 
2012 m. 2013 m. 

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

 Iš viso 15689,7 15733,7 
 
Ilgalaikiam turtui įsigyti 2013 metais skirta: 

Finansavimo šaltinis Išlaidų 
pavadinimas 

2013 m. pabaigoje 
skirta asignavimų, 

tūkst. Lt 

2013 m. 
panaudota 

asignavimų, tūkst. Lt 
Negyvenamieji 

pastatai 
1919,0 1919,0 Valstybės biudžeto lėšos  

Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

35,0 35,0 

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos Kitos mašinos ir 
įrenginiai 

12,0 11,6 

Iš viso  1966,0 1965,6 
 
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. 
2013 metų pabaigoje kreditorinis įsiskolinimas sudarė 997,5 tūkst. Lt, palyginus su 2012 m. duomenimis 
(244,5 tūkst. Lt), šis įsiskolinimas padidėjo 77,5 proc., tai sąlygojo padidėjęs poreikis įsigyti medikamentus, 
skirtus asmenims, sergantiems ŽIV/AIDS ligomis, gydyti bei išlaidų, susijusių su komunalinėmis 
paslaugomis, padidėjimu.  
 
Kreditorinis įsiskolinimas 2013 m. pabaigoje (Valstybės biudžeto lėšos): 
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Eil. 
Nr. 

Išlaidų rūšis Suma, tūkst. Lt 

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

10 Ilgalaikio materialiojo turto remontas 0,5 
11 Komandiruotės  5,2 
12 Kvalifikacijos kėlimas  
13 Apranga ir patalynė  
14 Spaudiniai  
15 Veiklos nuoma  
16 Kitos paslaugos 9,5 
 Iš viso 997,5 

  
Ataskaitinio laikotarpio vieno suimto, nuteisto asmens išlaikymas per dieną sudarė 148,58 Lt, (2012 m. – 
131,1 Lt, 2011 m. –  128,00 Lt). Tai sudaro 11,8 procentais daugiau nei 2012 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 52 skundus dėl gyvenamojo ploto neatitikimo, Pravieniškių padalinyje skundų dėl gyvenamojo ploto 
negauta. 
2013 m. Ligoninės Vilniaus padalinyje suremontuota 429,0 m2 (palyginus su 2012 metais – 75 m2 daugiau), 
Ligoninės Pravieniškių padalinyje suremontuota 2393 m2 ploto, (2012 m. – 2407 m2). Siekiant gerinti 
suimtų, nuteistų asmenų laikymo sąlygas bei vykdant ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninę tikrinusių 
organizacijų rekomendacijas dėl laikymo sąlygų atitikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintos higienos normos HN 76:2010 reikalavimams, atlikti būtiniausi remonto darbai Ligoninės 
Vilniaus padalinyje: 
- suremontuotos Ligoninės Vilniaus padalinio režiminio korpuso (toliau – režiminis korpusas) 4, 7, 12, 14, 
15, 17, 19, 23, 25, 26, 30 kameros; 
- suremontuota ir pritaikyta neįgaliems pacientams režiminio korpuso 12 kamera; 
- atliktas Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus laikino sulaikymo patalpos remontas; 
- suremontuota režiminio korpuso kamerų Nr. 16, 18, 19, 20, 25 grindų danga; 
- paaukštinti režiminio korpuso 5, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28 kamerų sanitarinių mazgų atitvarai; 
- suremontuotas Psichiatrijos skyriaus koridorius bei dušas; 
- atliktas nuteistųjų valgyklos remontas; 
- suremontuotos Ūkinio aptarnavimo brigados dušo patalpos; 
- atnaujinta ir išbetonuota sporto aikštelė; 
- Chirurginio skyriaus sanitarinis mazgas pritaikytas neįgaliems pacientams. 
- suremontuoti Chirurgijos skyriaus bei Psichiatrijos skyriaus procedūriniai kabinetai, Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus pacientų priėmimo patalpa. 
Iš viso įkalintiems asmenims Ligoninės Vilniaus padalinyje suremontuotas 198,00 m2 plotas.  

Tačiau susiduriama ir su šiomis problemomis: 
1. Atsižvelgiant į Ligoninės finansines galimybes, palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu 
inventoriumi.  
2. Ligoninėje esančias vertybes dažniausiai laužo ir gadina patys pacientai: išsukinėja arba persuka kranus, 
sugadina tualeto bakelio vandens nuleidimo mechanizmus, sulaužo langų rėmus ir išdaužo jų stiklus, padaro 
skyles grindyse ir atplėšia jų lentas, išgremžia skyles sienose, sugadina elektros instaliaciją,  išplėšia rozetes 
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bei šviestuvus ir sudaužo jose esančias lemputes, aplaužo ir suniokoja spinteles, viskuo teplioja sienas, plėšo 
ir degina patalynę. Ligoninės palatų kosmetinis remontas atliekamas kiekvienais metais.  
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo pagerintos ir darbuotojų darbo ir poilsio sąlygos: 
- atliktas Ligoninės Pravieniškių padalinyje esančio baudos izoliatoriaus posto patalpų, skirtų jaunesniesiems 
pareigūnams, remontas; 
- suremontuota dalis administracijos pastato tarnybinių patalpų; 
- atlikti Klinikinės diagnostikos laboratorijos dviejų kabinetų bei Vaistinės patalpų remontai; 
- atliktas sargybinės patalpų remontas; 
- įrengtos direktoriaus budintiems padėjėjams skirtos poilsio patalpos; 
2013 m. tarnybiniai uniformai įsigyti buvo skirta 60,5 tūkst. Lt., palyginus su 2012 m. duomenimis, 40 tūkst. 
Lt mažiau. Būtina atkreipti dėmesį, kad už 2012-2013 m. skirtas lėšas jaunesniesiems pareigūnams buvo 
pasiūtos tarnybinės uniformos, tuo tarpu pareigūnams ir vyresniesiems pareigūnams tarnybinei uniformai 
įsigyti lėšų neskirta, o išduotai tarnybinei uniformai jau yra pasibaigęs dėvėjimo laikas. 
2013 m. pacientams pasiūta patalynės už 35,2 tūkst. Lt., palyginus su 2012 m., 32,6 tūkst. Lt daugiau. 
Ligoninės pacientams buvo pasiūtos, pakeistos, nupirktos pagalvės, antklodės, čiužiniai, pižamos, kojinės ir 
kt. 
    

IV. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Žmonių ištekliai 
 

Ligoninei patvirtintų pareigybių skaičius 2012-2013 metams:  
 

 2012 m. 2013 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 
Vyresniųjų pareigūnų 24 24 
Pareigūnų  26 24 
Jaunesniųjų pareigūnų  164 164 
Karjeros valstybės tarnautojų 3 3 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 140 142 

Iš viso 358 358 
 
2013 m., lyginant su 2012 m. duomenimis, sumažėjo statutinių valstybės tarnautojų pareigybių skaičius: 
atsilaivinus statutinėms Psichologinės tarnybos vyresniojo specialisto bei Administracijos reikalų skyriaus 
specialisto (informatikos) pareigybėms, jos buvo panaikintos ir įsteigtos 2 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis pareigybės: Psichologinės tarnybos psichologo ir Administracijos reikalų skyriaus informatikos 
specialisto.  
2013 m. pabaigoje Ligoninėje faktiškai dirbo 337 darbuotojai (2012 m. pabaigoje – 324 darbuotojai). 
 
Įstaigos darbuotojų pasiskirstymas pagal amžių: 

 
Atsižvelgiant į pateiktus 
duomenis pastebime, kad 
2013 m. dauguma įstaigoje 
dirbančių darbuotojų (32 
procentai)  yra nuo 40 m. iki 
50 m. amžiaus (iš jų: 51 proc. 
sudaro jaunesnieji 
pareigūnai). Darbuotojų 
pasiskirstymas  atitinkamoje 
amžiaus grupėje, palyginus 
su 2012 m. duomenimis, kito 
labai nežymiai. Darbuotojai, 

kurių amžius yra virš 62,5 metų, sudarė tik 6 procentus visų įstaigos darbuotojų. Šią amžiaus grupę sudaro 
tik darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 
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Amžius Vyr. ir vyresn. pareigūnai, 
pareigūnai 

Jaunesnieji pareigūnai 

 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Iki 30 m.  3 5 39 39 
Nuo 30 m. iki 40 m. 21 19 49 47 
Nuo 40 m. iki 50 m. 18 18 52 55 
Nuo 50 m. iki 62,5 m. 7 7 5 7 
Virš 62,5 m. - - - - 

 
Amžius Karjeros valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis 
 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 

Iki 30 m.  - - 10 8 
Nuo 30 m. iki 40 m. - - 17 18 
Nuo 40 m. iki 50 m. - 1 31 34 
Nuo 50 m. iki 62,5 m. - - 54 58 
Virš 62,5 m. - - 18 21 

 
 
2013 metų Ligoninės pareigūnų pasiskirstymas pagal pareigūnų tarnybos stažą: 
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Vyr. ir vyresn. pareigūnai 1 3 6 5 10

Pareigūnai 2 7 6 4 5

Jaunesnieji pareigūnai 44 26 38 20 20

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

 
Labiausiai padidėjo jaunesniųjų pareigūnų, kurių tarnybos stažas daugiau nei 20 metų, skaičius (2012 metais 
jų buvo 15). 
 
Įstaigos darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį: 
 

 2012 m. 2013 m. 
 Vyrai  Moterys  Vyrai  Moterys  
Vyriausiųjų pareigūnų 1 - 1 - 
Vyresniųjų pareigūnų 19 4 19 5 
Pareigūnų  17 8 17 7 
Jaunesniųjų pareigūnų  127 31 114 34 
Karjeros valstybės tarnautojų - - - 1 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 19 111 19 120 

 
Atsižvelgiant į pateiktus duomenis pastebime, kad 2013 m. 10 procentų sumažėjo vyrų, vykdančių 
jaunesniųjų pareigūnų pareigas bei 7,5 procento padidėjo moterų, dirbančių pagal darbo sutartis.  

 
Ligoninės darbuotojų/pareigūnų skatinimas 
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 2012 m. 2013 m. 
 Paskatinta  Nubausta  Paskatinta  Nubausta  
Vyriausiųjų pareigūnų - - - - 
Vyresniųjų pareigūnų 8 - 7 1 
Pareigūnų  9 - 8 - 
Jaunesniųjų pareigūnų  25 11 41 9 
Karjeros valstybės tarnautojų - - 1 - 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 23 3 20 10 

Iš viso 65 14 57 20 
 

Personalo kaita 
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2013 m. 1 24 24 148 1 139

Vyr. 
pareigūnai

Vyresn. 
pareigūnai Pareigūnai Jaunesn. 

pareigūnai

Karjeros 
valstybės 
tarnautojai

Dirbantieji 
pagal darbo 

sutartis

 
2013 m. į Ligoninę priimti 56 darbuotojai, iš jų 29 jaunesnieji pareigūnai, 1 karjeros valstybės tarnautojas, 26 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Atsižvelgiant į 2012 m. duomenis, 2013 m. 23 procentais 
darbuotojų priimta daugiau. 
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Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-261, Ligoninėje 
buvo papildomai įsteigti 9 jausnesniųjų pareigūnų etatai, tačiau finansavimas skirtas tik nuo 2013 metų. 
Todėl šių etatų komplektavimas pradėtas tik 2013 metais. Dėl šių priežasčių 2013 metais priimtų darbuotojų 
skaičius yra didesnis nei 2012 metais.   
 
Per 2012-2013 m. iš darbo/tarnybos atleista: 
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  2012 m. 2013 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 0 0 
Vyresniųjų pareigūnų 3 3 
Pareigūnų  3 2 
Jaunesniųjų pareigūnų  18 21 
Karjeros valstybės tarnautojų - - 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 14 19 

Iš viso 38 45 
2013 metais buvo didelė darbuotojų kaita, 15,6 procentais darbuotojų atleista daugiau nei 2012 metais. Kaip 
viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl jaunesnieji pareigūnai palieka tarnybą, yra mažas darbo užmokestis. 
Per 2012 metus buvo paskelbtos 4 atrankos jaunesniųjų pareigūnų pareigybėms užimti. Jose dalyvavo 16 
pretendentų Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti, iš kurių 7 buvo 
priimti 2012 m., 3 - 2013 m. sausio mėnesį ir 1 jaunesnysis pareigūnas perkeltas iš kitos įstaigos bei 15 
pretendentų Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti, iš kurių 7 
buvo priimti bei 2 jaunesnieji pareigūnai buvo perkelti iš kitos įstaigos. 
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 m. sausio mėnesį, 2 jaunesnieji pareigūnai buvo perkelti iš 
kitos įstaigos, bei 13 pretendentų Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojo 
pareigybei užimti, iš kurių: 5pretendentai buvo naujai priimti į tarnybą bei 2 jaunesnieji pareigūnai buvo 
perkelti iš kitos įstaigos. 
2013 metais įvyko 8 neeilinės atestacijos bei 13 jaunesniųjų pareigūnų ir 6 pareigūnai buvo perkelti į 
aukštesnes pareigas (2012 metais įvyko 5 neeilinės atestacijos bei 11 jaunesniųjų pareigūnų buvo paskirti į 
aukštesnes pareigas). 
Viešo konkurso būdu į Psichologinės tarnybos vedėjos pareigas buvo paskirta Psichologinės tarnybos 
vyresnioji specialistė Rūta Davainienė. 
 

Personalo kvalifikacijos kėlimas 
 

Darbuotojų/pareigūnų dalyvavimas kvalifikacijos kėlimo renginiuose: 
  2012 m. 2013 m. 
Vyriausiųjų pareigūnų 1 1 
Vyresniųjų pareigūnų 21 18 
Pareigūnų  19 16 
Jaunesniųjų pareigūnų  38 20 
Karjeros valstybės tarnautojų - 1 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 50 44 

Iš viso 129 100 
 
Ligoninės pareigūnų dalyvavimas įvadiniuose mokymuose: 

 2012 m. 2013 m. 
Vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų - 2 
Pareigūnų  - 2 
Jaunesniųjų pareigūnų  20 20 

Iš viso 20 24 
Tai, kad 2013 metais ženkliai sumažėjo palyginus su 2012 metais, darbuotojų, kėlusių savo kvalifikaciją 
skaičius, sąlygojo tik 2013-03-19 patvirtintas Bausmių ir probacijos vykdymo sistemos personalo 2013 metų 
kvalifikacijos tobulinimo renginių planas. Dėl šios priežasties Ligoninės darbuotojai kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose, kuriuos vykdo  Kalėjimų departamento Mokymo centras, 2013 m. I ketvirtyje 
faktiškai nedalyvavo. 
2013 metais Ligoninės darbuotojai dažniausiai savo kvalifikaciją kėlė  Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centro, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Įrodymais pagrįstos medicinos draugijos, 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos Mokymo centro organizuotuose mokymuose. 
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2013 metais 2 Ligoninės vyresnieji pareigūnai 8 kartus dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių 
susivienijimo projekto „Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“ mokymuose. 
 

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.). 
2013 metų įstaigos veiklos plano įgyvendinimas siekia 97 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, 
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. 
3. Sudėtinga sukomplektuoti Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų etatus, 
nes: 
 - pretendentai į laisvas jaunesniųjų pareigūnų grandies pareigybes nepereina sveikatos apžiūros patikrinimo 
dėl sveikatos būklės neatitikimo pagal teisės aktų nustatytus vertinimo kriterijus bei fizinio ir dalykinio 
parengimo patikrinimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 
centre; 
- dėl socialinių garantijų neatitikimo tarnybos ypatumams. 
4. Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų stoka neleidžia tinkamai užtikrinti 
suimtų, nuteistų asmenų konvojavimą į kitas asmens sveikatos priežiūtros įstaigas, t.y.: 
4.1.   ribotos konvojavimo galimybės (per vieną dieną į viešąsias gydymo įstaigas galima konvojuoti ne 
daugiau kaip 2 pacientus, retais atvejais 3 pacientus); 
4.2. pareigūnams vykdant kelių pacientų apsaugą viešosiose gydymo įstaigose, kitų pacientų konvojavimas 
nevykdomas, o planinė gydytojo konsultacija kitoje gydymo įstaigoje nukeliama planine eilės tvarka; 
4.3. esant būtinybei konvojuoti pacientus skubiai medicininei pagalbai teikti ar esant trečio lygio gydytojų 
specialistų nurodymui konvojuoti pacientą gydymo procedūroms, koreguojamas konvojavimo planas.  
5. Medicinos specialistų trūkumas (vidaus ligų gydytojų, gydytojų chirurgų ir t.t.) daro neigiamą įtaką 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei: 
5.1. vienam gydytojui chirurgui per metus tenka apie 483  pacientai; 
5.2. vienam vidaus ligų gydytojui per metus tenka apie 350 pacientų; 
5.3. vienam gydytojui psichiatrui per metus tenka 221 pacientas.   
 

VI. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ, DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS 
 

Ligoninėje 2013 metais Vidaus tyrimų skyriaus darbinė veikla buvo nukreipta į narkotinių medžiagų ir 
nuteistiesiems draudžiamų daiktų patekimo į Ligoninę prevenciją. Nuolat renkant ir analizuojant abipusio 
pasitikėjimo principu gaunamą informaciją, įstaigoje per 2013 metus išaiškinti 6 netarnybinių ryšių atvejai. 
Ligoninėje užfiksuoti 6 atvejai dėl neteisėtos narkotikų apyvartos, iš jų 5 atvejai užkardant narkotinių 
medžiagų patekimą į įstaigą. Lyginant 2012 m. ir 2013 m. Ligoninės kriminogeninius duomenis (1 lentelė) 
pastebime kriminogeninės būklės pokyčius: 
- 2013 metais siekiant objektyviai ir išsamiai išsiaiškinti įvykių aplinkybes, atlikta daugiau tarnybinių tyrimų 
nei 2012 metais (didesnė dalis tarnybinių tyrimų dėl nuteistųjų, suimtųjų kūno susižalojimų), tai galėjo 
įtakoti atskirų nuteistųjų, suimtųjų polinkis žalotis dėl lėtinių psichikos sutrikimų. 
 - 2013 metais nežymiai sumažėjo smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius. Ligoninėje pradėti du 
ikiteisminiai tyrimai pagal LR BK 286 str., dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui. Instruktažų metu 
analizuojami visi pasipriešinimo ir smurto atvejai, pareigūnams nuolat primenama, kad būtų budrūs, 
objektyviai vertintų situaciją ir tinkamai reaguotų į kiekvieną konfliktinę situaciją; 
- efektyvi Ligoninėje veikiančios Suimtųjų ar nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo laisvės 
atėmimo vietose komisijos veikla. Ši komisija kiekvieną ketvirtį rengia posėdžius, kuriuose analizuojami 
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dokumentai, susiję su įstaigos kriminogenine ir mikroklimato būkle, statistiniai duomenys apie nuteistuosius, 
potencialiai linkusius naudoti fizinį smurtą konfliktinėse situacijose bei nuteistuosius, naudojusius smurtą, ir 
priemonės, skatinančios smurto atvejų mažėjimą įstaigoje. Tai leidžia Ligoninėje stabilizuoti kūno 
sužalojimų prevenciją bei pačią kriminogeninę būklę.  
 Gerą įstaigos kriminogeninę būklę atspindi tai, kad 2013 m. įstaigoje nebuvo užfiksuota pabėgimo atvejų. 
1 lentelė 2012 m. 2013 m.  

Pradėta ikiteisminių tyrimų 9 8 
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 5 8 
Iš jų, laisvėje esančių asmenų atžvilgiu 4 0 
Iš jų, dėl sveikatos sutrikdymo 3 2 
Atlikta tarnybinių tyrimų 136 218 
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų 122 174 
Iš jų, dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų  14 44 
Užfiksuota neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir nuteistaisiais 1 6 
Dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pradėta ikiteisminių tyrimų 5 2 
Iš jų, užkardant narkotinių ar psichotropinių medžiagų patekimą į įstaigą (laisvės 
atėmimo vietų duomenys) 

4 1 

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

4 5 

2013 m., siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą, buvo vykdoma: 
- įeinančių ir išeinančių į įstaigą asmenų kontrolė. Įstaigos teritorija Pravieniškėse iš gatvės pusės stebima 
vaizdo kamera; 
- netikėti darbuotojų ir jų įnešamų daiktų į įstaigą patikrinimai; 
- informacijos bei darbo patirties pasikeitimo tikslais bendradarbiaujama su Kalėjimų departamentu bei jam 
pavaldžiomis įstaigomis, teismais, prokuratūromis, policijos ir kitomis valstybės įstaigomis. Nuolat 
keičiamasi informacija su teisėsaugos institucijomis, turinčia reikšmės nusikaltimų prevencijai, užkardymui 
ir tyrimui apie negatyvius procesus tarp nuteistųjų, suimtųjų, bei nuteistiesiems, suimtiesiems draudžiamų 
daiktų patekimo būdus; 
- Ligoninės Pravieniškių padalinyje ketvirtame lokaliniame sektoriuje papildomai įrengta tvora, kuri apribojo 
nuteistųjų priėjimą prie antro apsaugos ruožo vidinio perimetro, kas turėjo įtakos draudžiamų nuteistiesiems 
turėti daiktų patekimo mažėjimui į įstaigos teritoriją permetimo būdu; 
- Ligoninės Vilniaus padalinyje papildomai įrengtos trys vaizdo stebėjimo kameros režiminiame korpuse; 
- Ligoninės Vilniaus padalinyje režiminiame korpuse ant kamerų tipo palatų: Nr. 16, 17, 18, 19, 20 langų 
papildomai įrengti tinkliniai skydai. 
Vykdant pirmiau išvardytas prevencines priemones, rasta ir paimta draudžiamų turėti laisvės atėmimo vietoje 
nuteistiesiems ir suimtiesiems daiktų:  

2013 m. 2012 m.  
Pravieniškių 
apsaugos, 
priežiūros ir 
įskaitos 
skyrius 

Vilniaus 
apsaugos, 
priežiūros 
ir įskaitos 
skyrius 

Pravieniškių 
apsaugos, 
priežiūros ir 
įskaitos 
skyrius 

Vilniaus 
apsaugos, 
priežiūros ir 
įskaitos 
skyrius 

Paimta bandant perduoti nuteistiesiems 
(suimtiesiems) iš piliečių: 

    

pinigų (Lt) 10 0 0 80 
alkoholinių gėrimų (l) 0,7 0 0,3 0 
medžiagų pripažintų narkotinėmis ir psichiką 
veikiančiomis (g) 

0 0 0,3 4,4858 

mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 21 2 25 0 
SIM kortelių (vnt.) 8 3 2 4 
Paimta iš nuteistųjų (suimtųjų):     
pinigų (Lt) 11,7 39,34 0 288,24 
alkoholinių gėrimų (l) 0 0 0 0 
medžiagų pripažintų narkotinėmis ir psichiką 
veikiančiomis (g) 

0 3,917 0,196 0 
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alkholinio raugo 5 7 22 7,5 
mobilaus ryšio telefonų (vnt.) 48 8 69 8 
SIM kortelių (vnt.) 27 20 28 10 
Neigiamai veikiantys veiksniai: 
1. Žmogiškųjų ir finansinių resursų trūkumas įtakoja aukščiau paminėtų nusikalstamų veikų bei drausmės 
pažeidimų prevenciją. Pažymėtina, kad pasipriešinimo atvejai stebimi tuo metu, kai viešosiose asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose išstatomi postai, o pačioje įstaigoje lieka minimalus jaunesniųjų pareigūnų 
skaičius (režiminio korpuso trijose postuose tarnybą vykdo vienas pareigūnas). 
2. Konfliktai tarp nuteistųjų dažniausiai kyla dėl subkultūros pasireiškimo bei atsivežtų asmeninių daiktų 
mainų. 
3. Atkreiptinas dėmesys, kad į Ligoninę dažnai atvyksta nuteistieji, suimtieji, simuliuojantys ligą (iš 
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 20 asmenų, atvykusių trečiadienį, 15 išvyksta penktadienį 
atgal).  

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 laisvalaikio užimtumo programa, Nuteistųjų sveikatos ugdymo 
programa, Nuteistųjų dvasinio ugdymo 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. 
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(naujai parengta ir Ligoninės direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. 
įsakymu Nr. V-189 patvirtinta) 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. 
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2013 m. Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, 
skaičius
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I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis 

Nuteistųjų skaičius 

2012 m. 2013 m. 
 

Nuteistųjų, dalyvavusių socialinės reabilitacijos programose, skaičius procentais (%) 

Pravieniškių 
padalinyje Vilniaus padalinyje Socialinės reabilitacijos 

programos pavadinimas 2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
I ketvirtis 47 % 50 % 19 % 14 % 
II ketvirtis 46 % 53 % 18 % 15 % 
III ketvirtis 54 % 56 % 17 % 17 % 
IV ketvirtis 55 % 60 % 14 % 15 % 

Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės reabilitacijos programose, procentas palyginti su 2012 m. duomenimis, 
padidėjo 3,7 procento, tai lėmė šios priežastys: 
1. Patvirtinta nauja Nuteistųjų dvasinio ugdymo programa, kurioje dalyvauja papildomas skaičius 
nuteistųjų. 
2. Nuteitiesiems, kuriems atidedamas lygtinio laisvės atėmimo instituto taikymas, įpareigojami 
dalyvauti socialinės reabilitacijos programose. Siekdami vykdyti šiuos įpareigojimus, nuteistieji aktyviau 
įsijungia į šias programas. 
3. Padidėjus organizuojamų socialinės reabilitacijos renginių skaičiui ir raginant nuteistuosius 
juose dalyvauti, suaktyvinamas šių asmenų domėjimasis ir jie daugiau įsijungia į socialinės reabilitacijos 
programas.  
Galima pažymėti, kad minėtos programos dėl specifinių įstaigos sąlygų Ligoninės Vilniaus padalinyje 
vykdomos tik nuteistiesiems, paliktiems atlikti ūkio darbus. Šiose programose dalyvauja 100 % nuteistųjų, 
paliktų atlikti ūkio darbus įstaigoje. Nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į Ligoninės stacionarą 
gydytis, taikyti socialinės reabilitacijos programas yra netikslinga, kadangi jie Ligoninėje būna trumpą laiką 
ir vėl išvyksta į pataisos namus ar tardymo izoliatorius. 
 

Nuteistųjų bendrasis lavinimas ir profesinis mokymasis 
2013 metais įstaigoje padidėjo išsimokslinimą turinčių nuteistųjų skaičius: aukštąjį universitetinį išsilavinimą 
turėjo 3 nuteistieji (2012 m. – 1), pagrindinį išsilavinimą 135 nuteistieji (2012 m. – 116). Vidurinį 
išsilavinimą turinčių nuteistųjų sumažėjo 11,4 procento. 2012 metais bausmę atliko 3 nuteistieji neturintys 
išsilavinimo, 2013 metais tokių nuteistųjų nebuvo. 

 

 

 

Nuteistųjų pasiskirstymą pagal išsilavinimą 
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Besimokančių nuteistųjų 
skaičius 

Gavusių mokslo baigimo 
pažymėjimus 

 

2012 m. 2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Pagrindinis išsilavinimas - - 3 3 
Vidurinis išsilavinimas 36 35 3 1 
Profesinis mokymas 0 33 0 0 

Organizuojant nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą, ataskaitiniu laikotarpiu pagrindinėje ar 
vidurinėje mokykloje bei specialybės mokėsi 68 nuteistieji. 3 nuteistieji gavo pagrindinio išsilavinimo, 1 
vidurinio išsilavinimo mokslo baigimo pažymėjimus (2012 metais mokėsi 36 nuteistieji, iš jų: 3 asmenys 
gavo vidurinio išsilavinimo pažymėjimus, 3 pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus). Nuo 2013 m. rugsėjo 1 
d. pradėjo veikti profesinės mokyklos siuvėjų klasė, tai lėmė besimokančių nuteistųjų skaičiaus padidėjimą. 

Nuteistųjų užimtumas 
Ligoninės Pravieniškių padalinyje didėja nuteistųjų užimtumas: įsteigta nauja profesinės mokyklos klasė, 
organizuojama daugiau socialinės reabilitacijos renginių, sudaromos sąlygos dalyvauti individualioje 
meninėje-kūrybinėje veikloje, vis mažiau lieka laisvo laiko ir tuo pačiu nuteistųjų veikla vis labiau 
nukreipiama pozityvia kryptimi. Taip pat nuolat, socialinės reabilitacijos renginių metu vykdomas 
aiškinamasis darbas dėl teigiamo elgesio naudingumo, duoda rezultatus.  
Nors 2012 m. kovo 15 d. buvo sėkmingai baigtas vykdyti projektas „Mano kelias 2 versija“, žaidimą žaidė 
98 nuteistieji (užplanuota – 90), tačiau šiuo metu pareiškę norą 9 nuteistieji ir toliau žaidžia žaidimą klube 
esančioje kompiuterių klasėje. 
Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga linkme, įstaigoje organizuoti 34 (2012 metais 63) kultūros, 
sporto ir kiti renginiai. Renginių 2013 metais skaičius mažesnis, kadangi 2012 metų pateikti duomenys 
apima ne tik kultūros, sporto renginius, bet ir religinių bendruomenių susitikimų skaičių. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai vedė teisinius ir socialinius užsiėmimus 
su nuteistaisiais, paliktais atlikti ūkio darbus Ligoninės Vilniaus padalinyje, ir nuteistaisiais, atliekančiais 
laisvės atėmimo bausmę įstaigos Pravieniškių padalinyje. Dalyvavo 149 nuteistieji (2012 metais - 126 
nuteistieji). Dalyvaujančių šiuose užsiėmimuose skaičius priklauso nuo nuteistųjų laisvės atėmimo bausmės 
trukmės. Esant trumpesniam bausmės laikui daugiau naujai atvykusių nuteistųjų lanko užsiėmimus. 
Atvykstančių nuteistųjų bausmės trukmės įstaiga kontroliuoti neturi galimybės. 
Vykdant šiuos užsiėmimus, bendradarbiaujama su Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus 
probacijos bei Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyriais Vilniaus apygardos probacijos 
tarnybos Vilniaus probacijos skyrius bei Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyrių 
pareigūnai, Vilniaus ir Kauno apskričių VPK Migracijos skyriais. 
Įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atlieka sveikatos sutrikimų turintys nuteistieji, dėl įvairių gydytojų 
nurodomų medicininių indikacijų, įdarbintų nuteistųjų skaičių reguliuoti yra sudėtinga. 2013 m. įstaigoje 
dirbo 60 nuteistųjų (2012 m. – 60).  
Plėtojant ir vykdant įvairias socialinės reabilitacijos priemones 2013 m. atsirando naujų veiklos formų 
(steigiama muzikinė nuteistųjų grupė, vykdoma bendra suvenyrų gaminimo akcija su Lietuvos Caritu, taip 
pat vykdytos Darom ir Žemės dienos socialinės akcijos), į kurias noriai įsijungė nuteistieji. Todėl ir stebimas 
dalyvaujančių skaičiaus didėjimas. 

23

116

22
15

124
135

173 10

141

31
0

0
25
50
75

100
125
150
175
200
225
250
275

su
 a

uk
št

uo
ju

un
iv

er
si

te
ti

ni
u

su
 a

uk
št

uo
ju

ne
un

iv
er

si
te

ti
ni

u

su
 a

uk
št

es
ni

uo
ju

su
 v

id
ur

in
iu

su
 p

ag
ri

nd
in

iu

su
 p

ra
di

ni
u

be
 iš

si
la

vi
ni

m
o

2013 m.

2012 m.



 17 

Socialinės reabilitacijos skyriui numatomos šios prioritetinės veiklos kryptys: naujų socialinės reabilitacijos 
programų rengimas, turimų ieškinių atlyginimo skatinimas, skyriaus personalo kvalifikacijos tobulinimas, 
nuteistųjų darbinės veiklos įstaigoje reglamentavimas. 
Esamų pataisos programų, kurios padėtų nuteistiesiems išvystyti jų socialinius ir gyvenimiškus sugebėjimus, 
praplėstų jų galimybes tapti įstatymus gerbiančiais piliečiais, trūksta. Analizuojant ir įvertinant kitų valstybių 
praktiką, randama didelė socialinių programų įvairovė, tačiau pritaikytų Lietuvos situacijai tokių programų 
nėra.   
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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

 
Ligoninės Vilniaus padalinyje nuteistųjų užimtumo sumažėjimas sietinas su nuteistųjų sveikatos būkle. 
Vilniaus padalinyje laikomi asmenys yra ligoniai, kurie būna terminuotą laiką ir negali būti įdarbinti ar 
dalyvauti individualioje veikloje bei mokytis. Realiai užimtume gali dalyvauti tik nuteistieji, įdarbinti 
įstaigos infrastruktūros aptarnavime, tačiau šių nuteistųjų galimybės yra ribotos. 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų drausmė  
Pastoviai analizuojama ir įvertinama įstaigoje vykdoma nuteistųjų drausminė praktika, nuolat ieškoma 
įvairių priemonių skatinančių teigiamą nuteistųjų elgesį. Todėl 2013 m. stebimas drausmės pažeidimų 
skaičiaus mažėjimas palyginus su 2012 metais. 

2013 m. taikytos nuobaudos 
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2013 m.  2012 m. 2013 m. 2012 m. 
Įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas 163 115 103/10 64/14 
Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas 89 135 49/3 31/2 
Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas 39 47 32/5 24/3 
Narkotinių medžiagų vartojimas 0 40 15/2 9/0 
Fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis 4 10 6/0 0/0 
Psichotropinių medžiagų vartojimas 11 3 1/0 2/0 
Alkoholinių gėrimų ir surogatų vartojimas 6 3 0/0 0/0 
Bendras registruotas nuteistųjų ir suimtųjų drausmės pažeidimų 
skaičius  

384 413 356/25 196/24 

Direktoriaus nutarimais ar įsakymais skirtas nuobaudų skaičius 322 344 206/20 130/19 
Dėl specifinių įstaigos sąlygų Ligoninės Vilniaus padalinyje socialinės reabilitacijos programose dalyvauti 
bei užsiimti individualia bei kūrybine veikla gali tik nuteistieji, palikti atlikti ūkio darbus (2013 m. jų buvo 
20) visi kiti nuteistieji atvyksta į Ligoninės Vilniaus padalinį kaip pacientai, tikslingos veiklos nebuvimas 
skatina nuteistųjų drausmės pažeidimų skaičiau augimą. 
Analizuojant Ligoninės Pravieniškių padalinio drausminę statistiką stebimi šie pokyčiai: 
1.  Palyginus bendrą nuteistųjų skaičių ir pažeidėjų skaičių, kuriems buvo skirtos nuobaudos nutarimais ar 
įsakymais, įstaigoje nusižengia kas ketvirtas nuteistasis. 
2.  Pagrindiniai drausmės pažeidimai yra įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas ir įstaigos administracijos 
reikalavimų nevykdymas. 
3. Drausmės pažeidimai dažniausiai daromi savaitgaliais, dienos metu. 
4. Dažniausiai taikomos nuobaudos – uždarymas į baudos (drausmės) izoliatorių, įspėjimas (papeikimas) bei 
pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės. 
Siekiant šalinti drausmės pažeidimų priežastis, vykdomas aiškinamasis darbas: susirinkimų, klausimų - 
atsakymų valandėlių ir asmeninių priėmimų metu. Nuteistieji, sistemingai darantys drausmės pažeidimus ir 
tokiu elgesiu neigiamai įtakojantys kitus nuteistuosius, ar padarę grubius režimo reikalavimų pažeidimus, yra 
uždaromi į baudos izoliatorių ar kamerų tipo patalpas, perkeliami iš paprastosios į drausmės grupę. 
Analizuojant Ligoninės Pravieniškių padalinio paskatinimų statistiką, 2013 metais paskatinti 176 nuteistieji 
(2012 m. – 139). 2013 metais dažniausiai skirtos paskatinimo priemonės – padėka 64 kartus, paskirtos 
nuobaudos panaikinimas prieš terminą – 35 kartus, papildomų ilgalaikių pasimatymų suteikimas – 23 kartus.  

 
Psichologinė pagalba įstaigoje laikomiems asmenims 

 
2013 m. nuteistiesiems, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, 
Psichologinės tarnybos darbuotojai skaitė 12 paskaitų ŽIV/AIDS ir narkomanijos prevencijos temomis, 
parengė 119 išvadų dėl lygtinio atleidimo nuo bausmės ar lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo, 
pateikė 19 rekomendacijų pataisos įstaigos administracijai skirstant nteistuosius į būrius, grupes, kameras, 
perkeliant į kitas pataisos įstaigas dėl išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje 
pataisos įstaigoje.  
Palyginus 2012 m. ir 2013 m. veiklos rezultatus, 2013 m. Psichologinės tarnyba nuteistiesiems bei 
suimtiesiems suteikė 41 procentu daugiau individualių konsultacijų. Tai lėmė 2013 m. Psichologinės 
tarnybos personalo etatų sukomplektavimas. 
Lyginant 2012 m. ir 2013 m. duomenis, 2013 m. padidėjo nuteistųjų, kuriuos paleidžiant lygtinai iš pataisos 
įstaigos reikia įvertinti pagal smurtinio elgesio rizikos ateityje metodikas HCR-20, PCL:SV bei SVR:20, 
skaičius. 
2013 m. efektyviau dirbamas prevencinis darbas, nukreiptas į autoagresyvaus elgesio tendencijas, tai 
paskatino savęs žalojimo atvejų mažėjimo tendenciją.  
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Nuteistųjų (suimtųjų) dalyvavusių psichologinėse konsultacijose 
skaičius
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2013 m. sudaryta partnerystės sutartis su Krikščioniškuoju labdaros fondu „Tėvo namai“, pradėtas 
įgyvendinti projektas „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir  
integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“, šioje programoje dalyvauja 12 nuteistųjų. Ligoninė 
su Krikščioniškuoju labdaros fondu „Tėvo namai“, apjungdami ir kooperuodami savo patirtį, profesines 
žinias, įgūdžius ir dalykinę reputaciją, susitarė bendradarbiauti bendrai įgyvendinant projektą, siekiant 
parengti nuteistuosius integracijai į visuomenę, suteikti nuteistiesiems galimybę įgyti profesiją bei sėkmingai 
integruotis į darbo rinką.     
Vykdant suimtųjų ir nuteistųjų kūno žalojimų Ligoninėje prevenciją, 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 ataskaitinį laikotarpį papildomai įtraukti 6 asmenys, išbraukti 3 
asmenys (pasibaigė bausmės laikas). Psichologinė tarnyba dalyvauja valdant konfliktines situacijas tarp 
nuteistųjų, teikia asmenims individualias konsultacijas, nukreiptas į emocijų bei agresijos valdymą. 
 

VIII. NARKOMANIJOS PREVENCIJA 
 

Siekiant vykdyti tikslingą narkomanijos prevenciją, 2013-05-30 vykusiame Direktorių tarybos posėdyje 
Ligoninės iniciatyva buvo svarstytas klausimas dėl ŽIV/AIDS gydymo ir prevencijos kabineto (visai 
kalinimo sistemai) įsteigimo Ligoninėje būtinumo ir tikslingumo (2013-05-30 posėdžio protokolas Nr. 16). 
Atsižvelgiant į Direktorių tarybos pritarimą, Ligoninė 2013-06-06 raštu Nr. S-2825 kreipėsi į Kalėjimų 
departamentą dėl ŽIV/AIDS ir ją lydinčių ligų prevencijos ir gydymo grupės įsteigimo, pateikdama derinti 
naujai parengtą įstaigos struktūros projektą bei akcentuodama priežastis, kurios, Ligoninės nuomone, parodo 
šios grupės įsteigimo naudingumą visai kalinimo įstaigų sistemai, nes ŽIV/AIDS sergančių asmenų 
koncentracija laisvės atėmimo vietose yra žymiai didesnė nei laisvėje.  
Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
struktūros patvirtinimo“ patvirtinta nauja įstaigos struktūra. Vadovaujantis šiuo įsakymu, ŽIV/AIDS ir ją 
lydinčių ligų prevencijos ir gydymo grupė veiklą pradėjo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.  



 20 

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.  
Prevencinį darbą Ligoninėje vykdo ir Psicholologinės tarnybos darbuotojai: nuteistiesiems, kuriuos 
ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, skaityta 12 paskaitų ŽIV/AIDS ir 
narkomanijos prevencijos temomis. Pagal Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos 
Ligoninėje Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti šias medžiagas, programą 
2013 m. konsultuota 13 asmenų  (2012 m. – 20). Ataskaitiniu laikotarpiu konsultacijų skaičius sumažėjo, nes 
dalis asmenų, įtrauktų į įskaitą, paleisti į laisvę.  
 

IX. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-204 „Dėl Kalėjimų 
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu 
Nr. 4/07-71 „Dėl Nuteistųjų, kuriems įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu paskirta arešto, terminuoto laisvės 
atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, paskyrimo į konkrečią pataisos įstaigą ar areštinę tvarkos 
patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.9 punktu, į Ligoninę, esančią Pravieniškių II gyvenvietėje skiriami nuteistieji iš 
pataisos namų, kalėjimų ir areštinių (išskyrus nuteistuosius iš atvirų kolonijų), sergantys aktyvia 
tuberkulioze, arba kuriems reikalingas stacionarinis ištyrimas dėl tuberkuliozės), taip pat vadovaujantis 
Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-203 „Dėl Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2007 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-121 
„Dėl asmenų, kuriems paskirta kardomoji priemonė - suėmimas, skyrimo į kardomąją priemonę – suėmimą 
vykdančias įstaigas“ papildymo“ 1.1.6. punktu, į Ligoninę, esančią Pravieniškių II gyvenvietėje, skiriami 
suimtieji, sergantys aktyvia tuberkulioze arba kuriems reikalingas stacionarinis ištyrimas dėl tuberkuliozės. Į 
Ligoninę, esančią Lukiškių skg. 6, Vilniuje – nuteistieji, kuriems reikalingas stacionarinis ištyrimas ir 
gydymas, iš pataisos namų, kalėjimų ir areštinių (išskyrus nuteistuosius iš atvirų kolonijų). 
Per 2013 m. į Ligoninę atvyko 4688 (2012 m. – 4617) suimti, nuteisti asmenys (iš jų: į įstaigos Vilniaus 
padalinį – 4425, Pravieniškių padalinį – 263), išvyko – 4682 (2012 m. – 4690) suimti, nuteisti asmenys (iš 
jų: iš įstaigos Vilniaus padalinio – 4421, Pravieniškių padalinio – 261). Bendras įstaigos atvykimų skaičius, 
palyginti su 2012 metais, padidėjo 1,6 %, išvykimų sumažėjo 0,2%. 
2013 m. įstaigos Pavieniškių padalinyje bausmę atliko 3 užsienio piliečiai (2012  m. – 2), Vilniaus padalinyje 
– 1 (2012 m. – 0). 

Atvykusių bei išvykusių nuteistųjų skaičius
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Per 2013 metus (lyginant su 2012 metų duomenimis): Pravieniškių padalinyje atvykimų skaičius padidėjo 
36,9 procento, išvykimų – 22,5 procento, Vilniaus padalinyje atvykimų  skaičius padidėjo 0,6 procento, 
išvykimų mažėjo 0,7 procento.  
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Vidutisnis sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų skaičius 
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2013 m. Ligoninės Pravieniškių padalinio vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius, palyginti su 2012 metų 
duomenimis, mažėjo: I ketvirtį – nuo 178 iki 160 (10,1 %), II ketvirtį – nuo 176 iki 155 (11,9 %), III ketvirtį 
– nuo 174 iki 155 (10,9 %), IV ketvirtį – nuo 157 iki 156 (0,6 %). 2013 metų vidutinis sąrašinis nuteistųjų 
skaičius sumažėjo – 8,7 procento. 
2013 m. Ligoninės Vilniaus padalinio vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius, palyginti su 2012 metų 
duomenimis, mažėjo: I ketvirtį – nuo 158 iki 151 (4,4 %), II ketvirtį – nuo 171 iki 149 (12,9 %), III ketvirtį –
nuo 153 iki 150 (2 %), IV ketvirtį – nuo 154 iki 138 (10,4 %). 2013 metų vidutinis sąrašinis nuteistųjų 
skaičius sumažėjo – 7,5 procento. 
2013 metais nuteistiesiems, atliekanties laisvės atėmimo bausmę Lgoninės Pravieniškių padalinyje, buvo 
suteikta trumpalaikė išvyka: už pataisos įstaigos ribų – 0 (2012 m. – 2), į namus – 1 (2012 m. – 0), suteiktos 
nemokamos atostogos – 2 (2012 m. – 0). 2013 metais Ligoninės Vilniaus padalinyje laisvės atėmimo bausmę 
atliekantiems nuteistiesiems teisė trumpam išvykti į namus nebuvo suteikta. 
 
Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas pagal paleidimo pagrindus 
 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinys Išleistų į laisvę nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal paleidimo pagrindus 2012 m.  2013 m. 2012 m. 2013 m. 
Paleisti į laisvę nuteistieji ir suimtieji, iš jų: 70 100% 84  100% 28 100 % 21 100 % 
atbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą 
bausmės laiką 

39 56% 53  63% 12 43 % 9 43 % 

lygtinai paleisti iš pataisos įstaigos  31 44% 30 36% 9 32 % 5 24 % 
malonės tvarka - - - - - -   - -   
amnestijos aktu - - - - - -   - -   
atleisti nuo bausmės dėl ligos - - - - 5 18 % 5 24 % 
pakeitus nuosprendį apeliacine ar kasacine 
tvarka 

- - 1 1% 2 7 % 2 9 % 

Per 2013 metus Ligoninės Pravieniškių padalinyje į laisvę paleisti 84 nuteisti, suimti asmenys  (2012 metais 
– 70), iš jų:  
- atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką – 53 asmenys (2012 m. – 39), t.y. 7 proc. daugiau nei 
2012 metais; 
- lygtinai paleistų iš pataisos įstaigos 30 asmenų (2012 metais – 31), t. y. 8 proc. mažiau nei 2012 metais; 
- vienas asmuo paleistas į laisvę pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka (2012 m. – 0), t. y. 1 proc. daugiau nei 
2012 m.  
Per 2013 metus Ligoninės Vilniaus padalinyje į laisvę paleisti 21 nuteistas, suimtas asmuo  (2012 m. – 28), iš 
jų: 
- atlikusių teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką 9 asmenys (2012 m. – 12) ir vienais ir kitais metais 
jie sudarė 43 procentus paleistų į laisvę nuteistųjų; 
- lygtinai paleistų iš pataisos įstaigos 5 asmenys (2012 metais – 9), t. y. 8 proc. mažiau nei 2012 metais; 
- atleistų nuo bausmės dėl ligos 5 asmenys (2012 metais – 5); 
- pakeitus nuosprendį apeliacine ar kasacine tvarka 2 asmenys (2012 m. – 2).  
2013 ir 2012 metais paleistų į laisvę malonės tvarka, amnestijos aktu, nebuvo. Pokyčius lemia teismų darbo 
intensyvumas, kontingento sudėties pokyčiai, kriminogeninė būklė Lietuvoje, teismų darbo praktika skiriant 
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bausmes, vykdant Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos institutą, pataisos istaigos personalo darbas vykdant 
socialinę reabilitaciją ir ruošiant nuteistuosius paleisti iš pataisos įstaigos ir kt.  
 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas veikas 
 

 

Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal padarytas nusikalstamas 
veikas procentais (% ) 2014-01-01duomenimis 
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2014 m. sausio 1 d. duomenimis Ligoninės Pravieniškių padalinyje didžiąją dalį nuteistų asmenų sudarė 
atliekantys bausmę už nužudymą – 44 (26,7 %), 2012 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 sumažėjo nuteistųjų, atliekančių bausmes už sunkų sveikatos sutrikdymą, 
išžaginimą, sukčiavimą, kontrabandą, nusikalstamas veikas, susijusias su narkotikais ir psichotropinėmis 
medžiagomis. Tačiau 2013 m. išaugo asmenų, nuteistų už vagystę, skaičius, kurį sudarė 41 asmuo (24,8%), 
(2012 m. – 22  (14,1%)). 

Pravieniškių padalinio Vilniaus padalinio 
2012 metai 2013 metai 2012 metai 2013 metai Viso: 

Nuteistųjų pasiskirstymas  
pagal padarytas 

nusikalstamas veikas 156 100% 165  100% 64 100
% 

68 100% 233 

 nužudymą 51 32,7% 44 26,7% 11 17 % 16 24% 60 
 neatsargų gyvybės atėmimą 0 0% 0 0%  - -    - -    0 
 sunkų sveikatos sutrikdymą 12 7,7% 11 6,7% 2 3% 3 4 % 14 
išžaginimą 9 5,8% 2 1,2% 4 6% - - 2 
viešosios tvarkos pažeidimą 1 0,6% 1 0,6% - - 3 4% 4 
plėšimą 15 9,6% 15 9,1% 7 11% 4 6% 19 
vagystę 22 14,1% 41 24,8% 19 30% 19 28% 60 
vagystę, padarytą stambiu 
mastu 

0 0 0 0 - - - -    

turto prievartavimą 2 1,3% 0 0 - - - -    
sukčiavimą 4 2,6% 3 1,8%  5 8% 10 15% 13 
nusikalstamą susivienijimą 0 0 0 0 - - - -    
kyšininkavimą 0 0 0 0 - - - -   
kontrabandą 3 1,9% 2 1,2% 1 2% - -   2 
nusikalstamas veikas, 
susijusius su narkotinėmis ar 
psichotropinėmis 
medžiagomis 

15 9,6% 14 8,5% 9 
 

14% 4 
 

6% 18 

kitas nusikalstamas veikas 22 14,1% 32 19,4% 6 9% 8 12% 40 
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2014 m. sausio 1 d. duomenimis Ligoninės Vilniaus padalinyje didžiąją dalį nuteistų asmenų sudarė 
atliekantys bausmę už vagystę – 19 (28%), 2012 metais šios kategorijos nuteistųjų taip pat buvo daugiausiai 
– 19 (30%). Sumažėjo nuteistųjų, atliekančių bausmes už plėšimą, nusikalstamas veikas, susijusias su 
narkotikais ir psichotropinėmis medžiagomis. Tačiau išaugo asmenų, nuteistų už nužudymą, skaičius, kurį 
sudarė 16 asmenų  (24%) (2012 m. – 11 (17%)), sukčiavimą – 10 (15%)(2012 m. – 5 (8%)), sunkų sveikatos 
sutrikdymą – 3 (4%)(2012 m. – 2 (3%)), viešosios tvarkos pažeidimą – 3 (4%)(2012 m. – 0).  
 

Pravieniškių padalinio Vilniaus padalinio Nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal bausmės terminus 
(ataskaitos dienai) 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

Viso 
įstaigoj

e 
nuo 3 iki 6 mėn. - 0% 12 7,3% - - 2 3% 14 
nuo 6 mėn. iki 1 m. 3 1,9% 7 4,2% 1 2% 2 3% 9 
nuo 1 iki 3 m. 15 9,6% 29 17,6% 20 31% 13 19% 42 
nuo 3 iki 5 m. 34 21,8% 28 17% 19 30% 26 38% 54 
nuo 5 iki 10 m. 38 24,4% 31 18,8% 11 17% 8 12% 39 
nuo 10 iki 15 m. 52 33,3% 47 28,5% 9 14% 10 15% 57 
nuo 15 iki 20 m. 14 9% 11 6,7% 4 6% 7 10% 18 
nuo 20 iki 25 m. 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 
 iki gyvos galvos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Iš viso: 156 100% 165 100% 64 100 
% 

68 100 
% 

233 

2014 metų sausio 1 d. duomenimis įstaigos Pravieniškių padalinyje pagal bausmės terminą daugiausia buvo 
nuteistų asmenų, kurių laisvės atėmimo bausmės terminas nuo 10 iki 15 metų, t. y. 47 asmenys, kurie sudarė 
28,5% visų tame padalinyje bausmę atliekančių nuteistųjų (2013 metų sausio 1 d. duomenimis tokių asmenų 
buvo 52 (33,3%)), taip pat daugiausia nuteistų asmenų, kuriems skirtas nuo 5 iki 10 metų bausmės atlikimo 
terminas – 31 (18,8%) (2013 metų sausio 1 d. duomenimis – 38 (24,4%)).  Palyginti su 2012 metų 
duomenimis, padidėjo asmenų, kuriems skirtas laisvės atėmimo terminas: nuo 3 iki 6 mėn. – 12 ( 2012 m. – 
0),  nuo 6 mėn. iki 1 m. – 7 (2012 m. – 3),  nuo 1 iki 3 m. – 29 (2012 m. – 15). 
  2014 metų sausio 1 d.  duomenimis įstaigos Vilniaus padalinyje pagal bausmės terminą daugiausia buvo 
nuteistų asmenų, kurių laisvės atėmimo bausmės terminas nuo 3 iki 5 m. – 26 asmenys (38%), taip pat 
daugiausia nuteistų asmenų, kuriems skirtas bausmės atlikimo terminas nuo 1 iki 3 m. – 13 asmenų (19%). 
Palyginti su 2012 metų rezultatais, išaugo skaičius nuteistų asmenų, kurių bausmės atlikimo terminas: nuo 3 
iki 5 m. – 26 (2012 m. - 19), nuo 3 iki 6 mėn. – 2 (2012 m. – 0), nuo 15 iki 20 metų – 7 (2012 m. – 4). 
Sumažėjo nuteistų asmenų: nuo 1 iki 3 m. – 13 (2012 m. – 20), nuo 5 iki 10 m. – 8 (2012 m. – 11). 
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 procentais (%)  2014-01-01 duomenimis 
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Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal amžių 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinio Nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal amžių (ataskaitos 
dienai) 

2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 

iki 21 metų 1 0,6% 0 0% 3 5% 3 4% 
nuo 21 metų iki 30 metų  24 15,4% 31 18,8% 17 26% 18 27% 
nuo 30 metų iki 40 metų  47 30,1% 48 29,1% 14 22% 17 25% 
nuo 40 metų iki 50 metų  54 34,6% 56 33,9% 21 33% 24 35% 
nuo 50 metų iki 60 metų  21 13,5% 22 13,3% 8 12% 4 6% 
vyresni kaip 60 metų 9 5,8% 8 4,8% 1 2% 2 3% 

Iš viso 156 100% 165 100% 64 100% 68 100% 

2014 m. sausio 1 d. duomenimis Ligoninės Pravieniškių padalinyje pagal amžių daugiausiai buvo nuo 40 iki 
50 metų amžiaus nuteistų asmenų, t. y. 56 asmenys, kurie sudarė  33,9 % visų tuo metu įstaigoje atliekančių 
laisvės atėmimo bausmę nuteistųjų (2013 m. sausio 1 d. duomenimis tokių asmenų buvo 54 (34,6%)). 
Antrojoje vietoje išlieka asmenys, kurie yra nuo 30 iki 40 metų amžiaus, jie sudarė 29,1% (2012 m. 30,1 %.). 
2013 metais sumažėjo asmenų, vyresnių kaip 60 metų, jie sudarė 4,8 % (2012 m. – 5,8 %). Tuo tarpu asmenų 
nuo 21 iki 30 skaičius padidėjo nuo 24 (15,4%) iki 31 (18,8%) asmens.  
2014 m. sausio 1 d. duomenimis Ligoninės Vilniaus padalinyje pagal amžių daugiausiai buvo nuo 40 iki 50 
metų amžiaus nuteistų asmenų – jie sudarė 35 % (2012 m. – 33%), antrojoje vietoje išlieka asmenys, kuriems 
nuo 21 iki 30 metų – jie sudarė 27%  (2012 m. – 26%) padalinio nuteistųjų. 2013 metais sumažėjo asmenų 
nuo 50 iki 60 metų, jie sudarė 6 % (2012 m. – 12 %) padalinio nuteistųjų. 
 
Nuteistųjų ir suimtųjų pasiskirstymas pagal lytį 

2014 m. sausio 1 d.  Ligoninės Pravieniškių padalinyje kaip ir 2013 m. sausio 1 d. vyrai sudarė 98%, moterys 
– 2% visų bausmę atiekančių nuteistųjų. 2014 m. sausio 1 d. Vilniaus padalinyje vyrai sudarė 100%, moterys 
– 0%, 2013 m. sausio 1 d. – 88%, moterys – 12%, visų bausmę atiekančių nuteistųjų. 
 
Nuteistųjų pasiskirstymas pagal nusikaltimų recidyvą 

2013-01-01 2014-01-01  
 
 

Nėra 
recidyvista

i 

Recidyvistų 
skaičius 

Pavojingų 
recidyvist
ų skaičius 

Nėra 
recidyvista

i 

Recidyvist
ų skaičius 

Pavojingų 
recidyvistų 

skaičius 
Asmenys, 
atliekantys 
laisvės atėmimo 
bausmę 1 kartą 

17 10,9% 6 3,8% 0 0 14 9,3% 7 4,7% 0 0 

Asmenys, 
ankščiau atlikę 
laisvės atėmimo 
bausmę 

7 4.5% 116 74,4% 10 6,4
% 6 4% 119 79,3

% 4 2,7% 

Pr
av

ie
ni

šk
ių

 p
ad

al
in

io
 

Iš viso  24 15.4% 122 78,2% 10 6,4
% 20 13,3

% 126 84% 4 2,7% 

Asmenys, 
atliekantys 
laisvės atėmimo 
bausmę 1 kartą 

14 21,2% 4 6,1% 0 0 21 31,8
% 5 7,6% 0 0 

Vi
ln

ia
us

  
pa

da
lin

io
 

Asmenys, 
ankščiau atlikę 

5 7,6% 41 62,1% 2 3% 3 4,5% 35 53% 2 3% 

Pravieniškių padalinys Vilniaus padalinys Nuteistųjų pasiskirstymas 
pagal lytį (ataskaitos dienai) 2014-01-01 2013-01-01 2014-01-01 2013-01-01 
vyrai 162 98% 153  98% 68 100% 56 88% 
moterys 3 2% 3  2% - - 8 12% 

Iš viso  165 100% 156 100% 68 100% 64 100% 
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laisvės atėmimo 
bausmę 

Iš viso  19 28,8% 45 68,2% 2 3 % 24 36,4
% 40 60,6

% 2 3 % 

Iš viso įstaigoje:  43 19,4% 167 75,2% 12 5,4
% 44 20,4

% 166 76,8
% 6 2,8% 

 
 
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. 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Zimnickienė, tel. (8 5) 212 1130 
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