2015 METŲ LAISVĖS
ATĖMIMO VIETŲ
LIGONINĖS
DIREKTORIAUS
UŽDAVINIŲ, NUSTATYTŲ
TEISINGUMO MINISTRO,
VYKDYMAS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

HOSPITALIZUOTŲ ASMENŲ SKAIČIUS
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Atsižvelgiant į 2014-2015
metų hospitalizuotų asmenų
skaičių, hospitalizavimo
rodiklis 2015 m. sumažėjo 8
procentais. Suimtų, nuteistų
asmenų skaičiaus mažėjimo
tendenciją įstaigoje lėmė
suimtųjų, nuteistųjų skaičiaus
sumažėjimas kalinimo
įstaigose, stacionarinio gydymo
poreikio mažėjimas, o taip pat
įtakos turėjo 2015 m. III
ketvirtyje įsigalioję teisinio
reglamentavimo pokyčiai,
susiję su rūkymo draudimu
Ligoninėje.

2011-2015 M. VIDUTINĖ PACIENTŲ GULĖJIMO
LIGONINĖJE TRUKMĖ
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2015 m. vidutinės gulėjimo
stacionare trukmės bei lovos
apyvartos rodiklių reikšmės,
atsižvelgiant į 2014 m. rezultatus,
sumažėjo 10 procentų dėl suimtų,
nuteistų asmenų, kuriems būtinas
stacionarinis gydymas, skaičiaus
sumažėjimo, taip pat įtakos turėjo
suimtųjų, nuteistųjų atvykimas į
Ligoninę dėl dalyvavimo planinėse
konsultacijose tretinio lygio
asmens sveikatos priežiūros
įstaigose.

GYDYMO STACIONARE TRUKMĖ PAGAL LIGŲ
PROFILIUS (DIENOS)
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2015 M. PACIENTŲ SKAIČIUS TENKANTIS VIENAM
STACIONARE DIRBANČIAM GYDYTOJUI
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Ligoninės medicinos specialistai atliko
10634 konsultacijas bei ambulatorinius
priėmimus (2014 m. – 10232).
Ataskaitiniu laikotarpiu didžiausias
darbo krūvis teko Ligoninės gydytojui
psichiatrui – 285 pacientai, gydytojui
chirurgui - 280 pacientų, vidaus ligų
gydytojui – 240 pacientų, gydytojui
urologui – 224 pacientai. 2014 metais
didesnis pacientų skaičius vienam
gydytojui teko gydytojui chirurgui - 483
pacientai, vidaus ligų gydytojui – 464
pacientai. Atsižvelgiant į šiuos
statistinius duomenis, pacientų
skaičius vienam stacionare dirbančiam
gydytojui sumažėjo dėl naujai į darbą
priimtų gydytojų skaičiaus padidėjimo
bei pacientų sumažėjimo įstaigoje.

PAGAL LIGŲ PROFILĮ LIGONINĖS STACIONARE
DOMINAVO PACIENTAI:
Sveikatos būklės
sutrikimai
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LOVOS FUNKCIONAVIMO RODIKLIS
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Atsižvelgiant į 2014 ir 2015 metų duomenis, lovos funkcionalumas
Ligoninėje sumažėjo 15 procentų.
Lovos funkcionalumo mažėjimą lėmė:






- sumažėjo suimtų, nuteistų asmenų, kuriems būtinas stacionarinis
gydymas, skaičius;
- padidėjo pacientų konsultavimas III lygio asmens sveikatos priežiūros
įstaigose (2014 m. – 589 konvojuoti asmenys, 2015 m. – 708 konvojuoti
asmenys).
- 2015 m. III ketvirtyje įsigalioję teisinio reglamentavimo pokyčiai, susiję su
rūkymo draudimu Ligoninėje.

2012-2015 M. ĮVYKDYTŲ KONVOJAVIMŲ Į KITAS
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS SKAIČIUS
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LETALIŠKUMO RODIKLIS





Per 2014 m. mirė 22 ligoniai (iš jų: 15 – mirė Laisvės atėmimo vietų
ligoninėje, 7 – miesto ligoninėse)
Per 2015 m. mirė 23 ligoniai (iš jų: 19 – Ligoninėje, 4 –miesto ligoninėse)
Letališkumo rodiklis už 2014 metus sudarė 0,6 proc., už 2015 metus – 0,7
proc.

FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS

2015 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMĄ „03001 BAUSMIŲ
SISTEMA“ ĮGYVENDINTI LIGONINEI SKIRTA ASIGNAVIMŲ PAGAL ĮSTAIGOS
VYKDOMAS PRIEMONES:
Priemonės kodas

Programos priemonės pavadinimas

2014 m.
panaudota lėšų,
tūkst. Eur

2015 m.
panaudota lėšų,
tūkst. Eur

145,1

116,4

0

0

03.01.01.02.01.

Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą

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

3542,78

3930,47

03.01.01.03.02.

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

1193,2

1317,35

03.01.01.03.03.

Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją

119,5

88,98

03.01.01.03.04.

Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų
užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir gydymą

kitų

121,3

32,59

03.01.01.03.05.

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

7,99

12,69

03.01.01.03.08.

Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją

791,5

116,5
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KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS 2014-2015 M.
(VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS):
Eil.
Nr.

Išlaidų rūšis

2014 m.
kreditorinio įsiskolinimo
suma, tūkst. Eur.

2015 m.
kreditorinio įsiskolinimo
suma, tūkst. Eur.

1

Darbo užmokestis

0,26

2

Socialinio draudimo įmokos

22,5

37,2

3

Nuteistųjų mityba

4,2

1,1

4

Medikamentai

0

0,1

5

Komunalinės paslaugos

213,5

20,9

6

Transporto išlaikymas

0,1

7

Kitos prekės

0,2

8

Ryšio paslaugos

0,03

0,1

9

Apranga ir patalynė

1,9

0,1

10

Kitos paslaugos

1,27

0,3

243,9

60,0

Iš viso

2013-2015 M. VIENO PACIENTO IŠLAIKYMO
IŠLAIDOS LIGONINĖJE PER DIENĄ
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Palyginus su 2014 m. rezultatais, faktinės vieno
paciento vienos dienos išlaikymo išlaidos padidėjo
32 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. vidutinis sąrašinis suimtų,
nuteistų asmenų skaičius - 294 asm., 2015 m. 241 asm.).

ĮKALINTŲ ASMENŲ LAIKYMO SĄLYGŲ IR
PERSONALO DARBO SĄLYGŲ POKYČIAI

Per 2015 m. vykdyti būtiniausi remonto darbai,
suremontuotas 1692,6 kv.m. įstaigos ploto (1052 m2 plotas
– Ligoninės Pravieniškių padalinyje, 640,6 m2 plotas –
Ligoninės Vilniaus padalinyje) (2014 m. - 1901,9 m2 ploto).
Išlaidos sudarė 5966, 0 Eur.
Ligoninės Vilniaus padalinyje yra 160 lovų, bendras plotas –
590,20 m2. Kiekvienam pacientui tenka po 3,688 m2..
Ligoninės Pravieniškių padalinyje vienam suimtajam,
nuteistajam asmeniui tenka 9,61 m2. 2015 m. Ligoninės
Vilniaus padalinyje nuteistieji ir suimtieji asmenys pateikė 33
skundus/pareiškimus dėl gyvenamojo ploto neatitikimo ir dėl
laikymo sąlygų. Skundų Pravieniškių padalinyje dėl
gyvenamo ploto negauta.

LIGONINĖ, VYKDYDAMA TIKRINANČIŲ ORGANIZACIJŲ REKOMENDACIJAS,
GERINO ĮKALINTŲ ASMENŲ LIGONINĖJE LAIKYMO SĄLYGAS, KAD JOS
ATITIKTŲ HN 76:2010 REIKALAVIMUS, ATLIKDAMA ŠIUOS DARBUS:

1. Pravieniškių padalinyje:
1.1. atliktas ilgalaikių pasimatymų kambarių remontas;
1.2. atnaujintas nuteistųjų virtuvės inventorius. Įsigyti termosai;
1.3. atliktas nuteistųjų prausyklos remontas;
1.4. atliktas baudos izoliatoriaus 2-osios kameros remontas.
2. Vilniaus padalinyje:
2.1. atliktas Vidaus ligų skyriaus koridoriaus ir laiptinės remontas;
2.2. atliktas Psichiatrijos skyriuje esančių dušo patalpų remontas;
2.3. atlikti Vidaus ligų skyriaus, Chirurgijos skyriaus kameros tipo palatų
remontai;
2.4. atliktas Vidaus ligų skyriaus stogo prakiurusių vietų remontas;
2.5. įrengta švarių skalbinių laikymo patalpa.

TAIP PAT BUVO PAGERINTOS DARBUOTOJŲ
DARBO IR POILSIO SĄLYGOS:












Atliktas Vidaus ligų skyriaus procedūrinio ir poilsio kambarių remontas 22,00
kv. m.;
Atnaujinta odontologinė kėdė;
Atliktas gydytojų pulmonologų ir procedūrinio kabinetų remontas 225 kv.m.;
Atliktas kontrolės ir praleidimo punkto patalpos grindų remontas, remontuoti
Klinikinių tyrimų laboratorijos pastato ir administracinio pastato stogai 8,00 kv.
m.;
Atliktas Ligoninės Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnybos sanitarinių patalpų
grindų remontas 10,15 kv. m.;
Atliktas 1, 2 apsaugos bokštelių remontas ir dažymas 6,00 kv. m.;
Atliktas Ligoninės Vilniaus padalinio Įskaitos skyriaus kabineto remontas 21,00
kv. m.;
Įrengta dezinfekcinių spjaudyklių patalpa 6,30 kv. m.;
Atliktas gydytojų pulmonologų kabinetų remontas 116 kv. m.;
Taip pat Pravieniškių padalinyje buvo įrengti perimetro pirmo apsaugos ruožo
180 m ilgio iš skaldos pareigūnų judėjimo takas bei prie rekonstruojamo
pastato 11 N3p (Vidaus ligų skyrius, Psichiatrijos skyrius) perklota ir izoliuota
104 m lauko šildymo trasos.

PERSONALO VALDYMAS

FAKTIŠKAI DIRBUSIŲ 2014-2015 METAIS
SKAIČIUS
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2014/2015 m. patvirtintų pareigybių skaičius

1

25

24

2014 m. dirbusių darbuotojų skaičius

1
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2015 m. dirbusių darbuotojų skaičius

1

22

23

153

1

138

2015 metais sumažėjo tiek vyresniųjų pareigūnų, tiek jaunesniųjų
pareigūnų skaičius. Dirbančių vyresniųjų pareigūnų skaičius sumažėjo dėl 2
Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus direktoriaus budinčiųjų
padėjėjų, kurie negalėjo eiti savo pareigų dėl sveikatos būklės, atleidimo iš
tarnybos. Jaunesniųjų pareigūnų 2015 metais buvo atleista iš tarnybos
daugiau nei priimta į tarnybą (13 priimta, 15 atleista). Be to, 2 jaunesnieji
pareigūnai buvo atleisti iš tarnybos, nes negalėjo eiti savo pareigų dėl
sveikatos būklės, 1 jaunesnysis pareigūnas išėjo iš tarnybos, nes buvo įgijęs
teisę pareigūnų pensijai gauti.
Ligoninei patvirtintų pareigybių skaičius 2014 ir 2015 metams nekito ir
buvo patvirtinta 360 pareigybių. 2015 m. pabaigoje Ligoninėje faktiškai
dirbo 339 darbuotojai (2014 m. pabaigoje – 345 darbuotojai).
2015 m. į Ligoninę priimti 37 darbuotojai, iš jų: 13 – jaunesniųjų pareigūnų,
1- karjeros valstybės tarnautojas, 20 – darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, 2 – vyresnieji pareigūnai, 1- pareigūnas. Atsižvelgiant į 2014 m.
duomenis, 2015 m. 2,6 procentais darbuotojų priimta mažiau.

PRIIMTŲ Į DARBĄ/TARNYBĄ DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS
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2015 metais buvo priimta mažiau jaunesniųjų pareigūnų nei 2014 m., nes
2015 m. balandžio - birželio mėnesiais visi jaunesniųjų pareigūnų etatai buvo
sukomplektuoti. Siekiant užtikrinti Ligoninei pavestų uždavinių ir funkcijų
tinkamą vykdymą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 2015 metais
buvo priimta daugiau nei 2014 metais, nes ir atleistų darbuotojų skaičius
2015 metais yra taip pat didelis. Iš 20 priimtų darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, 19 yra medicinos specialistai.

IŠ DARBO/TARNYBOS ATLEISTŲ DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS
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2015 metais iš darbo savo noru buvo atleista daugiau darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, negu 2014 m. Dauguma iš jų buvo medicinos specialistai, kuriems nepriimtinos
darbo sąlygos dėl įstaigos veiklos specifikos.
2014 metais buvo paskelbta 17 atrankų jaunesniųjų pareigūnų pareigybėms užimti. Jose
dalyvavo 56 pretendentai: 49 - Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo pareigybei
užimti (iš jų - 19 buvo priimti į tarnybą), 7 pretendentai Pravieniškių apsaugos ir priežiūros
skyriaus prižiūrėtojo pareigybei užimti (iš jų – 5 priimti į tarnybą). 4 jaunesnieji pareigūnai
buvo perkelti iš kitų įkalinimo įstaigų.
2015 metais buvo paskelbtos 9 atrankos į jaunesniųjų pareigūnų pareigas, kuriose dalyvavo
10 pretendentų, į tarnybą priimti 4 jaunesnieji preigūnai

PASKATINTŲ ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ
SKAIČIUS
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PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
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Ženkliai padidėjo vyresniųjų pareigūnų, pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų, kėlusių
kvalifikaciją 2015 metais skaičius. Šį padidėjimą sąlygojo pagal projektą „Įkalinimo
įstaigų personalo kompetencijų stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų
mokymui” vykdomi mokymai, kuriuose dalyvavo tiek vyresnieji pareigūnai, tiek
pareigūnai, tiek jaunesnieji pareigūnai.

KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ

250

218

200

127
165

150

2013 m.
2014 m.
2015 m.

100
50

8 8

18

0
Pradėta
Atlikta
ikiteisminių tarnybinių
tyrimų
tyrimų

Vadovaujantis Kriminalinės žvalgybos skyriaus pateiktais statistiniais duomenimis,
matyti, kad 2015 metais padaugėjo beveik 2,25 karto ikiteisminių tyrimų, 30
procentų daugiau atlikta tarnybinių tyrimų, 32 procentais daugiau rasta ir paimta
mobiliojo ryšio telefonų. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl
narkotinių medžiagų neteisėto disponavimo padidėjimą lėmė tai, kad įstaigoje
padaugėjo nuteistųjų, kurie aktyviai užsiiminėjo narkotinių medžiagų platinimu ir
organizavimu pateikimo į įstaigą kituose pataisos namuose. Pradėtų ikiteisminių
tyrimų didėjimą sąlygojo nuteistųjų nenorėjimas išvykti iš Ligoninės arba noras
pakeisti jiems paskirtą pataisos įstaigą. Vykdant kriminalinės žvalgybos informacijos
rinkimą, per 2015 metus užkardytas ir išimtas didesnis narkotinių medžiagų bei
mobiliojo ryšio telefonų skaičius

IŠ SUIMTŲJŲ/NUTEISTŲJŲ RASTA IR PAIMTA
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Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą ir toliau buvo vykdoma:


įeinančių ir išeinančių į įstaigą asmenų kontrolė. Buvo vykdomi netikėti darbuotojų ir jų
įnešamų daiktų į įstaigą patikrinimai;



informacijos bei darbo patirties pasikeitimo tikslais bendradarbiaujama su Kalėjimų
departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei jam pavaldžiomis
įstaigomis, teismais, prokuratūromis, policijos ir kitomis valstybės įstaigomis. Nuolat
keičiamasi informacija su teisėsaugos institucijomis, turinčiomis reikšmės nusikaltimų
prevencijai, užkardymui ir tyrimui apie negatyvius procesus tarp nuteistųjų, suimtųjų, bei
nuteistiesiems, suimtiesiems draudžiamų daiktų patekimo būdus



Ligoninės Vilniaus padalinyje papildomai įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

2013 m.
2014 m.
2015 m.

RESOCIALIZACIJOS PRIEMONIŲ
VYKDYMAS ĮSTAIGOJE

2015 METAIS LIGONINĖJE BUVO VYKDOMOS ŠIOS SOCIALINĖS
REABILITACIJOS PROGRAMOS, NUKREIPTOS Į NUTEISTŲJŲ ŠVIETIMĄ,
ĮDARBINIMĄ IR LAISVALAIKIO UŽIMTUMĄ:
1. Tipinės socialinės reabilitacijos programos:
1.1. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos
programa;
1.2. Nuteistųjų pataisos programa;
1.3. Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programa;
1.4. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų,
teisinio ir socialinio švietimo programa.
2. Programos, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus
įsakymais:
2.1. Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos
programa ;
2.2. Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose
prevencijos programa ;

3. Bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla bei nevyriausybinėmis

organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis, Ligoninės Pravieniškių padalinyje buvo
vykdoma veikla šių institucijų paruoštų programų pagrindu:
3.1. Socialinės paramos programa „Išlikimas“, rengėjas ir vykdytojas – Šv. Kazimiero
ordinas, psichologė R. Urbonavičienė.
3.2. Neformalaus švietimo programa – „Sveika gyvensena“, kuri vykdoma Ligoninei
bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros ir fizinio
lavinimo pedagogais.
4. Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu, nevyriausybinėmis organizacijomis ir
religinėmis bendruomenėmis, Ligoninėje buvo vykdomi šių institucijų parengti projektai:
4.1. Siekiant efektyvesnio socialinių priemonių nuteistiesiems taikymo palaikant socialinius
ryšius su visuomene bei padedant įveikti socialinę atskirtį, su Lietuvos Caritu pradėtas
vykdyti socialinis projektas „Socialinių ryšių atkūrimas“;
4.2. Kalėjimų departamento 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.
4.3. 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, Ligoninės administracija kartu šv. Kazimiero ordinu vykdė ilgalaikį projektą
„Žinių ringas“. „Žinių ringas“ – tai intelektualus komandinis žaidimas, kurio tikslas teisingai
atsakyti į kuo daugiau pateiktų klausimų ar užduočių.

5. 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.
Pažymėtina, kad nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į
Ligoninės stacionarą Vilniaus padalinyje atlikti gydymą, socialinės
reabilitacijos programas taikyti netikslinga dėl trumpo buvimo šioje
įstaigoje laiko, kadangi pagerėjus jų sveikatos būklei, grąžinami į
pataisos įstaigas ar tardymo izoliatorius. Todėl Vilniaus padalinyje
vykdomos tik 3 socialinės reabilitacijos programos – Nuteistųjų
pataisos programa, Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa,
Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos
programa ir juose dalyvauja visi nuteistieji palikti atlikti ūkio darbus.

2015 M. NUTEISTŲJŲ, DALYVAVUSIŲ SOCIALINĖS
REABILITACIJOS PROGRAMOSE, SKAIČIUS
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Įdarbintų nuteistųjų skaičius (įskaitant dirbančius už įkalinimo įstaigos ribų)

Individualia darbine, kūrybine veikla užsiimančių nuteistųjų skaičius
Laisvės atėmimo vietose besimokančių nuteistųjų skaičius





Atsižvelgiant į įstaigos galimybes, didinamas nuteistųjų užimtumas –
vykdomas profesinis ir bendrojo lavinimo mokymai, taip pat
organizuojami socialinės reabilitacijos renginiai bei sudaromos sąlygos
dalyvauti individualioje, meninėje-kūrybinėje veikloje, kad
nuteistiesiems liktų kuo mažiau beprasmigai leidžiamo laisvo laiko.
Pažymėtina, kad Vilniaus padalinyje kultūros ir sporto renginiai
nuteistiesiems neorganizuojami, kadangi atvykusiems į Ligoninės
stacionarą Vilniaus padalinį atliekamas gydymas, o pagerėjus jų
sveikatos būklei, grąžinami į pataisos įstaigas ar tardymo izoliatorius.
Besimokančių skaičiaus didėjimui įtakos turėjo:





- nuteistųjų motyvacija savo elgesiu įrodyti, kad keičiamasi teigiama
linkme ir galima būtų pagrįstai manyti, kad jiems galima taikyti lygtinį
paleidimą iš pataisos įstaigos;
- 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).

2015 M. NUTEISTIESIEMS ORGANIZUOTI
RENGINIAI


Probacijos tarnybos susitikimai su nuteistaisiais;



2015 m. sausio 22 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje vykdant Dvasinio ugdymo
programą, nuteistiesiems organizuotas susitikimas su Lietuvos Carito savanoriais ir Lietuvos
Respublikos Seimo nariu Egidijumi Vareikiu – chemiku, politologu, diplomatu, Lietuvos politiniu bei
visuomenės veikėju.



2015 m. vasario 11 d. šurmuliavo Užgavėnių šventinių renginių dalyviai. Renginio programą padėjo
organizuoti Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Dovilė Rudytė, taip
pat Lietuvos Carito „Nuteistųjų globa ir reintegracija“ projekto savanorės Milita Žičkutė ir Lijana
Pranskevičienė.



Viso pasaulio katalikai 2015 m. vasario 18 d. šventė Gavėnios pradžią – Pelenų dieną. Šia proga
Marijos radijas surengė tiesioginę Šv. Mišių transliaciją iš Ligoninės Pravieniškių padalinyje esančios
nuteistųjų koplyčios.



2015 m. Lietuvoje vyko tiesioginiai mero rinkimai. Ligoninėje bausmę atliekantiems suimtiesiems ir
nuteistiesiems buvo organizuotas išankstinis balsavimas – savivaldos rinkimai vyko paštu.



Pirmasis savivaldos rinkimų turas vyko 2015 m. vasario 26 d. nuo 9.00 val. iki 12.00 val. Ligoninėje
Pravieniškių padalinyje rinkimai vyko nuteistųjų klube ir nuteistieji bei suimtieji pasižymėjo pilietišku
iniciatyvumu bei aktyvumu – iš 143 asmenų, kurie turėjo teisę balsuoti, balsavo 92 nuteistieji ir suimtieji,
Ligoninės Vilniaus padalinyje iš 114 asmenų, turinčių teisę balsuoti, balsavo – 68 nuteistieji ir suimtieji.
Iš viso teisę balsuoti turėjo 257 asmenų, o šią teisę realizavo – 160 nuteistųjų ir suimtųjų.



Ligoninės Pravieniškių padalinyje rinkimus organizuoti padėjo Kaišiadorių rajono rinkimų apygardos Nr.
13 rinkiminė komisija, kuri parengė nuteistiesiems ir suimtiesiems rinkėjo korteles, skirtas balsuoti, ir
stebėjo visą rinkimų procesą.



2015 m. kovo 12 d. nuo 13.30 val. iki 16.00 val. Ligoninės Pravieniškių padalinyje vyko antrasis
išankstinis merų rinkimų turas ir jame teisę dalyvauti turėjo 143 asmenys, o dalyvavo 65 nuteistieji ir
suimtieji, Vilniaus padalinyje teisę balsuoti turėjo 134 asmenys, o dalyvavo 50 nuteistųjų ir suimtųjų.



Toliau buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Carito savanoriais. 2015 m. kovo 6 d. pradėtas su Lietuvos
Caritu bendras socialinis projektas „Socialinių ryšių atkūrimas“.



Nuteistuosius reguliariai lankė ir vyko susitikimai su stačiatikių kunigu iš Kauno cerkvės.



Pravieniškių padalinyje tęstas 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 Pravieniškių padalinio
krepšinio aikštelėje ir klubo patalpose. Varžybose aktyviai dalyvavo ne tik nuolat
sportuojantys nuteistieji, bet ir kiti. Sporto renginių pabaigą vainikavo
apdovanojamai – rezultatyviausi žaidėjai apdovanoti sporto inventoriumi ir jiems
įteikti diplomai.



Ligoninės administracija kartu Šv. Kazimiero ordinu vykdė ilgalaikį projektą
„Žinių ringas“. „Žinių ringas“ – tai intelektualus komandinis žaidimas,
kurio tikslas teisingai atsakyti į kuo daugiau pateiktų klausimų ar užduočių.



2015 m. rugpjūčio 22 d. Ligoninės Pravieniškių padalinyje bendradarbiaujant
su Šv. Kazimiero ordinu, vyko intelektualaus žaidimo „Žinių ringas“ 1 etapas.
Jame dalyvavo 6 nuteistųjų komandos.



2015 m. rugsėjo 21 d. į Ligoninės Pravieniškių padalinį atvyko dainų autorius ir atlikėjas, stebinantis
klausytojus savo išskirtiniais dainų tekstais - Aleksandras Makejevas.



Organizuotas Lietuvos Respublikos Konstitucijos egzaminas.



Jėgos rungčių turnyras. Ligoninės Pravieniškių padalinyje, bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir
jaunimo mokyklos kūno kultūros ir fizinio lavinimo pedagogais, 2015 m. rugsėjo 30 d. vyko nuteistųjų Jėgos
rungčių turnyras. Varžybose dalyvavo 15 nuteistųjų. Varžybų nugalėtojui ir prizininkams įteikti diplomai.



Socialinis projektas „Žalioji oazė“. Tam, kad galima būtų pasidžiaugti gražiu parku, įvertinti atliktų darbų
rezultatus ir atkreipti dėmesį į socialinio projekto „Žalioji oazė“ naudingumą, 2015 m. spalio 7 d. Ligoninės
vadovybė organizavo bendrą susitikimą, kuriame dalyvavo Kalėjimų departamento direktore Živile Mikėnaite,
Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktorius Andrius Dubinas, socialinio projekto „Žalioji oazė“ darbo grupe,
Lietuvos Respublikos Seimo narys Egidijus Vareikis, Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas
Laisvės atėmimo vietų ligoninės kapelionas kunigas Kazimieras Gražulis bei Lietuvos Carito „Teistų asmenų
globa ir reintegracija“ projekto savanoriai.



Siekiant ugdyti nuteistųjų kūrybinę išmonę ir skatinant savo gyvenamoje aplinkoje kurti šventinę atmosferą,
nuo 2015 m. gruodžio mėnesio vyko Nuteistųjų gyvenamųjų patalpų puošimo konkursas, skirtas Šv.
Kalėdoms ir 2016 metams sutikti. Už dalyvavimą patalpų puošimo konkurse, nugalėtojai buvo apdovanoti
diplomais ir įteiktas saldus šventinis prizas – tortai, šakočiai, saldainiai ir vaisiai.



Ligoninės Pravieniškių padalinyje buvo parengtas ir organizuotas socialinis projektas „Vaikų namai“, kurio
pagrindinis tikslas – suvienyti nuteistuosius ir jų pastangas padėti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos
namuose esantiems vaikams. Advento projektas skirtas paremti Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namuose
be tėvų globos likusius Kaišiadorių rajono vaikus. Nuteistieji pagamino ir padovanojo vaikų namams daug
suvenyrų, medinį koplytstulpį, skirtą papuošti globos namų teritoriją.
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SKIRTI PASKATINIMAI
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Analizuojant paskatinimo priemonių skyrimo praktiką, dažniausiai skirtos paskatinimo
priemonės – padėka, paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą bei papildomų
ilgalaikių pasimatymų suteikimas. Paskatinimo priemonių skaičius sumažėjo
Pravieniškių padalinyje, tam įtakos turėjo:


bendro nuteistųjų skaičiaus mažėjimas;



dalies nuteistųjų (ypač tie, kurie atvykę iš kitų pataisos įstaigų, žino, kad Ligoninėje yra
laikinai), nelinkusių aktyviai įsijungti į vykdomas socialinės reabilitacijos priemones,
elgesys.



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

ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS

Per 2015 m. į Ligoninę atvyko 4289 (2014 m. – 4678) suimtų, nuteistų
asmenų (iš jų: į įstaigos Vilniaus padalinį – 4079, Pravieniškių padalinį
– 210), išvyko – 4355 (2014 m. – 4688) suimtų, nuteistų asmenų (iš
jų: iš įstaigos Vilniaus padalinio – 4096, Pravieniškių padalinio – 259).
Bendras įstaigos atvykimų skaičius palyginti su 2014 metais sumažėjo
8,3 %, išvykimų sumažėjo 7,6%
Atvykusių bei išvykusių nuteistųjų skaičius
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Per 2015 metus (lyginant su 2014 metais): Pravieniškių padalinyje atvykimų
sumažėjo 21,4 %, išvykimų sumažėjo – 2,7 %, Vilniaus padalinyje atvykimų
sumažėjo 8,4 %, išvykimų sumažėjo 7,95 %. Darytina išvada, kad suimtųjų,
nuteistųjų skaičiaus mažėjimui Ligoninėje turi įtakos šių asmenų skaičiaus
sumažėjimas ir kitose kalinimo įstaigose.

VIDUTINIS SĄRAŠINIS NUTEISTŲJŲ, SUIMTŲJŲ IR
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IV ketvirtis

PAGRINDINĖS LIGONINĖS VEIKLOS
PROBLEMOS
1. Atsižvelgiant į Ligoninės finansines galimybes, palatos yra minimaliai aprūpintos baldais ir kitu
inventoriumi. Ligoninėje esančias vertybes dažniausiai laužo ir gadina patys pacientai. Ligoninės
palatų kosmetinis remontas atliekamas kiekvienais metais. Jo metu atliekama elektros
instaliacijos, santechnikos, sienų, grindų, lovų, langų, spintelių ir kt. remontas.
2. Įstaigos Vilniaus padalinio magistralinių bei nerekonstruotų pastatų labai bloga vamzdynų būklė,
elektros instaliacija (sumontuoti prieš 28 metus), dažni šių sistemų gedimai, kuriuos sudėtinga
likviduoti, nes būtini kapitaliniai remonto ir rekonstrukcijos darbai.
3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje būtina įvesti įstaigos darbuotojų
elektriko ir santechniko etatus, kadangi Ligoninėje nėra atitinkamos kvalifikacijos asmenų, galinčių
atlikti šiuos darbus. Vykstant statybos, remonto ir rekonstrukcijos darbams įstaigoje daugelis darbų
yra susiję su elektros ir santechnikos prietaisais, įrenginiais.
4. Dėl nepakankamo įstaigos finansavimo, trūksta lėšų medicininei įrangai įsigyti, medicinos
darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, darbuotojų darbo sąlygoms bei įstaigoje gydomų pacientų
laikymo sąlygoms gerinti.
5.Patalpų ploto, atitinkančio nustatytus teisės aktų reikalavimus dėl suimtųjų, nuteistųjų laikymo
sąlygų Ligoninės Vilniaus padalinyje, stoka dalinai įtakoja suimtų, nuteistų asmenų skundų skaičių
(2014 m. nuteistieji ir suimtieji asmenys pateikė 60 skundų/pareiškimų dėl gyvenamojo ploto
neatitikimo ir laikymo sąlygų, 2015 m. – 33 skundus).

6. 2014 m. II ketvirtyje perimtas iš Kalėjimo departamento Standartinis rentgeninės kontrolės
aparatas HI-SCAN, kuris turėtų padėti optimizuoti atvykstančių (išvykstančių) suimtųjų ir
nuteistųjų kratas. Atsižvelgiant į gauto aparato techninį stovį, į Kalėjimų departamentą
išsiųstas raštas dėl papildomų lėšų skyrimo aparato remonto darbams atlikti. Kadangi
aparato remontui lėšos nėra skirtos, jis nepradėtas eksploatuoti. Todėl, nors nuteistųjų ir
suimtųjų kaita Ligoninėje Vilniaus padalinyje yra pakankamai didelė (per metus atvyksta virš
4000 asmenų ir tiek pat išvyksta), atvykstančių (išvykstančių) asmenų kratos iki šiol
atliekamos rankiniu būdu.
7. Nuo 2015 metų rugsėjo mėnesio nesukomplektuotas Vilniaus apsaugos ir priežiūros
skyriaus specialisto (apsaugos ir ryšio priemonių) etatas, todėl nesant darbuotojo, turinčio
specialių žinių ar įgūdžių, neužtikrinamas savalaikis ryšio, signalizacijos, apšvietimo, radijo,
vaizdo ir kitų techninių apsaugos priemonių techninis aptarnavimas, eksploatavimo trūkumų
identifikavimas ir jų šalinimas.

8. Iš Ligoninės Vilniaus padalinio nuolat konvojuojami nuteistieji ir suimtieji į viešąsias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas: 2014 metais buvo organizuoti 589 neplaniniai konvojai į
viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas planinėms gydytojų specialistų konsultacijoms, iš jų
143 neplaninių konvojų skubios medicininės pagalbos suteikimui, organizuoti 90 apsaugos
postų viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose, kurie tęsėsi 227 dienas, 2015 metais buvo
organizuoti 708 neplaniniai konvojai į viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas planinėms
gydytojų specialistų konsultacijoms, iš jų 105 neplaninių konvojų skubios medicininės
pagalbos suteikimui, organizuoti 111 apsaugos postų viešosiose asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, kurie tęsėsi 135 dienas. Dėl šių priežasčių kiekvieną darbo dieną 3-5 jaunesnieji
pareigūnai skiriami neplaniniams konvojams vykdyti. Esant vienam apsaugos postui viešojoje
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, privaloma skirti papildomai dar 4 pareigūnus per parą,
esant dviem apsaugos postams atitinkamai - 8 pareigūnus. Tuo metu įstaigoje, net ir esant
pilnai sukomplektuotiems jaunesniųjų pareigūnų etatams, likusieji pareigūnai turi vykdyti
prižiūrėtojo funkcijas dvejuose-trijuose priežiūros postuose. Nors 2015 m. jaunesniųjų
pareigūnų kaita, lyginant su 2014 metais sumažėjo (2014 metais 24 priimti ir 20 atleisti,
2015 m. 8 priimti 10 atleistų), 2015 metų pabaigoje liko neužimti 7 jaunesniųjų pareigūnų
etatai.

9. Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriuje yra 80 jaunesniųjų pareigūnų etatų. Šiuo metu yra
užimti 79 etatai. Tais atvejais, kai jaunesniesiems pareigūnams suteikiamos atostogos, kai jie
siunčiami į įvadinio mokymo kursus arba jiems sergant, organizuoti apsaugos ir priežiūros vykdymą
įstaigos Pravieniškių padalinyje sudėtinga dėl žmogiškųjų išteklių stokos. Tokiu būdu, susidaro
situacija, kad vienam jaunesniajam pareigūnui tenka atlikti pareigas keliuose priežiūros postuose.
Kadangi jaunesniųjų pareigūnų darbo apimtis išlieka labai didelė, o kriminogeninė būklė režimo
reikalavimų užtikrinimui reikalauja stacionaraus posto atviros tuberkuliozės ir drausmės grupės
sąlygomis bausmę atliekančių nuteistųjų korpusuose, būtina spręsti klausimą dėl 10 naujų
jaunesniųjų pareigūnų etatų įvedimo.
10. 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.
11. 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.
12. Dažna nuteistųjų kaita apsunkina efektyvų socialinės reabilitacijos priemonių planavimą ir
efektyvų jų taikymą nuteistųjų atžvilgiu.

