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Administracijos reikalų skyriui 
       

 
2011 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ 

 
2012-01-31 Nr. S-529 

 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 

1R-230 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų 
reorganizavimo ir Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų, Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios 
kolonijos ir Pravieniškių 3-iųjų pataisos namų reorganizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 127-6513), 2011 m. 
vasario 1 d. reorganizuojamų Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Pravieniškių gydymo ir pataisos 
namų teisės ir pareigos perėjo naujai įsteigtai ir po reorganizavimo veiklą tęsiančiai Laisvės 
atėmimo vietų ligoninei (toliau – Ligoninė, įstaiga). 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatyti reorganizuojamų įstaigų asignavimai 
įtraukti į naujo juridinio asmens asignavimus, kurie 2011 m. sudarė 17571,4 tūkst. Lt.  

Vienas svarbiausių 2011 metų įstaigos valdymo akcentų – Ligoninės veiklos tęstinumo 
pereinamuoju laikotarpiu ir po reorganizacijos užtikrinimas. Atsižvelgiant į Ligoninės, kaip 
įstaigos, kurios paskirtis – pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas suimtiesiems ir nuteistiesiems, veiklą, ataskaitiniu 
laikotarpiu įstaigai suteikti itin svarbūs medicininės paskirties veiklos dokumentai, t. y.: 

- 2011 m. vasario 24 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė licenciją Nr. 3360, suteikiančią teisę teikti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas.       

-  2011 m. kovo 1 d. Kauno visuomenės centras išdavė leidimą-higienos pasą Nr. 9-0177(6), 
suteikiantį teisę užsiimti kita asmens sveikatos priežiūros veikla (laboratorinė diagnostika), 
Ligoninės padalinyje, esančiame Pravieniškėse. 

-  2011 m. birželio 7 d. Vilniaus visuomenės centras išdavė leidimą-higienos pasą Nr. (12-
6)12.12-375, suteikiantį teisę teikti antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
(vidaus ligos, suaugusiųjų tuberkuliozės II, dermatovenerologija II, otorinolaringologija II, 
oftalmologija II, psichiatrija II, dienos chirurgija, reanimacija ir intensyvioji terapija I-II 
(suaugusiųjų)). 

- 2011 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus visuomenės centras išdavė leidimą-higienos pasą (12-
6)12.12-579, suteikiantį teisę teikti antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
(akušerija ir ginekologija, klinikinė fiziologija, radiologija; akušerio paslaugos: akušerio praktika; 
slaugos paslaugos: anestezijos ir intensyvios terapijos slauga, bendrosios praktikos slauga, 
psichikos sveikatos slauga).  

- 2011 m. rugsėjo 28 d. Radiacinės saugos centras išdavė Veiklos su jonizuojančios 
spinduliuotės šaltiniais licenciją Nr. 1778, suteikiančią teisę naudoti jonizuojančios spinduliuotės 
šaltinius. Radiacinės saugos centras, išnagrinėjęs Ligoninės pateiktus raštus ir archyvinius 
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duomenis, 2011-11-30 sprendimu Nr. 100P-11 panaikino Pravieniškių gydymo ir pataisos namų 
veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijos Nr. 1060, išduotos 2003-10-24, 
galiojimą bei pakeitė įstaigos licencijos Nr.1778 priedą. 

Vykdant laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, tęsiamas 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. V-1033, vykdyme (Vilniaus padalinyje per 2011 
m. atlikta 1966 rentgenologinių tyrimų, 2713 rentgenogramų, 176 spec. tyrimų, Pravieniškių 
padalinyje atlikta 247 rentgenogramos, 195 spec. tyrimų). Ataskaitiniu laikotarpiu tuberkulioze 
sergančių asmenų profilaktiniai patikrinimai vykdyti mobiliuoju rentgeno aparatu kitose Kalėjimų 
departamentui pavaldžiose įstaigose - šiuo mobiliu rentgeno aparatu ištirta 315 nuteistųjų, laikomų 
Vilniaus pataisos namuose. 

Įstaigoje, kaip ir visoje Lietuvoje susiduriama su narkomanijos ir labai pavojingų 
užkrečiamų ligų (ŽIV infekcija, virusiniai hepatitai B ir C) plitimo problema. ŽIV infekuotų bei 
sergančiųjų virusiniu hepatitu B ir C suimtųjų, nuteistųjų gydymui bei narkomanijos, kuri yra viena 
iš pagrindinių priežasčių plisti šioms užkrečiamoms ligoms, prevencijai lėšų skiriama 
nepakankamai. Sergančiųjų ŽIV liga asmenų skaičius kiekvienais metais didėja ir lėšų poreikis ligai 
gydyti taip pat. Šiuo metu minimalus lėšų poreikis ŽIV liga sergančių asmenų gydymui siekia 
10000 tūkst. Lt.  (1 pav. pateikti 2006 m.-2011 m. duomenys apie ŽIV ligai gydyti skirtas lėšas): 
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1 pav. Išlaidos, susijusios su specifiniu ŽIV ligos gydymu 
 
2011 m. buvo vykdoma ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų 

prevencija, profilaktika ir gydymas. Ligoninė 2011 m. skyrė gydymą 54 (šiuo metu gydymas 
skiriamas 28) asmenims, sergantiems ŽIV/AIDS liga.  

Per ataskaitinį laikotarpį į Ligoninės stacionarą hospitalizuoti 3100 pacientų (2010 m. – 
3258), o išrašyti  3087 pacientai (2010 m. – 3230). Nehospitalizuoti  375 asmenys (2010 m. - 246).   

 
2011 m. pagal ligų profilį Ligoninės stacionare dominavo pacientai: 
1. su psichikos sutrikimais – 433 pacientai (2010 m. – 361, 2009 m. – 347); 
2. su virškinimo sistemos ligomis – 425 pacientai (2010 m. – 501, 2009 m. – 416); 
3. su infekcinėmis ligomis – 405 pacientai (2010 m. – 486, 2009 m. – 410); 
4. su traumomis, apsinuodijimais ir kitais išorinių priežasčių padariniais – 318 pacientų 

(2010 m.- 351).  
 
Pagrindiniai stacionaro rodikliai.  
2010 m. Ligoninėje lovos funkcionavimo rodiklis – 300 dienų (2010 m. – 309, 2009 m. – 

278 d.), lovos apyvarta – apie 19 k. (2010 m. – 20 k., 2009 m. – 18 k.). Vidutinis ligonių gulėjimo 
laikas – 15,5 d. (2010 m. – 15 d., 2009 m. – 16 d.). 

 
Letališkumas.  
Per 2011 m. Ligoninėje mirė 16 pacientų (2010 m. – 8 pacientai). 
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Chirurginė pagalba. 
2011 m. operuoti 85 pacientai (2010 m. – 130, 2009 m. – 82), atliktos 93 operacijos (2010 

m. – 137, 2009 m. - 86), iš jų – 23 operacijos atliktos skubos tvarka.  
Operacinio aktyvumo rodiklis sudarė 7 % (2010 m. – 11 %, 2009 m. ~10 %, 2008 m. – 19,2 

%).  
Gydytojų konsultacinės komisijos ir Specialiosios gydytojų komisijų darbas.  
2011 m. įvyko 63 Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai (2010 m. – 62, 2009 m. – 45). 

Į šią komisiją pristatyti  81 pacientų (2010 m. – 167, 2009 m. – 216). 
Specialiajai gydytojų komisijai pristatyta 23 pacientai, sergantys nepagydomomis ligomis 

(2010 m. – 12, 2009 m. – 15, 2008 m. – 9), 8 pacientai atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo 
bausmės atlikimo dėl ligos (2010 m. – 6, 2009 m. – 5, 2008 m. – 9). 

Pagalbinių kabinetų darbas. 
Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 21609 laboratoriniai tyrimai. Iš jų: Klinikinėje diagnostikos 

laboratorijoje atlikta 17817 tyrimų (2010 m. – 18308, 2009 m. – 16932,): bendraklinikinių tyrimų 
atlikta – 3159 (2010 m. – 5604, 2009 m. – 4722), biocheminių – 6196 (2010 m. – 7983, 2009 m. – 
7890), hematologinių – 3065 (2010 m. – 3208, 2009 m. – 3288), imunologinių – 1506 (2010 m. - 
10992009 m. – 847) bei 2913 citologinių tyrimų (2010 m. –  414, 2009 m. – 185), Pravieniškių 
sveikatos priežiūros tarnybos laboratorijoje atlikti 3802 laboratoriniai tyrimai.  

Įstaigos medicinos specialistai atliko 6892 konsultacijas (iš jų: Pravieniškių padalinys - 5272 
konsultacijas, Vilniaus padalinys – 1620 konsultacijų). 

Vykdant nuteistųjų profilaktinius sveikatos patikrinimus per 2011 m. jų buvo atlikta 2478 
nuteistiesiems, laikomiems Ligoninės teritorijoje, esančioje Pravieniškių II gyvenvietėje. 

2011 m. atliktos  vidaus organų 369 echoskopijos (2010 m. – 529, 2009 m. – 686), funkcinės 
diagnostikos procedūros- 305. 

Ligoninė, siekdama užtikrinti būtinosios medicinos pagalbos teikimą ištisą parą, tuo atveju, 
kai suimtiesiems, nuteistiesiems nustatyto lygio atstatomosios medicinos pagalbos pati Ligoninė 
teikti negali ar neturi teisės, Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus pareigūnai, pagal 
gydančio gydytojo paraiškas, konvojavo 587 suimtuosius, nuteistuosius į viešąsias asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas (į Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas, Vilniaus 
greitosios pagalbos universitetinę ligoninę, Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio kliniką), 
užtikrindami tinkamą jų apsaugą. Per 2011 metus 106 pacientai 266 dienas buvo gydomi ir saugomi 
viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

Dėl nepakankamo finansavimo Ligoninė negali įsigyti šiuolaikinės medicininės įrangos, kuri 
būtina siekiant užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Šios įrangos 
įsigijimas sumažintų išlaidas konvojuojant pacientus į viešąsias asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, pagerintų suimtiesiems, nuteistiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę ir darbo sąlygas medicinos darbuotojams. Dėl darbo specifikos bei mažesnio darbo 
užmokesčio, palyginus su kitomis viešosiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, sudėtinga pritraukti 
aukštos kvalifikacijos gydytojų bei kito medicinos personalo. 

 
     
1. MATERIALINĖ BAZĖ, FINANSINIAI IR ŽMONIŲ IŠTEKLIAI. ĮKALINTŲ 

ASMENŲ LAIKYMO SĄLYGŲ IR PERSONALO DARBO SĄLYGŲ 
POKYČIAI. GAUTŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO PRIORITETAI. 

   
Pagrindinis Ligoninės finansavimo šaltinis – įstaigai skiriami asignavimai iš valstybės 

biudžeto, kurie 2011 m. sudarė 17571,4 tūkst. Lt. Visi asignavimai panaudoti pilnai. Debitorinis 
įsiskolinimas prekėms ir paslaugoms ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 3,2 tūkst. Lt., 
kreditorinis įsiskolinimas – 13,5 tūkst. Lt. 2011 m. administracijos darbuotojų darbo užmokesčio 
kasinės išlaidos sudarė 8434,9 tūkst. Lt.  

2011 m. kasinės išlaidos medikamentams įsigyti siekė 1253,2 tūkst. Lt. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu kasinės išlaidos laboratoriniams tyrimams atlikti siekė 50,0 tūkst. 
Lt.  

Vieno paciento maitinimas per dieną sudarė 5,66 Lt, vieno suimto, nuteisto asmens 
išlaikymas per dieną – 128,00 Lt.  

2011 m. ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti metinis poreikis sudarė 449,5 tūkst. Lt,  per 
ataskaitinį laikotarpį asignavimai šiam turtui įsigyti išlaidos sudarė 67,0 tūkst. Lt. Taip pat šiam 
turtui įsigyti panaudotos lėšos – 19,7 tūkst. Lt, gautos už patalpų, esančių Pravieniškių II 
gyvenvietėje, nuomą.    

2011 m. jaunesnieji pareigūnai bei pareigūnai tarnybine uniforma dėl napakankamo 
finansavimo nebuvo aprūpinami. 

Siekiant gerinti nuteistųjų ir suimtųjų medicininės apžiūros bei laikymo sąlygas, atlikti 
remonto darbai: 

- Režiminiame korpuse suremontuota 23 kamera, 24 kamera, 25 kamera, Gydytojų kabinetas 
ir priimamasis, dušo patalpa; 

- Vidaus ligų skyriuje suremontuota  Rentgeno kabinetų patalpos,  3 ir 5 palatos;  
- Psichiatrijos skyriuje suremontuota 1, 2 kameros.   
Taip pat rekonstruota fekalinė siurblinė (Pravieniškėse), suremontuota 115 kv.m. valgyklos 

stogo, šiluminis mazgas. Atlikti nuteistųjų valgyklos remonto darbai (išlaidos sudarė 2,93 tūkst. Lt) 
Suremontuota administracijos pastato šildymo sistema. 

2011 m. būtiniausiems dalinio remonto darbams atlikti kasinės išlaidos sudarė 135,0 tūkst. 
Lt., suremontuota 312,25  kv.m. įstaigos patalpų ploto. 
  
 2. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
(toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-333  „Dėl 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2011 
metų planinių pareigybių ir nuteistų bei suimtų asmenų skaičių patvirtinimo“ Ligoninei nustatytas 
349 darbuotojų pareigybių planinis skaičius (iš jų: 54 – vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų, 
pareigūnai, 155 - jaunesnieji pareigūnai ir 140 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ligoninėje užimtų pareigūnų etatų skaičius – 326 etatai 
(iš jų: vyriausiųjų ir vyresniųjų pareigūnų bei jaunesniųjų pareigūnų – 196 etatai, darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis – 130 etatų). 

Per ataskaitinį laikotarpį iš darbo atleisti 55 darbuotojai, į tarnybą (darbą) priimti 43 
darbuotojai. Paskatinta 13 darbuotojų, nubausta – 10. 

Ligoninės personalo mokymo prioritetiniai tikslai – didinti personalo administracinius 
gebėjimus profesionaliai spręsti jiems keliamus uždavinius bei formuoti pozityvų požiūrį į darbą, 
didinti personalo gebėjimus taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, tobulinti užsienio 
kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius. Atsižvelgiant į įstaigos specifiką, viena iš 
prioritetinių personalo mokymo sričių yra medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas. 2011 m. 
medicinos personalo darbuotojai dažniausiai buvo siunčiami į Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir 
specializacijos centro vykdomus kvalifikacijos tobulinimo kursus. Taip pat šių darbuotojų 
kvalifikacija buvo keliama dalyvaujant Lietuvos pulmonologų draugijos, Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės departamento, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto, Lietuvos infektologų 
draugijos, Lietuvos glaukomos draugijos, Europos oftalmologų sąjungos, Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ir kitų institucijų organizuotuose nemokomuose seminaruose bei 
konferencijose. 2011 m. įstaigoje dirbantys pareigūnai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo 
sutartis, dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Lietuvos bausmių vykdymo 
sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“ mokymuose.   

Ataskaitiniu laikotarpiu 137 pareigūnai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 354 
kartus kėlė savo kvalifikaciją (skliaustuose nurodoma dalyvavimo mokymuose kartai): 
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Darbuotojai, kurie kėlė 
kvalifikaciją 

Iš viso Iš jų KD 
Mokymo centre 

Užsienyje Įvadinis 
mokymas 

Vyriausieji ir vyresnieji 
pareigūnai 

23 (86) 12(32) 3 - 

Pareigūnai  20 (79) 15 (32) - - 
Jaunesnieji pareigūnai 44 (82) 13 (13)  13 
Valstybės tarnautojai - - - - 
Darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis 

50 (107) 14 (18) 3 - 

Iš viso kvalifikaciją 
kėlusių darbuotojų skaičius 

137 (354) 54 (95) 6 13 

 
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ataskaitiniu laikotarpiu buvo skirta 0,8 tūkst. Lt. 
Tarnybinis mokymas įstaigoje 2010-2011 m. organizuotas vadovaujantis Ligoninės 

direktoriaus 2010 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1-104 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
pareigūnų tarnybinio mokymo organizavimo“ bei Pravieniškių gydymo ir pataisos namų 
direktoriaus 2010 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 2-90 „Dėl tarnybinio mokymo organizavimo“. 
Tarnybinio mokymo metu įgytų žinių lygiui tikrinti ir įvertinti Ligoninės direktoriaus 2011 m. 
gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl pareigūnų tarnybinio mokymo rezultatų ir įgytų žinių lygio, 
fizinio bei specialiojo pasirengimo normatyvų laikymo ir vertinimo komisijos sudarymo“ ir 
Ligoninės direktoriaus 2011 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-109 „Dėl pareigūnų tarnybinio 
mokymo rezultatų ir įgytų žinių lygio, fizinio bei specialiojo pasirengimo normatyvų laikymo ir 
vertinimo komisijos sudarymo“ patvirtintos Ligoninės pareigūnų tarnybinio mokymo žinių lygio 
bei fizinio ir specialiojo pasirengimo normatyvų įvertinimo komisijos. Tarnybinio mokymo įskaitas 
išlaikė visi pareigūnai. 

Per 2011 m. įvyko 35 tarnybinio mokymo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo 177 pareigūnai. 
 Ligoninės direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-182 „Dėl Laisvės atėmimo 

vietų ligoninės pareigūnų tarnybinio mokymo organizavimo“ organizuotas 2011-2012 metų 
pareigūnų tarnybinis mokymas. 

 
3. ĮSTAIGOS VEIKLOS PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PUSMEČIO PLANŲ 

VYKDYMAS, VEIKLOS PROBLEMOS 
 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė, įstaiga) strateginiai tikslai: teikti 
pacientams nustatyto sąrašo atstatomosios, prevencinės medicinos pagalbos, slaugos, asmens 
sveikatos priežiūrai priskiriamas socialines paslaugas, taip pat sveikatos ugdymo ir asmens 
sveikatos ekspertizės paslaugas, organizuoti pacientams nustatyto lygio atstatomąją medicinos 
pagalbą viešosiose valstybinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokios pagalbos pati 
Ligoninė teikti negali ar neturi teisės, įgyvendinti valstybės politiką bausmių vykdymo sistemoje, 
užtikrinant kardomosios priemonės – suėmimo, arešto bausmės ir laisvės atėmimo bausmių 
pacientams vykdymą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis, įstatymų nustatyta tvarka 
rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę.  

2011 m. II pusmečio įstaigos veiklos prioritetinės kryptys: 
1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Ligoninei išduotoje licencijoje, teikimas, 

jų kokybės gerinimas diegiant ir tobulinant kokybės vadybos sistemos procedūras. 
2. ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika, priežiūra ir gydymas. 
3. Tuberkuliozės profilaktika, diagnostika ir gydymas. 
4. Perkelti tuberkulioze sergančius asmenis iš Vidaus ligų skyriaus Infekcinių ligų poskyrio į 

ligoninės padalinį Pravieniškėse, vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2011 
m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. V-80 „Dėl pagrindinių darbų, susijusių su tuberkulioze sergančių 
ligonių perkėlimu į Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinį, atlikimo plano 
patvirtinimo“. 
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5. Suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Ligoninėje, apsaugos ir priežiūros reikalavimų, nustatytų 
Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose bausmių 
vykdymo sistemos veiklą, užtikrinimas.   

6.  Ligoninės darbuotojų darbo sąlygų bei suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimas.   
Ligoninei pavestų 2011 metų įstaigos veiklos plane nurodytų uždavinių įgyvendinimo 

priemonės bei veiksmai taip pat atsispindi 2011 m. II pusmečio veiklos pagrindinių priemonių plane 
(toliau – pagrindinis priemonių planas). 

Dauguma Ligoninės 2011 m. II pusmetyje planuotų pagrindinių priemonių įvykdytos. 
Neįvykdytos tos pagrindinės priemonės, kurias dėl nepakankamo finansavimo ar organizacinio 
pobūdžio problemų (dėl didelio darbo krūvio, dėl aplinkybių, nurodančių tolesnio priemonės 
vykdymo neefektyvumą ir kt.) įvykdyti nebuvo galimybių. 

Siekiant užtikrinti tinkamą įstaigos veiklos teisinį reglamentavimą, per 2011 m. parengti 232 
Ligoninės direktoriaus įsakymai įstaigos veiklos klausimais, 230 personalo klausimais. Ligoninės 
veiklos tęstinumui pereinamuoju laikotarpiu ir po reorganizacijos užtikrinti, peržiūrimi 
reorganizuotų Pravieniškių gydymo ir pataisos namų bei Laisvės atėmimo vietų ligoninės teisės 
aktai, kurie tobulinami bei pritaikomi naujai įsteigtos įstaigos veiklai.  

Tobulinant įstaigos veiklą bei darbo organizavimą, Ligoninės direktoriaus 2011 m. lapkričio 
8 d. įsakymu „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės struktūros patvirtinimo“ patvirtinta nauja 
Ligoninės struktūra, teisės aktų nustatyta tvarka suderinta su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas). 

Finansinės apskaitos ir kontrolės sistemų funkcionavimui užtikrinti, ataskaitiniu laikotarpiu 
parengtos ir Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus 
kontrolės nuostatai (2011 m. birželio10 d. įsakymas Nr. V-117), Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
finansų kontrolės taisyklės (2011 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-195). 

Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, įgyvendinimą bei tinkamą asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę: 

- įstaigos Vidaus medicinos audito grupė parengė kokybės vadybos sistemos procedūrų 
projektus: Kokybės vadovą, Būtinosios pagalbos teikimo tvarkos aprašą, Pacientų skundų ir 
prašymų nagrinėjimo tvarkos aprašą, Pacientų teises ir pareigas reglamentuojantį tvarkos aprašą;  

- Vidaus medicinos audito grupė bei Klinikinių tyrimų laboratorija, siekdami užtikrinti 
tinkamą jiems pavestų funkcijų vykdymą, atliko planinius vidaus auditus: Vidaus medicinos audito 
grupė – Chirurgijos skyriuje, Klinikinių tyrimų laboratorija – bendraklinikinių ėminių priėmimo ir 
tyrimų atlikimo kambaryje (2011-09-12 Nr. R69-14) bei biocheminių tyrimų priėmimo kambaryje 
(2011-10-05 Nr. 69-15).   

- Įstaigos medicinos specialistai atliko 6892 konsultacijas (iš jų: Pravieniškių padalinys - 
5272 konsultacijas, Vilniaus padalinys – 1620 konsultacijų). 

- įstaigoje kiekvieną savaitę organizuojamos Ligoninės ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus-
kalėjimo gydytojų ir slaugos personalo konferencijos, kuriose vyksta medicininės literatūros 
referavimai aktualiais asmens sveikatos priežiūros klausimais. 

Siekiant užtikrinti įstaigos vykdomos programos priemonės „Užtikrinti saugų ir veiksmingą 
laisvės atėmimo vietų valdymą“ įgyvendinimą, Ligoninės direktoriaus 2011 m. gegužės 4 d. 
įsakymu Nr. V-80 „Dėl pagrindinių darbų, susijusių su tuberkulioze sergančių ligonių perkėlimu į 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinį, atlikimo plano patvirtinimo“ patvirtintas 
planas dėl Vidaus ligų skyriaus Infekcinių ligų poskyrio perkėlimo į Pravieniškes. Atsižvelgiant į 
finansines galimybes, Vidaus ligų skyriaus Infekcinių ligų poskyrio perkėlimo į Pravieniškes planas 
2011 m. lapkričio mėnesį buvo patikslintas ir parengtas naujas projektas, kuris pateiktas derinimui 
Kalėjimų departamentui. 
  

4. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ, DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS 
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Per 2011 m. Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius atliko 365 planines ir 
neplanines Ligoninės teritorijos ir patalpų (esančių Pravieniškėse) kratas bei apžiūras, Vilniaus 
apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius atliko 1316 planinių ir neplaninių Ligoninės teritorijos ir 
patalpų (esančių Vilniuje) kratų bei 5031 technines apžiūras.   

Per ataskaitinį laikotarpį atliktos 24 asmens apžiūrų ir jų daiktų patikrinimai asmenims, 
einantiems (išeinantiems) į (iš) įstaigos Pravieniškių padalinyje ir 36 asmens apžiūros ir jų daiktų 
patikrinimai asmenims, įeinantiems (išeinantiems) į (iš) įstaigos Vilniaus padalinyje. 

Siekiant užkardyti suimtiesiems ir nuteistiesiems turėti draudžiamus daiktus, ataskaitiniu 
laikotarpiu rasta ir paimta: 

- 122 mobiliojo ryšio telefonai ir 22 SIM kortelės; 
- 7,9365 g medžiagų, pripažintų narkotinėmis ar psichotropinėmis. 
2011 metų II pusmetį Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius: 
- 2011 m. rugsėjo 29 d. surengė pratybas, imituojant elektros tiekimo sutrikimą įstaigoje, 

kuriose dalyvavo 25 Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus pareigūnai; 
- kartu su Ūkio skyriumi Kontrolės ir praleidimo punkte Nr. 1 (įstaigos Pravieniškių 

padalinyje) įrengė įėjimo (išėjimo) vaizdo kontrolės sistemą COMMAX; 
- organizavo budinčiosioms apsaugos pamainoms tiesioginio vidinio praėjimo į apsaugos 

perimetrą įrengimą. 
Vykdant projektą PRISONIS įstaigoje įrengtos patalpos darbui su pirštų ir delno antspaudų 

skaitytuvais, gauta reikalinga įranga, su kuria dirbti apmokyti įstaigos apsaugos, priežiūros ir 
įskaitos skyrių pareigūnai. 

Užregistruotos 3 nusikalstamos veikos, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo 
vietose (2 ikiteisminiai tyrimai pradėti pagal LR BK 138 str. 1 d., 1 ikiteisminis tyrimas – pagal LR 
BK 260 str. 1 d.). Pabėgimų iš Ligoninės nebuvo.  

Per 2011 metus dėl suimtųjų ir nuteistųjų atlikti 105 tarnybiniai tyrimai, dėl įstaigos 
darbuotojų – 13, dėl kitų ypatingų įvykių – 0.  

Ligoninėje užregistruoti 63 atvejai dėl patirtų traumų ir kūno sužalojimų, dėl kurių atlikti 57 
tarnybiniai tyrimai. 

Dėl nepakankamo finansavimo Ligoninė neturi pažangių apsaugos ir priežiūros inžinerinių 
techninių priemonių. Įstaigos Vilniaus padalinyje yra būtina apsaugos bokštelių, perimetro 
apsauginių sistemų renovacija, Pravieniškių padalinyje – apsaugos perimetro tvoros renovacija. 

 
5. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS. SOCIALINIS DARBAS.  

 
Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-

333 „Dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių 
įstaigų 2011 metų planinių pareigybių ir nuteistų bei suimtų asmenų skaičių patvirtinimo“, 
Ligoninei nustatytas 390 nuteistų bei suimtų asmenų skaičius. Ataskaitinio laikotarpio vidutinis 
įstaigoje laikomų asmenų skaičius buvo348 nuteisti bei suimti asmenys. Vidutinio suimtųjų, 
nuteistųjų skaičiaus kaita Ligoninėje 2011 m.: 
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2 pav.  2011 m. vidutinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius Ligoninėje 
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Per 2011 m. į Ligoninę atvyko 4158 suimti, nuteisti asmenys (iš jų: į įstaigos Vilniaus 
padalinį – 3926, Pravieniškių padalinį – 232), išvyko – 4189 (iš jų: iš įstaigos Vilniaus padalinio – 
3931, Pravieniškių padalinio – 258).  

Ataskaitiniu laikotarpiu į laisvę paleista 150 suimtų, nuteistų asmenų.  
Siekiant užtikrinti socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą nuteistiesiems bei 

suimtiesiems, vykdomos socialinės bei psichologinės konsultacijos, kurių tikslas – suimtųjų ir 
nuteistųjų kasdieninio gyvenimo problemų sprendimas. Pagrindinės šių asmenų problemos yra 
prisitaikymo ir adaptacijos sunkumai laisvės atėmimo vietoje, tarpasmeninių santykių su kitais 
nuteistaisiais keblumai, konfliktinės situacijos, santykių pokyčiai su artimaisiais, psichologinės 
krizės (netektys, sveikatos sutrikimai ir kt.), socialinės adaptacijos sunkumai laisvės sąlygomis ir kt. 
Per 2011 m. Ligoninėje esantiems nuteistiesiems (suimtiesiems) jų socialinėms problemoms spręsti 
Ligoninės socialinis darbuotojas (duomenys pateikiami už 2011 m. 9 mėnesius, nes socialinis 
darbuotojas 2011 m. IV ketvirčio pradžioje buvo atleistas iš darbo) atliko: 1095 individualias 
konsultacijas (įtrauktos pirminės ir pakartotinos konsultacijos); 10 nuteistiesiems, atleistiems nuo 
bausmės dėl ligos, organizuotos slaugos paslaugos laisvėje esančiose palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninėse, 10 paleidžiamų asmenų buvo siunčiami į nakvynės namus, 2 – į kitas globos 
įstaigas. 

Teikiant psichologinę pagalbą nuteistiesiems bei tobulinant jų reabilitaciją, ataskaitiniu 
laikotarpiu (Psichologinės tarnybos duomenys) vyko 222 psichologinės konsultacijos, kuriose 
dalyvavo 153 nuteistieji. Per 2011 m. 7 nuteistiesiems buvo atliktas rizikos vertinimas dėl 
pakartotinio nusikalstamo elgesio. Be to, Psichologinė tarnyba per ataskaitinį laikotarpį parengė 145 
nuteistųjų išvadas.  

Perimant Vilniaus pataisos namų patirtį, Ligoninės direktoriaus 2011 m. lapkričio 29 d. 
įsakymu Nr. V-216 patvirtinta Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems 
vartoti šias medžiagas, programą, kuri skirta taikyti psichologines, socialines ugdymo priemones, 
kurios suteiktų nuteistiesiems žinių bei sustiprintų jų sąmoningą motyvaciją atsisakyti žalingų 
įpročių, formuotų sveiką gyvenimo būdą ir įgūdžius, darytų teigiamą įtaką užkardant galimus 
vidaus tvarkos pažeidimus įstaigoje.  

Teisės aktų nustatyta tvarka 21 nuteistajam išduoti asmens tapatybės dokumentai. 
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 59 
nuteistieji).  

Kiekvieną ketvirtį nuteistiesiems, kuriuos ruošiama paleisti į laisvę, vykdomi teisinio ir 
socialinio švietimo užsiėmimai, kuriuose dalyvauja Vilniaus regiono Vilniaus miesto ir rajono 
pataisos bei Šiaulių regiono pataisos inspekcijų pareigūnai. Per 2011 m. įvyko 5 teisinio ir 
socialinio švietimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo pirmiau nurodytų pataisos inspekcijų pareigūnai. 

Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga linkme, įstaigoje organizuoti 22 kultūros, 
sporto ir kiti renginiai. 

Organizuojant nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą, ataskaitiniu laikotarpiu 
specialybės arba pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje mokėsi 49 nuteistieji (iš jų: 2 asmenys gavo 
vidurinio išsilavinimo  pažymėjimus, 2 pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 18 nuteistųjų įgijo 
specialybę). 

Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga ir tikslinga linkme bei didinti jų 
motyvaciją elgesio korekcijai, įstaigoje ataskaitiniu laikotarpiu  buvo vykdomos  6 socialinės 
reabilitacijos programos: Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, 
Nuteistųjų pataisos programa, Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, Nuteistųjų dvasinio 
ugdymo programa, Nuteistųjų sveikatos ugdymo programa, Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programa, Nuteistųjų užimtumo programa, 
Kompiuterinio raštingumo programa ir kt. Pirmiau išvardytose programose dalyvavo 113 nuteistųjų 
(iš jų: 24 asmenys – Vilniaus padalinyje, 89 asmenys – Pravieniškių padalinyje). Galima pažymėti, 
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kad minėtos programos dėl specifinių įstaigos sąlygų Vilniaus padalinyje vykdomos tik 
nuteistiesiems, paliktiems atlikti ūkio darbus. Šiuose programose dalyvauja 100 % nuteistųjų, 
paliktų atlikti ūkio darbus įstaigoje.  

Nuteistiesiems ir suimtiesiems, kurie atvyksta į Ligoninės stacionarą gydytis, taikyti 
programas yra netikslinga, kadangi jie Ligoninėje būna trumpą laiką ir vėl išvyksta į pataisos namus 
ar tardymo izoliatorius. Minėtų asmenų užimtumui užtikrinti kiekvieną dieną duodami laikraščiai, 
suteikiama galimybė skaityti knygas iš įstaigoje esančio knygų fondo, žiūrėti televizijos laidas.  

Atsižvelgiant į nuteistųjų, suimtųjų religinius, dvasinius ir moralinius poreikius,  tęsiamas 
bendradarbiavimas su Lietuvos kapelionų asociacijos atstovais, įstaigoje pas nuteistus asmenis 
lankėsi Lietuvos Carito projekto „Kalinių globa ir reintegracija“ savanoriai.                 
            2011 m. registruotų nuteistųjų ir suimtųjų drausmės pažeidimų skaičius: Vilniaus padalinyje  
– 211/18, Pravieniškių padalinyje - 433. Už padarytus drausmės pažeidimus įstaigoje esantiems 
suimtiems, nuteistiems asmenims Ligoninės direktoriaus nutarimais ar įsakymais skirta: Vilniaus 
padalinyje – 79/14 nuobaudos, Pravieniškių padalinyje – 102nuobaudos. 

Ataskaitiniu laikotarpiu dažniausiai  buvo fiksuojami suimtųjų ir nuteistųjų pažeidimai: 
1. Įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas - 148 atvejai. 
2. Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas -135 atvejai. 
3. Narkotinių medžiagų vartojimas – 83 atvejai. 
4. Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas - 42 atvejai.  
 
2011 m. dažniausiai taikytos šios nuobaudos: 
1. Įspėjimas arba papeikimas – 141 atvejis. 
2. Uždarymas į baudos (drausmės) izoliatorių, karcerį – 134 atvejai. 
3. Draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktus – 63 atvejai.  
Drausmės komisijoje apsvarstyti 348 drausmės pažeidėjai. Per 2011 metus nuteistiesiems už 

stropų darbą, nepriekaištingą elgesį ir dalyvavimą socialinės reabilitacijos programose buvo skirta 
141 paskatinimas. 
 

7. 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) 231 4616 
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