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2012 METŲ ĮSTAIGOS VEIKLOS ANALIZĖ
2013-01-31 Nr. S-501
2012 metų įstaigos veiklos prioritetinės kryptys:
1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Ligoninei išduotoje licencijoje, teikimas, jų
kokybės gerinimas diegiant ir tobulinant kokybės vadybos sistemos procedūras, įsigyjant medicininę įrangą,
komplektuojant personalą.
2. ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktika, priežiūra ir gydymas.
3. Tuberkuliozės profilaktika, diagnostika ir gydymas.
4. Suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų Ligoninėje, apsaugos ir priežiūros reikalavimų, nustatytų Lietuvos
Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose bausmių vykdymo sistemos
veiklą, užtikrinimas.
5. Ligoninės darbuotojų darbo sąlygų bei suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygų gerinimas.
Per ataskaitinį laikotarpį į Ligoninės stacionarą hospitalizuoti 3595 pacientai (2011 m. – 3100, 2010
m. – 3258), o išrašyti 3495 pacientai (2011 m. – 3087, 2010 m. – 3230).
Ligoninės medicinos specialistai atliko 10820 konsultacijų (Pravieniškių padalinyje - 5728, Vilniaus
padalinyje - 5092).
Ligoninė, siekdama užtikrinti suimtiesiems, nuteistiesiems nustatyto lygio atstatomosios medicinos
pagalbos teikimą, kai pati įstaiga tokios pagalbos teikti negali ar neturi teisės, pagal gydančio gydytojo
paraiškas, į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas 2012 m. konvojuoti 623 suimtieji, nuteistieji (iš jų
135 asmenys konvojuoti skubos tvarka). Per 2012 metus 86 pacientai 209 dienas buvo gydomi ir saugomi
viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
2012 m. pagal ligų profilį Ligoninės stacionare dominavo pacientai:
1. chirurginio profilio problemomis – 1600 pacientų (šių pacientų vidutinis gulėjimo laikas įstaigos
Chirurgijos skyriuje siekė 12,1 dienos).
2. vidaus ligų problemomis – 1215 pacientų (šių pacientų vidutinis gulėjimo laikas įstaigos Vidaus
ligų skyriuje siekė 11,67 dienos).
3. su psichikos sutrikimais – 470 pacientų (2011 m. – 433, 2010 m. – 361, 2009 m. – 347), šių
pacientų vidutinis gulėjimo laikas 16,2 dienos. Iš jų – 103 pacientai buvo gydomi dėl narkologinių problemų
(jų vidutinė gulėjimo trukmė sudarė 11,3 dienos)
4. sergantys tuberkulioze – 210 pacientų (šių pacientų vidutinis gulėjimo laikas įstaigos Vidaus ligų
skyriaus Infekcinių ligų poskyryje siekė 31,1 dienos).
Pagrindiniai stacionaro rodikliai.
2012 m. Ligoninėje lovos funkcionavimo rodiklis siekė 308 dienas (2011 m. – 300 d., 2010 m. –
309, 2009 m. – 278 d.), lovos apyvarta – 22 kartus (2011 m. – 19 k., 2010 m. – 20 k., 2009 m. – 18 k.).
Vidutinis ligonių gulėjimo laikas – 14,2 dienos (2011 m. – 15,5 d., 2010 m. – 15 d., 2009 m. – 16 d.).
Gydytojų konsultacinės komisijos ir Specialiosios gydytojų komisijų darbas.
2012 m. įvyko 83 Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai (2011 m. – 159, 2010 m. – 62, 2009
m. – 45). Į šią komisiją pristatyti 155 pacientai (2011 m. – 81, 2010 m. – 167, 2009 m. – 216).
Specialiajai gydytojų komisijai pristatyta 10 pacientų, sergančių nepagydomomis ligomis (2011 m. –
23, 2010 m. – 12, 2009 m. – 15, 2008 m. – 9), 5 pacientai atleisti nuo tolesnio laisvės atėmimo bausmės
atlikimo dėl ligos (2011 m. – 8, 2010 m. – 6, 2009 m. – 5, 2008 m. – 9).
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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 2012 metus parengta
ir Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtinta 41 kokybės vadybos sistemos procedūra.
2012 m. buvo tęsiama ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų prevencija,
profilaktika ir gydymas. Ligoninė gydė 25 asmenis, sergančius ŽIV liga. Šiuo metu, atsižvelgiant į teisės
aktų, reglamentuojančių specifinio gydymo skyrimą ŽIV liga sergantiems asmenims, pakeitimų
reikalavimus, gydyti reiktų 145 nuteistus asmenis, laikomus Ligoninėje bei kitose kalinimo įstaigose. 2013
metams lėšų poreikis vaistams ŽIV ligai gydyti siekia 3675 tūkst. Lt. Kasmet lėšų, reikalingų
antiretrovirusiniams vaistams, poreikis auga, tačiau jų skiriama mažiau:
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1 pav. 2010-2012 metais įstaigai skirtos lėšos, susijusios su specifiniu ŽIV ligos gydymu

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. V-1033, vykdyme. Per 2012 m. nuteistiesiems, sergantiems tuberkulioze,
pravestos 28 paskaitos (Vilniaus padalinyje esantiems pacientams – 18 paskaitų, Pravieniškių padalinyje –
10 paskaitų). Ataskaitiniu laikotarpiu vykdyti nuteistų asmenų profilaktiniai patikrinimai mobiliuoju
rentgeno aparatu kitose Kalėjimų departamentui pavaldžiose pataisos įstaigose - šiuo mobiliu rentgeno
aparatu atliktos 2675 rentgenogramos, ištirta 27,5 proc. visų nuteistųjų.
Letališkumas.
Per 2012 m. Ligoninėje mirė 23 pacientai (2011 m.– 16 pacientų, 2010 m. – 8 pacientai).
Letališkumo priežastys:
- onkologiniai susirgimai;
- ŽIV liga;
- mišrūs susirgimai (t.y. kai pacientai sirgo ŽIV liga ir tuberkulioze, ŽIV liga ir onkologinėmis
ligomis ir kiti atvejai).
I. 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 2012 m. sudarė 16878 tūkst. Lt (2011 m. – 17571,4 tūkst. Lt). Panaudota 16877,6 tūkst. Lt.
Kreditorinis įsiskolinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje siekė 244,5 tūkst. Lt (2011 m. – 13,5 tūkst. Lt.)
2012 m. administracijos darbuotojų darbo užmokesčio kasinės išlaidos sudarė 8836,8 (2011 m. – 8434,9
tūkst. Lt).
2012 m. kasinės išlaidos medikamentams įsigyti siekė 1259,5 tūkst. Lt (2011 m. – 1253,2 tūkst. Lt).
Vieno suimto, nuteisto asmens išlaikymas per dieną sudarė 131,1 Lt (2011 m. – 128,00 Lt).
Ilgalaikiam materialiniam turtui įsigyti metinis poreikis, kaip ir 2011 metais, sudarė 449,5 tūkst. Lt,
per ataskaitinį laikotarpį šiam turtui įsigyti skirta 1188,1 tūkst. Lt, išlaidos sudarė 1187,9 tūkst. Lt (2012 m.
IV ketvirtyje gautas papildomas finansavimas būtiniems remonto darbams bei medicininei įrangai įsigyti.
Siekiant gerinti nuteistųjų ir suimtųjų medicininės apžiūros bei laikymo sąlygas, bei vykdant Laisvės
atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II darbus (atsižvelgiant į parengtą Laisvės atėmimo vietų
ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.) planą, patvirtintą Ligoninės direktoriaus 2012 m. kovo
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13 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.)
plano patvirtinimo“), atlikti šie statybos rekonstrukcijos darbai bei įsigyta medicininė įranga:
1. 2012 m. kovo mėn. pasirašytas Valstybinės komisijos, išduodančios statinio pripažinimo tinkamu
naudoti, statybos užbaigimo aktas;
2. 2012 m. kovo mėn. atliktas pastato 6D3p (Tuberkuliozės skyrius) Techninio projekto koregavimas
(keltuvo montavimas ir palatų pritaikymas neįgaliems asmenims ir moterims) – 2000 Lt;
3. 2012 m. kovo mėn. Statinio (Tuberkuliozės skyrius) dokumentai įregistruojami VĮ Registrų
centre, nurodant statinio tikslinę naudojimo paskirtį;
4. 2012 m. kovo mėn. paruošti dokumentai būtini kreiptis į Kauno visuomenės sveikatos centrą dėl
statinio atitikimo pulmonologijos stacionaro įrengimo Pravieniškių padalinyje higienos normų, reikalingų
leidimui-higienos pasui gauti;
5. 2012 m. balandžio mėn. atlikta pakoreguoto techninio projekto statybos rekonstrukcijos darbų
atlikimo Ligoninės Pravieniškių padalinio patalpose apklausa;
6. 2012 m. balandžio mėn. pasirašyta sutartis su statybos darbų rangovais, kurioje numatyta palatų
pritaikymo neįgaliems asmenims ir moterims darbus užbaigti iki 2012 m. gegužės 30 d., o keltuvo
montavimo darbus užbaigti iki 2012 m. liepos 1 d (šie darbai nesutrukdys iki numatyto termino iškelti
tuberkulioze sergančių ligonių gydymą į Ligoninės Pravieniškių padalinį, nes neįgaliųjų tarp įstaigoje
laikomų asmenų, sergančių tuberkulioze, nėra);
7. 2012 m. balandžio mėn. gautas Leidimas-higienos pasas vykdyti II lygio suaugusiųjų
tuberkuliozės gydymą Ligoninės Pravieniškių padalinyje;
8. Siekiant užkardyti galimybę per pastato 6D3p (Tuberkuliozės skyrius) langus patekti
draudžiamiems daiktams, 2012 m. gegužės mėn. pirmojo aukšto langai uždengti papildomomis grotomistinklu. Darbų vertė sudarė 20 223,83 Lt. Nuteistųjų pasivaikščiojimo kiemelis aptaisytas tinklu. Darbų vertė
sudarė 9954,97 Lt.;
9. 2012 m. birželio mėn. atlikti pastato 6D3p (Tuberkuliozės skyrius) patalpų pritaikymo neįgaliems
asmenims ir moterims darbai ir įrengtas keltuvas. Darbų vertė sudarė 87 070,09 Lt.;
10. 2012 m. liepos mėn. gauta licencija sveikatos priežiūros veiklai II lygio stacionaro
pulmonologijos paslaugų teikimui Ligoninės Pravieniškių padalinyje.
11. 2012 m. gruodžio mėn. atliktas pastato 2P/2P (Priėmimo skyrius) techninio projekto
koregavimas (medicininės įrangos ir dyzeliniam generatoriui įsigyti) – 10 000 Lt;
11.1. 2012 m. gruodžio mėn. įsigyta:
11.2. hematologinis automatinis analizatorius – 70 344,88 Lt;
11.3. spirometras – 10 796,00 Lt
11.4. kardiografas – 5989,50 Lt;
11.5. įrengta rentgeno kabineto darbo vieta – 32 500,60 Lt;
11.6. sumontuotas 50 KW dyzelinis generatorius – 50 827,26 Lt;
11.7. kitas medicininis inventorius (kušetės, baktericidinės lempos, staliukai ir kt.) - 9078,58 Lt;
12. 2012 m. gruodžio mėn. tęsiami pradėti rekonstrukcijos darbai Ligoninėje, atitverti lokaliniai
sektoriai 250 m ilgio aklina metaline tvora su įvažiavimo vartais ir varteliais, sumontuotos perimetro
apsaugos ir vaizdo stebėjimo sistemos, paklotas rezervinis elektros jėgos kabelis, apsaugos ir gaisro sistemos
apjungtos į vientisą monitoringo sistemą. Darbų atlikta už 846 134,36 Lt.
II. PERSONALO KAITA, KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Per 2012 metus iš darbo ar tarnybos buvo atleista 38 Ligoninės darbuotojai, priimta – 43 darbuotojai.
Lyginant su 2011 metais priimtų darbuotojų skaičius toks pat – 43, atleistų – 55. Didesnį atleistų darbuotojų
skaičių sąlygoja tai, kad 2011 m. vasario 1 d. Ligoninė buvo reorganizuota į naują juridinį asmenį.
Siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Ligoninėje, per 2012 metus į darbą
buvo priimta 13 medicinos darbuotojų.
Per 2012 metus buvo organizuotos keturios atrankos į laisvas prižiūrėtojų pareigybes. Tačiau dėl
mažo pretendentų skaičiaus, šiai dienai yra laisvos 11 Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus bei 1
Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus pareigybė. Jaunesniųjų pareigūnų trūkumą sąlygojo ir
didelė kaita: per 2012 m. iš tarnybos buvo atleista 18 jaunesniųjų pareigūnų (savo noru arba dėl išėjimo į
pensiją).
Siekiant užtikrinti Ligoninėje laikomų suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą bei priežiūrą, į darbą buvo
priimta 17 jaunesniųjų pareigūnų.
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Per 2012 metus 129 pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 333 kartus kėlė savo
kvalifikaciją. Tarp jų – 102 pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 169 kartus savo
kvalifikaciją kėlė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro
organizuotuose seminaruose. Šiame Mokymo centre 20 jaunesniųjų pareigūnų baigė laisvės atėmimo vietų
jaunesniųjų pareigūnų įvadinio mokymo kursus.
Lyginant su 2011 metais, kvalifikaciją kėlusių Ligoninės darbuotojų skaičius 2011 metais buvo
didesnis - 137 pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 354 kartus kėlė savo kvalifikaciją. Šį
faktą sąlygojo tai, kad net 33 jaunesnieji pareigūnai dalyvavo projekto „Pataisos įstaigų ir pataisos inspekcijų
darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas“ mokymuose.
Medicinos personalas taip pat savo kvalifikaciją kėlė dalyvaudamas Vilniaus universiteto Medicinos
fakulteto, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Lietuvos slaugos specialistų organizacijos, Įrodymais pagrįstos
medicinos draugijos, Lietuvos vaikų kardiologijos draugijos, Lietuvos psichiatrų asociacijos, Lietuvos teismo
psichiatrų asociacijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Higienos instituto, Vilniaus visuomenės
sveikatos centro, Europos medicinos specialistų sąjungos, Lietuvos hipertenzijos draugijos, Lietuvos
pulmonologų draugijos, Vilniaus kolegijos, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centro
organizuojamuose seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.
Ligoninės 24 pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo projekto „Lietuvos
bausmių vykdymo sistemos personalo kvalifikacijos kėlimas“ organizuotuose seminaruose „Naujausi
Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bausmių vykdymo klausimais. Europos Sąjungos teisės aktai
bausmių vykdymo klausimais“, „Laiko valdymas. Konfliktų valdymas“, „Europos Sąjungos dabartis ir
ateitis“.
Ligoninės 18 pareigūnų dalyvavo Nacionalinio pareigūnų profesinių susivienijimo projekto
„Pareigūnų gebėjimų ugdymas socialinio dialogo srityje“ mokymuose.
22 Ligoninės pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 29 kartus dalyvavo projekto
KADIS-1 mokymuose.
Ligoninės darbuotojams buvo organizuotos paskaitos tema „Narkomanija ir jos prevencija“,
„Infekcijų kontrolės skyriaus funkcijos“, „Hospitalinės infekcijos ir jų profilaktika“, „Rankų higiena“,
„Acinetobakter keliami pavojai“.
2012 metais Ligoninėje buvo skirta 3 tūkst. Lt kvalifikacijos kėlimui, kas sudarė 0,03 % nuo darbo
užmokesčiui skirtų lėšų.
III. ĮSTAIGOS VEIKLOS PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ PUSMEČIO PLANŲ
VYKDYMAS, VEIKLOS PROBLEMOS
Ligoninės direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-4 buvo patvirtintas Laisvės atėmimo
vietų ligoninės 2012 metų I pusmečio veiklos pagrindinių priemonių planas. Dauguma Ligoninės 2012 m. I
pusmetyje planuotų pagrindinių priemonių įvykdytos. Neįvykdytos tos pagrindinės priemonės, kurias dėl
nepakankamo finansavimo ar organizacinio pobūdžio problemų (dėl didelio įstaigos darbuotojų darbo
krūvio, dėl aplinkybių, nurodančių tolesnio priemonės vykdymo neefektyvumą, ir kt.) įvykdyti nebuvo
galimybių.
Siekiant sumažinti įstaigai vidaus administravimo naštą bei tobulinant įstaigos veiklos planavimą,
atsisakyta rengti pusmečio veiklos pagrindinių priemonių planus. Vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų
ligoninės darbo reglamentu, patvirtintu Ligoninės direktoriaus 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-105
(nauja redakcija), Ligoninės veiklos planavimas vyksta rengiant įstaigos metinius veiklos planus bei
administracinių padalinių ketvirčių veiklos planus ir kitus planavimo dokumentus, kurių rengimą
reglamentuoja kiti teisės aktai.
Dėl darbo specifikos bei nedidelio darbo užmokesčio sudėtinga pritraukti aukštos kvalifikacijos
gydytojų bei kito medicinos personalo, trūksta statutinių valstybės tarnautojų (2012 m. gruodžio 31 d.
duomenimis neužimta 19 jaunesniųjų pareigūnų etatų).
Pagal 2012 m. įstaigai skirtą finansavimą (16144 tūkst.Lt), užtikrinti tinkamą įstaigos veiklą
nepareikalaujant Ligoninei papildomų lėšų, buvo sudėtinga: nepakako lėšų medikamentams, ypač ŽIV liga
sergantiems asmenims gydyti (2012 m. lėšų poreikis – 2700 tūkst. Lt, skirta – 630 tūkst. Lt), laboratoriniams
tyrimams, įsiskolinimui už komunalines paslaugas apmokėti, tarnybinio transporto fukcionalumui užtikrinti
ir kt.
Nepakankamas įstaigos finansavimas, žmogiškųjų išteklių trūkumas, šiuolaikinės medicininės
įrangos, patalpų ploto, atitinkančio nustatytus teisės aktų reikalavimus dėl suimtųjų, nuteistųjų laikymo
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sąlygų, stoka dalinai įtakoja pastaruoju metu padidėjusį suimtų, nuteistų asmenų skundų, Seimo kontrolierių
pažymų skaičių.
IV. KRIMINOGENINĖ BŪKLĖ, DARBO ORGANIZAVIMO NAUJOVĖS
Vykdant saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą, nuolat vykdoma kriminogeninės
būklės ir jos pokyčių stebėsena ir kontrolė. Siekiant užtikrinti tinkamą režimo pažeidimų ir nusikalstamų
veikų prevenciją, 2011 m. bei 2012 m. parengta po 12 kriminogeninės būklės analitinių pažymų.
Lyginant 2011 m. ir 2012 m. Ligoninės kriminogeninius duomenis, matyti kriminogeninės būklės
pokyčiai (1 lentelė):
- 2012 metais, siekiant objektyviai ir išsamiai išsiaiškinti įvykių aplinkybes, Ligoninės Vidaus
tyrimų skyriuje atlikta daugiau tarnybinių tyrimų nei 2011 metais (didesnė dalis tarnybinių tyrimų dėl
nuteistųjų, suimtųjų kūno susižalojimų), tai galėjo įtakoti nuolatinė ir didelė asmenų kaita (Ligoninėje,
esančioje Vilniuje, 2012 m. per mėnesį vidutiniškai pasikeičia apie 740 nuteistų, suimtų asmenų), atskirų
nuteistųjų, suimtųjų polinkis žalotis dėl lėtinių psichikos sutrikimų.
- 2012 metais nežymiai padidėjo smurto tarp įkalintų asmenų atvejų skaičius. Gerą įstaigos
kriminogeninę būklę atspindi tai, kad 2012 m. įstaigoje nebuvo užfiksuota pasipriešinimo įstaigos
pareigūnams bei pabėgimo atvejų.
1 lentelė

Eil.
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

VIDAUS TYRIMŲ SKYRIUJE

2011 m.

2012 m.

2
Pradėta ikiteisminių tyrimų
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų
Iš jų, laisvėje esančių asmenų atžvilgiu
iš jų, dėl sveikatos sutrikdymų
Atlikta tarnybinių tyrimų
Iš jų, dėl suimtųjų ir nuteistųjų
Iš jų, dėl įstaigos ir valstybės įmonės darbuotojų
Užfiksuota neteisėtų ryšių su suimtaisiais ir nuteistaisiais
Dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų pradėta ikiteisminių tyrimų
Iš jų, užkardant narkotinių ar psichotropinių medžiagų patekimą į
įstaigą (laisvės atėmimo vietų duomenys)
Atvejai, kai asmenys, padarę veiką, susijusią su neteisėta narkotikų
apyvarta, perduoti policijai nepradedant įstaigoje ikiteisminio tyrimo
Paimta medžiagų, pripažintų narkotinėmis ar psichotropinėmis
Rasta ir paimta mobiliojo ryšio telefonų
Iš jų, užkardant mobiliojo ryšio telefonų patekimą į įstaigą
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Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą, per ataskaitinį laikotarpį vykdytos šios prevencinės
priemonės:
- 2012 m. Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriuje padidėjo atliekamų planinių ir neplaninių
Ligoninės teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų skaičius – 2011 m. Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos
skyrius atliko 1316 planinių ir neplaninių Ligoninės teritorijos ir patalpų (esančių Vilniuje) kratų bei 5031
techninės apžiūros, o 2012 m. 1715 Ligoninės teritorijos ir patalpų (esančių Vilniuje) kratų bei 6653
techninės apžiūros. 2011 m. atlikti 36 asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimai įeinantiems (išeinantiems) į
(iš) Ligoninę asmenims, o 2012 m. tokių patikrinimų atlikta 49. Taip pat 2012 m. atlikta 60 apsaugos,
priežiūros ir įskaitos skyrių budinčių pamainų netikėtų patikrinimų.
- Per 2012 m. Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius atliko 60 apsaugos, priežiūros ir
įskaitos skyrių budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų (2011 m.– 96). Patikrinimų skaičius sumažėjo todėl,
kad nuo 2012 m. balandžio mėnesio buvo priimtas sprendimas tikrinti 2 pareigūnam budinčiąsias pamainas.
Pagal atskirai patvirtintus grafikus kartu su Vidaus tyrimo skyriaus pareigūnais buvo atliktos 802 į įstaigą
įeinančių (išeinančių) asmenų apžiūros ir daiktų patikrinimai (2011 m. – 24). Per 2012 m. Pravieniškių
apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrius atliko 2190 planines ir neplanines Ligoninės teritorijos ir patalpų
(esančių Pravieniškėse) kratas bei apžiūras (per 2011 m. – 365).
Vykdant pirmiau išvardytas prevencines priemones, rasta ir paimta:
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- Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriuje: mobilaus ryšio telefonų – 69 (2011 m. – 82),
užkardant jų patekimą – 25 (2011 m. – 39), SIM kortelių – 30 (2011 m. – 41). Narkotinių medžiagų ar
stipriai veikiančių medikamentų 0,196 g. (2011 m. – 0 g), užkardant jų patekimą – 0,3 g (2011 m. – 0,72 g).
Alkoholinio raugo – 22 L. (2011 m. – 0 L), užkardant draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą išimta 0,3 L.
alkoholio kvapą turinčio skysčio (2011 m. – 0 L).
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2 pav. 2012 m. duomenys apie nuteistiems, suimtiems asmenims turėti draudžiamų daiktų užkardymą
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3 pav. 2011 m. duomenys apie nuteistiems, suimtiems asmenims turėti draudžiamų daiktų užkardymą

- Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriuje: 2012 m. rasta ir paimta 8 mobilaus ryšio telefonai,
10 SIM kortelių bei 4,4858 g medžiagos, pripažintos narkotine ar psichotropine (2011 m. rasta ir paimta 1
mobilaus ryšio telefonas, 5 SIM kortelės bei 2,55 g medžiagos, pripažintos narkotine ar psichotropine).
5. ĮSTAIGOJE LAIKOMI ASMENYS. SOCIALINIS DARBAS.
Per 2012 m. į Ligoninę atvyko 4617 suimtų, nuteistų asmenų (iš jų: į įstaigos Vilniaus padalinį – 4400,
Pravieniškių padalinį – 217), išvyko – 4690 (iš jų: iš įstaigos Vilniaus padalinio – 4453, Pravieniškių
padalinio – 237).
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4 pav. Suimtųjų, nuteistųjų judėjimas per 2011-2012 m.

Palyginus su 2011 metais, suimtųjų nuteistųjų judėjimas padidėjo 9,9 %:
1. Dėl konsultacijų, teikiamų kitose viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, skaičiaus
padidėjimo.
2. Išaugo nuteistų asmenų sergamumas onkologinėmis ligomis, taip pat padidėjo atvejų dėl ŽIV ligos
keliamų komplikacijų, kurias įtakoja specifinio gydymo laiku neskyrimas šia liga sergantiems asmenims.
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3. Dėl kalinimo įstaigų nepakankamo aprūpinimo vaistais, suimti, nuteisti asmenys, negaudami
medikamentų, būtinų ambulatoriniam gydymui tęsti kalinimo įstaigoje, vėl konvojuojami į Ligoninę.
Atsižvelgiant į 2011 metų vidutinį suimtųjų, nuteistųjų skaičių, 2012 m. jis sumažėjo 6,3 % dėl
lovadienių skaičiaus mažėjimo:
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5 pav. 2011 m. vidutinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius
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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 i pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, Nuteistųjų pataisos programa, Nuteistųjų
integracijos i visuomene 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 18 asmenų – Vilniaus padalinyje, 95 asmenys – Pravieniškių
padalinyje (2011 metais 113 nuteistųjų iš jų: 24 asmenys – Vilniaus padalinyje, 89 asmenys – Pravieniškių
padalinyje). Galima pažymėti, kad minėtos programos dėl specifinių įstaigos sąlygų 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 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.
2012 m. kovo 15 d. buvo sėkmingai baigtas vykdyti projektas „Mano kelias 2 versija“. Žaidimą žaidė
92 nuteistieji (Užplanuota – 90). Šiuo metu nuteistieji, norintys tęsti žaidimą, toliau žaidžia žaidimą įstaigos
klube esančioje kompiuterių klasėje.
Ligoninė ir Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla 2012 m. rugpjūčio 27 d. sudarė „Profesinio
mokymo sutartį“ Nr. SU-5/57-48. Pravieniškių padalinyje buvo įrengta 15 vietų praktinio mokymo klasė,
pastatytos siuvimo mašinos bei atliktos teorijos mokymų patalpų ir praktinio mokymo klasės ekspertizės.
Buvo sudaryta 30 nuteistųjų, pageidaujančių įgyti siuvėjo specialybę, grupė. Ligoninė bei Kaišiadorių
technologijų ir verslo mokykla yra visiškai pasiruošusios specialybės mokyti nuteistuosius, tačiau
negaunamas finansavimas iš Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos.
Su nuteistaisiais įstaigoje reguliariai susitikinėja Lietuvos Carito projekto „Kalinių globa ir
reintegracija“ savanoriai, Veikliųjų žmonių bendrijos atstovai, Kalėjimų kapelionų asociacijos pastoriai,
Kauno cerkvės pravoslavų dvasininkas Igor Rinkevič ir Rumšiškių parapijos klebonas Kazimieras Gražulis.
Viso per metus įvyko 183 susitikimai su nuteistaisiais.
Vykdant Probacijos įstatymo nuostatas, 79 nuteistieji buvo įvertinti pagal „Nusikalstamo elgesio
rizikos vertinimo metodika OASys“. Vilniuje – 9, Pravieniškėse – 70.
2012 metais registruotų nuteistųjų ir suimtųjų drausmės pažeidimų skaičius: Vilniaus padalinyje 196/24 (2011 metais 211/18), Pravieniškių padalinyje – 413 (2011 metais 433). Už padarytus drausmės
pažeidimus įstaigoje esantiems suimtiems, nuteistiems asmenims Ligoninės direktoriaus nutarimais ar
įsakymais skirta nuobaudų: Vilniaus padalinyje – 130/19 ( 2011 metais 79/14 nuobaudos), Pravieniškių
padalinyje – 344 ( 2011 metais 102 nuobaudos).
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Ataskaitiniu laikotarpiu dažniausiai buvo fiksuojami suimtųjų ir nuteistųjų pažeidimai:
1. Įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymas – 179 (2011 metais 148 atvejai).
2. Įstaigos administracijos reikalavimų nevykdymas – 158 (2011 metais 135 atvejai).
3. Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas arba laikymas – 70 (2011 metais 42 atvejai).
4. Narkotinių medžiagų vartojimas – 49 (2011 metais 83 atvejai).
5. Fizinio smurto naudojimas prieš kitus asmenis – 10 (2011 metais 13 atvejų).
6. Psichotropinių medžiagų vartojimas – 5 (2011 metais 4 atvejai).
7. Alkoholinių gėrimų ir surogatų vartojimas – 3 (2011 metais 1 atvejis).
2012 metais dažniausiai taikytos šios nuobaudos:
1. Uždarymas į baudos (drausmės) izoliatorių, karcerį – 133 (2011 metais 134 atvejai).
2. Draudimas iki vieno mėnesio pirkti maisto produktus – 124 (2011 metais 63 atvejai).
3. Įspėjimas arba papeikimas – 95 ( 2011 metais 141 atvejis).
4. Pataisos įstaigos patalpų ir teritorijos tvarkymas be eilės – 54 (2011 metais 47 atvejai).
5. Perkėlimas iš paprastosios į drausmės grupę – 33 (2011 metais 21 atvejis).
6. Perkėlimas į kamerų tipo patalpas – 32 (2011 metais 20 atvejų).
Lyginant 2011 metų drausminę praktiką su 2012 metais pažymėtina, kad sumažėjo fizinio smurto
naudojimas prieš kitus asmenis nuo 13 iki 10 atvejų, ženkliai sumažėjo narkotinių medžiagų vartojimas nuo
83 iki 49 atvejų, tokį narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo atvejų sumažėjimą Pravieniškėse lėmė
veiksmingai veikianti „Nuteistųjų, vartojančių narkotines, psichotropines ar alkoholio turinčias ir kitas
psichiką veikiančias medžiagas“ įskaita. Tačiau padidėjo įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymo nuo 148
iki 179 atvejų. Tokį pažeidimų padidėjimą lėmė nuteistųjų lankymasis kituose gyvenamuosiuose
lokaliniuose sektoriuose kur jie negyvena (lokalizacijos pažeidimas). Uždraustų daiktų gaminimas, įsigijimas
arba laikymas nuo 42 iki 70 atvejų. Tokį padidėjimą lėmė nuteistųjų noras turėti mobilaus ryšio telefonus.
Siekiant šalinti sąlygas drausmės pažeidimams daryti, vedamas aiškinamasis darbas susirinkimų,
klausimų-atsakymų valandėlių ir asmeninių priėmimų metu. Sistemingi drausmės pažeidėjai, darantys
neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems, ar padarę grubius taisyklių pažeidimus, yra uždaromi į baudos
izoliatorių, perkeliami iš paprastosios į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas. Buvo apribotas nuteistųjų
lankymas tose vietose, kuriose jie negyvena ir nedirba.
Per 2012 metus nuteistiesiems už stropų darbą, nepriekaištingą elgesį ir dalyvavimą socialinės
reabilitacijos programose buvo skirti 139 paskatinimai (2011 metais – 141 paskatinimas).
Teisės aktų nustatyta tvarka 2012 metais 20 nuteistųjų buvo išduoti asmens tapatybės dokumentai
(2011 metais – 21).
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 61 nuteistasis (2011 metais
dalyvavo 59 nuteistieji).
Kiekvieną ketvirtį nuteistiesiems, kuriuos ruošiama paleisti i laisvę, vykdomi teisinio ir socialinio
švietimo užsiėmimai, kuriuose dalyvauja Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Vilniaus probacijos skyrius
bei Panevėžio apygardos probacijos tarnybos probacijos skyrių pareigūnai. Per 2012 metus įvyko 2 (per 2011
metus 5) teisinio ir socialinio švietimo užsiėmimai, kuriuose dalyvavo pirmiau nurodyti probacijos tarnybų
pareigūnai.
Siekiant užtikrinti nuteistųjų užimtumą naudinga linkme, įstaigoje organizuoti 26 (2011 metais 22)
kultūros, sporto ir kiti renginiai.
Organizuojant nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą, ataskaitiniu laikotarpiu specialybės
arba pagrindinėje ar vidurinėje mokykloje mokosi 33 nuteistieji. 6 nuteistieji gavo mokslo baigimo
pažymėjimus, iš jų: 3 asmenys gavo vidurinio išsilavinimo pažymėjimus, 3 pagrindinio išsilavinimo
pažymėjimus (2011 metais mokėsi 49 nuteistieji iš jų: 2 asmenys gavo vidurinio išsilavinimo pažymėjimus,
2 pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 18 nuteistųjų įgijo specialybę).
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.).
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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

J. Zimnickienė, tel. (8 5) 212 1130

Andrius Dubinas

