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I SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Išoriniai veiksniai.
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – Ligoninė) dalyvavo 2009-2014 m. Norvegijos
finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamosios programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“
tiesioginio finansavimo projekte Nr. 4 „Sąlygų įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms
grupėms, gerinimas“. Projekto tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įkalintiems
asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms (su psichine ir protine negalia, sergantiems
pavojingomis užkrečiamomis ligomis (AIDS/ŽIV, tuberkuliozė, hepatitas, t.t.), kuriems reikalinga pastovi
sveikatos priežiūra ir narkomanams, ir užtikrinti medicininį gydymą, kuris atitiktų medicinos praktikos ir
žmogaus teisių standartus, bausmės atlikimo metu;
1.2. Radiacinės saugos centras patikslino licencijos verstis veikla su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais priedą ir suteikė teisę Ligoninei dirbti su stacionariuoju medicinos rentgeno aparatu DRX-Ascend
Nr. QG50G15R-0725.
1.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. T1-1564(1.1) „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos patikslinimo“ patikslino Įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licenciją Nr. 3360, išduotą 2011-02-24, ir suteikė teisę teikti antrinės stacionarinės asmens
sveiktos priežiūros psichiatrijos II paslaugą.
1.3. Ligoninė, siekdama užtikrinti pacientams nustatyto lygio sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą, kai pati tokios pagalbos teikti negali ar neturi teisės, konvojuoja pacientus gydytojų specialistų
konsultacijoms ar operacijoms atlikti į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Bendradarbiavimas
su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis gerina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
prieinamumą Ligoninėje esantiems pacientams.
2. Bausmių vykdymo sritį:
2.1. Siekiant užtikrinti Ligoninės nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusiu su socialinės
reabilitacijos bei resocializacijos vykdymu, įstaigoje kuriami, plėtojami projektai skatinantys nuteistuosius
užsiimti naudinga ir tikslinga veikla. 2016 m. Ligoninėje buvo rengiami šie resocializacijos projektai:
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla vykdė neformalaus ugdymo programą nuteistiesiems –
„Sveika gyvensena“, Lietuvos Caritas – socialinį projektą „Socialinių ryšių atkūrimas“, VŠĮ „Malonės
namai“ vykdė dvi savęs pažinimo ir elgesio keitimo programas „Aš jus draugais vadinu“ ir „Biblioterapijos
kursas“. Pasirašytos 4 individualaus bendradarbiavimo sutartys su Lietuvos Carito savanoriais, dėl
pagalbos teikimo nuteistiesiems sprendžiant klausimus susijusius su nuteistųjų apgyvendinimu,
įsidarbinimu išėjus į laisvę.
2.2. Plėtojamos nuteistųjų profesinio rengimo galimybės. Kartu su Kaišiadorių technologijų ir
verslo mokykla, įsteigta želdynų tvarkytojo profesinio mokymo klasė.
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2.3. Per 2016 metus vykdytas tarpusavio bendradarbiavimas įkalinimo įstaigų bei institucijų,
vykdančių nusikalstamų veikų prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose. Ataskaitiniu laikotarpiu
dalyvauta dviejuose bendruose susirinkime su Kauno apygardos prokuratūros atstovais ir teritoriniais
policijos komisariatai.
4. Administracinę ūkinę sritį:
4.1. Per ataskaitinį laikotarpį tęsta Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II
strategija, kuriai skirta ir panaudota 317,0 tūkst. €.
Vidiniai veiksniai.
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Siekiant gerinti įstaigos teikiamų paslaugų kokybę Ligoninės direktoriaus 2016 m. birželio 17
d. įsakymu Nr. V-148 „Dėl vidaus medicininio audito atlikimo Psichiatrijos skyriuje“, atliktas planinis
vidaus medicininis auditas.
1.2. Siekiant užtikrinti tinkamą tuberkuliozės prevencijos vykdymą laisvės atėmimo vietų įstaigose,
pagal 2016 metų rentgenologinių tyrimų plane nustatytą laiką Ligoninė mobiliuoju rentgeno aparatu atliko
rentgenologinius tyrimus nuteistiems asmenims, laikomiems kitose įkalinimo įstaigose. Viso atlikta 2880
rentgenologinių tyrimų.
2. Teisinio reglamentavimo sritį:
2.1. Siekiant tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą:
2.1.1. 2016 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-22 patvirtinta Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės
šaltiniais procedūros;
2.1.2. 2016 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-261 patvirtintas Planinių konsultacijų kitose asmens
sveikatos priežiūros įstaigose organizavimo tvarkos aprašas;
2.2. Siekiant tobulinti darbo organizavimą bei vidaus tvarką įstaigoje parengta:
2.2.1. Ligoninės direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-183 „Dėl Apsaugos ir
priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės teritorijoje, plano patvirtinimo“;
2.2.2. Ligoninės direktoriaus 2016 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. V-172 „Dėl Laisvės atėmimo vietų
ligoninės konvuojamųjų apsaugos plano patvirtinimo“;
2.2.3. Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-288 patvirtintas
Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašas;
2.2.4. Parengtas Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2016 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. V73 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės struktūrinių padalinių darbuotojų paskyrimo atsakingais už bylų
sudarymą“.
3. Bausmių vykdymo sritį:
3.1. Siekiant mažinti recidyvinio nusikalstamumo riziką sudarant sąlygas nuteistiesiems realizuoti
savo gebėjimus ir sumanymus, tvarkant ir puošiant gyvenamąją aplinką, ugdant savarankiškumą,
asmenines vertybes, mažinant vidinę įtampą, įstaigoje buvo vykdomas socialinis projektas „Žalioji oazė“.
3.2. Siekiant užkardyti (apsunkinti) draudžiamų daiktų patekimą ir užtikrinti kriminogeninės
būklės stabilumą, apsaugą ir nuteistųjų elgesio kontrolę per 2016 m. įstaiga įsigijo ir ant visų vartų, tarp
lokalinių, sektorių uždėjo spygliuotą vielą „Dagilis“, nuteistųjų parduotuvėje, psichiatriniame korpuse
įdiegtos papildomas vaizdo stebėjimo kameros (6 viduje 7 lauke), įsigytas arkinis metalo ieškiklis.
4. Administracinę ūkinę sritį
4.1. Siekiant užtikrinti Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnams saugų nuteistųjų, suimtųjų
konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 2016 m. įstaiga įsigijo 10 amunicijos diržų,
specialiosioms priemonėms nešioti bei du vaizdo registratorius.
4.2. pagal galimybes pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos:
- 2016 m. Ligoninė įsigijo du nešiojamus kompiuterius, trūkstamą programinę įrangą (operacinės
sistemos legalizaciją bei taikomųjų programų elektroninio produkto raktą), Kalėjimų departamentas
perdavė devynis stacionarius kompiuterius, skirtus sveikatos priežiūros specialistų darbo vietoms
optimizuoti;
- 2016 m. Priėmimo skyriuje įrengti 5 kabinetai (endoskopijų, echoskopijų, gydytojų, procedūrų,
rentgeno), pastate 11D3P (Psichiatrijos skyrius, būsimas Vidaus ligų skyrius) įrengta 10 kabinetų
(vyresniojo slaugos administratoriaus - 2, individualios ir grupinės psichoterapijos - 1, gydytojų - 3,
procedūrų - 4).
4.2. Pagerintos nuteistųjų laikymo sąlygos:
- Atlikus ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų remonto darbus įrengta trumpalaikių
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pasimatymų patalpa, kurioje pasimatyme dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito, taip pat
saugi vaikų žaidimų aikštelė su specialiais baldais ir žaislais.
- Penkiolikoje pasivaikščiojimo kiemelių (prie pastatų 11N3p, 12D3p ir 13D3p) baigti grotų
montavimo darbai. Nuteistųjų mokymo klasėje įrengta riboto interneto prieiga. Atliktas pastato 4M1p
(valgykla) stogo remontas.
Neigiamai veikiantys:
Dėl restruktūrizacijos ir veiklos licencijavimo procedūrų sumažėjęs laikomų asmenų skaičius bei
medicinos personalo trūkumas sutrukdė 100 procentų įgyvendinti metiniame veiklos plane išsikeltus tikslus
ir numatytus rezultatus didinant socialinės reabilitacijos veiksmingumą, užtikrinant asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, socialinės ir psichologinės pagalbos teikimą bei gerinant asmens sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą. 2016 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus Laisvės atėmimo vietų ligoninės naujai
struktūrai, patvirtintai Kalėjimų departamento 2016 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-192, įstaiga savo veiklą
perkėlė į Pravieniškėse II esančią gyvenvietę. Beveik visi sveikatos priežiūros specialistai, dirbę
buvusiame Vilniaus padalinyje, išėjo iš darbo, o naujo medicinos personalo formavimas užtruko dėl
objektyvių priežasčių, susijusių su medicininių paslaugų licencijavimu:
- Patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, įrengimu ar pertvarkymu pagal teisės
aktų nustatytus higienos ir kitus reikalavimus;
- Trūkstamos medicinos įrangos, privalomos tam tikrai sveikatos priežiūros paslaugai teikti,
įsigijimo procedūrų vykdymo;
- Sveikatos priežiūros specialistų paieška ir įdarbinimu.
II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
1. Strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga. Kodas 03.
2. Programos pavadinimas ir jos kodas
Bausmių sistema. Programos kodas 03001.
3. Programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą. Kodas 01.
3.1. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją Kodas 01-02.
Priemonė. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą. Kodas 03 001-01-02-01.
Per 2016 metų 12 mėnesius priemonės įgyvendinimo procentas siekia 92,5 proc.
Vykdant šią priemonę, per 2016 m. 12 mėnesių asignavimų panaudota 118, tūkst. Eur.
Laisvės atėmimo vietų ligoninė, siekdama padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, 2016
metais 100 procentų įvykdė veiksmus, susijusius su kriminalinės subkultūros apraiškų prevencija,
bendruoju lavinimu bei profesiniu mokymu, nuteistųjų, atliekančių bausmę Ligoninėje užimtumu darbine,
kūrybine veikla.
2016 metais Ligoninė bendradarbiaujant su Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla sudaryta
bendrojo lavinimo klasė, kurioje mokėsi 24 nuteistieji. Kartu su Kaišiadorių technologijų ir verslo
mokykla, įsteigta želdynų tvarkytojo profesinio mokymo klasė, kurioje mokėsi 25 nuteistieji).
Priemonė. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose,
užtikrinti kompetetingų institucijų, atliekančių narkotinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių)
apyvartos kontrolę, materialinį techninį aprūpinimą. Kodas 03 001-01-02-02.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonės įgyvendinimo procentas siekia 100 proc.
Per 2016 m. 12 mėnesių šiai priemonei vykdyti skirtas finansavimas nebuvo.
2016 metais Socialinės reabilitacijos skyrius ir Psichologinė tarnyba pravedė 22 paskaitas,
susitikimus kurių tematika yra susijusi su narkotinių medžiagų vartojimo žala fizinei ir psichinei sveikatai,
galimais neigiamais teisiniais (administracinė ir baudžiamoji atsakomybė) ir socialiniais padariniais.
Vykdant Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos Laisvės atėmimo vietų
ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti šias medžiagas, programą,
įstaigos psichologai suteikė 11 individualių konsultacijų, kuriose buvo konsultuoti 3 nuteisti asmenys.
2016 m. kovo 30 d. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Lukiškių tardymo izoliatoriuje kalėjime dalyvavo bendrame susirinkime su teritorinių policijos komisariatų pareigūnais, kurių
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prižiūrimuose teritorijose buvo Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vilniaus padalinys.
Priemonė. Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Kodas
03 001-01-02-04.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonės įgyvendinimo procentas siekia 0 proc.
Per 2016 metų 12 mėnesių šiai priemonei vykdyti nebuvo skirtas finansavimas.
3.1. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir
veiklos metodus Kodas 01-03.
Priemonė. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03 001-01-03-01.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonės įvykdymo procentas siekia 90,9 proc.
Vykdant šią priemonę, per 2016 metų 12 mėnesių asignavimų panaudota 3935,3 tūkst. Eur.
Vykdant šią priemonę įstaiga atliko svarbius darbus, susijusius su Laisvės atėmimo vietų ligoninės
perkėlimu:
- Laisvės atėmimo vietų ligoninė 2016-05-26 raštu Nr. S-PR-931 „Dėl licencijos Nr. 1778,
išduotos 2011-09-28, priedo papildymo“ kreipėsi į Radiacinės saugos centrą dėl įstaigai išduotos licencijos
versti veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais Nr. 1778 priedo pakeitimo. 2016 m. Radiacinės
saugos centras suteikė teisę Pravieniškių II gyvenvietėje dirbti su stacionariuoju medicinos rentgeno
aparatu DRX-Ascend Nr. QG50G15R-0725.
- Siekiant užtikrinti įslaptintos informacijos administravimo reikalavimus Ligoninės Pravieniškių
padalinyje įrengtos II klasės saugumo zonos patalpos. Ligoninė 2016-06-20 raštu Nr. S-PR-1227 „Dėl
metodinės pagalbos įvertinant Laisvės atėmimo vietų ligoninės patalpų atitiktį fizinės apsaugos
reikalavimams“ kreipėsi į Valstybės saugumo departamento Kauno skyrių. 2016 m. rugpjūčio 1 d.
Valstybės saugumo departamentas išdavė pažymėjimą Nr. 53-18.
Laisvės atėmimo vietų ligoninė 2016-01-06 raštu Nr. S-69 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
struktūrų projektų pateikimo“ pateikė Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Laisvės atėmimo vietų ligoninės naujos struktūros, pareigybių sąrašų projektus bei pareigybių
aprašymų projektus, įrašytus duomenų laikmenoje. 2016 m. birželio 2 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės
direktoriaus įsakymu Nr. V-139 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės administracinių padalinių nuostatų ir
pareigybių aprašymų patvirtinimo“ projektai patvirtinti.
Tobulino įstaigos vidaus teisinį reglamentavimą įstaigos veiklos klausimais, susijusiais su
atliekama įstaigos restruktūrizacija parengta:
- Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2016-06-29 direktoriaus įsakymas Nr. 4-1ĮS-6(RN) „Dėl
patekimo į II klasės saugumo zonas ir seifus, raktų ir šifrų (skaičių ar simbolių) naudojimo ir apskaitos
taisyklių patvirtinimo bei atsakingo asmens paskyrimo“;
- Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninėje planas ir patvirtintas
Ligoninės direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-183 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų,
esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės teritorijoje, plano patvirtinimo“;
- Laisvės atėmimo vietų ligoninės konvuojamųjų apsaugos planas ir patvirtintas Ligoninės
direktoriaus 2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. V-172 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės konvuojamųjų
apsaugos plano patvirtinimo“.
Įtvirtinant esminius pokyčius, susijusius su Bausmių vykdymo kodekso pakeitimu, parengti:
- 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-288 patvirtintas Pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašas;
- Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus, apsipirkimo ir maitinimo Laisvės atėmimo vietų
ligoninėje (esančioje Pravieniškių II gyvenvietėje) tvarkos aprašas, patvirtintas 2016-05-26 direktoriaus
įsakymu Nr. V-133.
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą. Kodas 03 001-01-03-02.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonės įvykdymo procentas siekia 87,5 proc.
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 1130,4 tūkst. Eur.
2016 metais įstaiga atliko svarbius darbus užtikrinant laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų
priežiūrą bei materialinį aprūpinimą:
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- atlikti ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų patalpų remonto darbai, kurių metu patalpos
perplanuotos taip, kad trumpalaikio pasimatymo metu tarp lankytojų ir nuteistojo būtų galimas fizinis
kontaktas (2016-10-31 Darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr. 16/10/31-1), atnaujintos ilgalaikių
pasimatymų patalpos, įrengtas nauja darbo vieta pareigūnams, atnaujinta virtuvė, dušo patalpos;
- Pakeista Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuteistųjų valgyklos (pastato 4M1p) stogo danga
(2016-08-31 Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. 53-953).
- Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio Priėmimo – skubios pagalbos
skyriaus (pastato 2D2p) paprastasis remontas“ (2016-07-08 Atliktų darbų priėmimo aktas Nr. BD-PR-416;
- Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio Slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriaus (pastato 13D3p) stogo dangos sutvarkymas (2016-07-08 darbų priėmimo aktas Nr. 57-719).
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 03 001-01-03-03.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonė įvykdymo procentas siekia 94,6 proc.
Per 2016 m. 12 mėnesių šiai priemonei vykdyti nebuvo skirtas finansavimas.
Siekiant užtikrinti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją, 2016 metais Ligoninė
organizavo bei įgyvendino krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimo mobiliuoju rentgeno aparatu planą (201503-24 Nr. S-1678). Iš viso atlikta 2880 rentgenologinių tyrimų.
Priemonė. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą. Kodas 03 001-01-03-04.
Per 2016 metų 12 mėnesių priemonė įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2016 m. 12 mėnesių šiai priemonei vykdyti sunaudota 6,2 tūkst. Eur.
2016 metais Ligoninė užtikrino tęstinį jau vykdomą specifinį gydymą asmenims, sergantiems ŽIV
liga,10 asmenų pradėjo specifinį gydymą dėl ŽIV/AIDS pagal nustatytas medicinines indikacijas, kurie
toliau gydymą tęsė pataisos namuose (2015 metais 12 asmenų). Vykdė ŽIV liga užsikrėtusių asmenų
laboratorinę priežiūrą ir laboratorinių antiretrovirusinio gydymo stebėjimą.
Priemonė. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas
– Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 03 001-01-03-05.
Per 2016 metų 12 mėnesius priemonė įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Šiai priemonei vykdyti panaudota 20,8 tūkst. Eur.
2016 metais Ligoninė racionaliai ir efektyviai naudojo Laisvės atėmimo vietų ligoninės
nekilnojamąjį turtą, teikė nuomos paslaugas. Gauta 20,8 tūkst. Eur už patalpų, esančių Pravieniškėse,
nuomą. 163 laikomiems asmenims užtikrino teisės aktų nustatytų mokamų paslaugų teikimą.
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03 001-01-03-08.
Per 2016 metų 6 mėnesius priemonės įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Šiai priemonei vykdyti panaudota 317,0 tūkst. Eur.
2016 m. įstaiga įvykdė Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II strategiją.
- Vykdant Norvegijos tiesioginio finansavimo projektą „Sąlygų įkalintiems asmenims,
priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“, užbaigti pastato 11N2p (Psichiatrijos skyrius.
Vidaus ligų skyrius) rekonstrukcijos darbai (2016-04-28 Darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. PVM284);
- Pasirašyta deklaracija apie statybos užbaigimą pastato 11N3P (Psichiatrijos skyrius. Vidaus ligų
skyrius) rekonstrukcijos darbus“ (2016-07-19 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-160719-00229
SUA-496-(15.45)).
- 2016-11-09 pradėtas vykdyti pastato 21F2p (ūkinis pastatas) kapitalinis remontas. Su UAB
„Aukštaitijos ranga“ 2016-12-30 pasirašyta darbų rangos sutartis Nr. 57-110.
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IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS
1.1. Metinio veiklos plano priemonės „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“
įgyvendinimas per 2016 metus sudarė 92,5 procentus.
1. Veiksmo „Plėsti Ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems taikomas
socialines reabilitacijos proceso priemones“ įgyvendinimas siekia 77 procentus, kadangi tik dalinai pasiekti
rodikliai:
- Pasibaigus bendradarbiavimui su Šv. Kazimiero ordinu ir Lietuvos Caritu buvo vykdomi tik du
socialiniai projektai (2016 metais planuoti 3 socialiniai projektai);
- Po įvykusios Ligoninės restruktūrizacijos sumažėjo bendras nuteistųjų skaičius, todėl sumažėjo
socialiniuose projektuose dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 35 (2016 metais planuota – 55 nuteistieji).
2. Veiksmo „Gerinant nuteistųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius
procesus religines, visuomenines organizacijas“ įgyvendinimas siekia 88,9 procentus, kadangi:
- tik dalinai pasiektas rodiklis: Religinių ir visuomeninių organizacijų atstovų apsilankymų
įstaigoje skaičius – 127 (2016 metais planuota – 190). Po įvykusios Lietuvos Carito Kauno arkivyskupijos
skyriaus reorganizacijos ir negauto finansavimo, Teistų asmenų reintegracijos projektas buvo pristabdytas,
atsižvelgiant į tai ženkliai sumažėjo Lietuvos Carito atstovų apsilankymų įstaigoje skaičius;
- laiku neįgyvendintas rodiklis: „Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Caritu“
(planuota iki 2016-07-01). Nepaisant to, kad po įvykusios Lietuvos Carito Kauno arkivyskupijos skyriaus
reorganizacijos ir negauto finansavimo, Teistų asmenų reintegracijos projektas buvo pristabdytas, Ligoninė
pasirašė individualaus bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos Carito savanoriais: Milita Žičkute-Lindžiene
(2016 m. rugpjūčio 25 d. sutartis Nr. 19-PR-425), Lijana Pranckevičiene (2016 m. rugpjūčio 25 d. sutartis
Nr. 19-PR-426) ir Liutauru Vilėniškiu (2016 m. rugpjūčio 25 d. sutartis Nr. 19-PR-427);
- laiku neįgyvendintas rodiklis: „Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su Paparčių Šv. Juozapo
vaikų globos namais“ (planuota iki 2016-07-01). Pasikeitus teisiniam Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos
namų statusui, t. y. tapus viešąja įstaiga bei padidėjus globojamų mažamečių vaikų skaičiui, globos namų
administracija bendradarbiauti su Laisvės atėmimo vietų ligonine neturėjo galimybės. Siekdama užpildyti
šią spragą, 2016 m. liepos 7 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninė su VŠĮ „Malonės namai“ pasirašė
bendradarbiavimo sutartį Nr. 57-45 dėl dviejų savęs pažinimo ir elgesio keitimo programų „Aš jus draugais
vadinu“ ir „Biblioterapijos kursas“ vykdymo.
3. Veiksmo „Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą“
įgyvendinimas siekia 99 procentus, kadangi tik dalinai pasiektas rodiklis Nuteistųjų besimokančių
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykloje skaičius – 24 (2016 metais planuota – 25 nuteistieji).
4. Veiksmo „Užtikrinti psichologinės pagalbos teikimą“ įgyvendinimas siekia 87,3 procentus,
atsižvelgiant į įstaigoje įvykusią restruktūrizaciją, nuteistųjų skaičiaus sumažėjimą, tik dalinai pasiekti
rodikliai:
- Nuteistųjų dalyvaujančių individualiose konsultacijose skaičius – 202 (2016 metais planuota –
230 konsultacijų);
- Psichologinių konsultacijų teiktų suimtiesiems ir nuteistiesiems, skaičius – 243 (2016 metais
planuota – 280 konsultacijų);
5. Veiksmo „Užtikrinti socialinės pagalbos teikimą Ligoninėje gydomiems suimtiesiems,
nuteistiesiems“ įgyvendinimas siekia 78 procentus, atsižvelgiant į įstaigoje įvykusią restruktūrizacija,
ženklų nuteistųjų sumažėjimą, tik dalinai pasiektas rodiklis „Įvykdytų individualių konsultacijų“ – 200
(2016 metais planuota – 600 konsultacijų).
6. Veiksmo „Vykdyti suimtųjų, nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo laisvės atėmimo
vietose komisijos iškeltus uždavinius, siekiant sumažinti smurtinio elgesio riziką tarp nuteistųjų ir
suimtųjų“ įgyvendinimas siekia 86,7 procentus, atsižvelgiant į ženklų nuteistųjų sumažėjimą, tik dalinai
pasiekti rodikliai:
- „Suteiktų individualių konsultacijų skaičius“ – 26 (2016 metais planuota – 30 konsultacijų);
- „Konsultuotų asmenų skaičius“ – 13 (2016 metais planuota – 15).
7. Veiksmas „Įrengti Ligoninės Pravieniškių padalinyje trumpalaikių pasimatymų patalpas,
atitinkančias bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio pakeitimus, atlikti ilgalaikių pasimatymų patalpų
remontą“ įgyvendinimas siekia 100 procentų, tačiau ne laiku (planuota iki 2016-09-30).
Atsižvelgiant į tai, kad lėšos, skirtos pasimatymų patalpų, atitinkančių Bausmių vykdymo kodekso
94 straipsnio pakeitimus, remonto darbų pirkimui buvo numatytos 2016 m. III ir IV ketvirčių sąmatose,
Laisvės atėmimo vietų ligoninė dėl pasimatymų patalpų remonto darbų pirkimo į Kalėjimų departamentą
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kreipėsi 2016 m. birželio 10 d. raštu Nr. S-3169 „Dėl pirkimo organizavimo“. Kalėjimų departamentas
2016 m. birželio 14 d. raštu Nr. 1S-2217 „Dėl pasimatymų kambarių remonto darbų pirkimo“ davė
sutikimą atlikti viešojo pirkimo procedūras. 2016 m. liepos 11 d. pasirašyta Ilgalaikių ir trumpalaikių
pasimatymų patalpų remonto darbų rangos pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 57- 48, kuria vadovaujantis
buvo perplanuotos patalpos taip, kad trumpalaikio pasimatymo metu tarp lankytojų ir nuteistojo būtų
galimas fizinis kontaktas. Remonto metu buvo išgriauta pertvara, pakeisti langai, vidaus durys, įrengtos
naujos atitvaros, atlikti dažymo darbai (2016-10-31 Darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr. 16/10/31-1).
1.2. Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą“
neįgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 0 proc. Atsižvelgiant į tai, kad šiai priemonei įgyvendinti
2016 metais lėšų neskirta, Ligoninės pareigūnai kvalifikacijos tobulinimo renginiuose narkomanijos
prevencijos srityje nedalyvavo.
1.3. Metinio veiklos plano priemonė „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų
valdymą“ įvykdymo procentas siekia 90,9 proc., kadangi tik dalinai įgyvendinta:
1. Veiksmo „Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą“ įgyvendinimas siekia 50
procentų. Laisvės atėmimo vietų ligoninė 2016-05-26 raštu Nr. S-PR-931 „Dėl licencijos Nr. 1778,
išduotos 2011-09-28, priedo papildymo“ kreipėsi į Radiacinės saugos centrą dėl įstaigai išduotos licencijos
versti veikla su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais Nr. 1778 priedo (toliau – priedas) pakeitimo.
Radiacinės saugos centras 2016-05-27 raštu Nr. 1.8-2-1689 „Dėl licencijos verstis veikla su jonizuojančios
spinduliuotės šaltiniais priedo pakeitimo“ informavo, kad priedas pakeistas ir įstaigai suteikta teisė
Pravieniškių padalinyje dirbti su stacionariuoju medicinos rentgeno aparatu DRX-Ascend Nr. QG50G15R0725. Atsižvelgiant į tai, kad įstaiga planuoja odontologinį rentgeno aparatą Focus Nr. F25418 perkelti iš
odontologo kabineto į radiologo kabinetą, medicininė įranga yra palikta saugomų jonizuojančios
spinduliuotės šaltinių sąraše iki kol bus atliktos procedūros dėl leidimo gavimo eksploatuoti.
2. Veiksmo „Vykdyti nuolatinę pacientų bakteriologinių tyrimų rezultatų kontrolę“ įvykdymo
procentas siekia 50 proc. Po įstaigoje įvykusios restruktūrizacijos ir perkėlimo Infekcijų kontrolės skyriaus
etatai nebuvo užpildyti, atsižvelgiant į tai, duomenys apie bakteriologinių tyrimų metu išsėtus
mikroorganizmus ir jų atsparumą antibakteriniams preparatams aptarti gydytojų pasitarimuose buvo tik 2
kartus (2016 m. planuota reikšmė – 4).
3. Veiksmo „Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą“ įvykdymo procentas siekia
91 proc. Tik dalinai pasiektas rodiklis Atliktų laboratorinių tyrimų skaičius - 11107 laboratoriniai tyrimai
(2016 m. planuota atlikti 17000 laboratorinių tyrimų). Persikėlus įstaigai į Pravieniškes, Klinikinių tyrimų
laboratorija iki kol bus patikslinta įstaigos licencija, atliko tik tuos tyrimus, kuriuos buvo suteikta teisė
atlikti licencijoje nurodytu adresu (Pravieniškių II k., Kaišiadorių r.).
4. Veiksmo „Siekiant gerinti teikiamų medicininių paslaugų kokybę“ įvykdymo procentas siekia
75 proc. Tik dalinai pasiektas rodiklis Atliktas gydomųjų skyrių vidaus medicininis auditas – 1 (2016 m.
planuota atlikti 2). Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2016 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-148 „Dėl
vidaus medicininio audito atlikimo Psichiatrijos skyriuje“, atliktas planinis vidaus medicininis auditas
Psichiatrijos skyriuje (Vidaus medicininio audito 2016-06-22 ataskaita Nr. BD-722). Ligoninei, persikėlus
į Pravieniškės, įstaiga teikė tik antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros - suaugusiųjų
tuberkuliozės II, psichiatrijos II paslaugas. Esant nepilnai sukomplektuotam medicinos personalui bei
atsižvelgiant į tai, kad reikia tikslinti licenciją dėl naujų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo,
vidaus medicininio audito atlikimas buvo netikslingas.
5.Veiksmo „Užtikrinti valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
kvalifikacijos kėlimą, siunčiant juos į Kalėjimų departamento Mokymo centrą bei kitas kvalifikacijos
tobulinimo renginius organizuojančias įstaigas“ įvykdymo procentas siekia 98,6 proc. Įstaigai persikėlus į
Pravieniškes, dalis medicinos darbuotojų etatų buvo neužpildyti, atsižvelgiant į tai tik dalinai pasiektas
rodiklis Ligoninės pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją,
skaičius – 143 (2016 m. planuota atlikti 145).
6. Veiksmo „Tobulinti įstaigos vidaus teisinį reglamentavimą įstaigos veiklos ir kitais klausimais“
nelaiku įgyvendintas rodiklis „Parengtos nuteistųjų ir suimtųjų pasimatymų su giminaičiais ir kitais
asmenimis taisyklės, įtvirtinančios Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus“ (planuota iki 2016-06-30)
1.5. Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą“ įvykdymo procentas siekia 87,5 proc., kadangi:
- Nelaiku įgyvendintas ir tik dalinai pasiektas rodiklis „Pakeista Laisvės atėmimo vietų ligoninės
Pravieniškių padalinio nuteistųjų valgyklos (pastato 4M1p) stogo danga ir atliktas patalpų remontas“
(planuota iki 2016-06-30). Atsižvelgiant į tai, kad šiems darbams 2016 m. I pusmetį lėšų nebuvo skirta,
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darbų atlikimas perkeltas į 2016 m. II pusmetį. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje taisyklių 21 punktu, pagal kurį nereikia Kalėjimų departamento leidimo,
perkant darbus, kurių vertė iki 20000 Eur be PVM, buvo atliktos nuteistųjų valgyklos (pastatas 4M1p)
stogo remonto darbų pirkimo procedūros. 2016 m. liepos 21 d. pasirašyta Nuteistųjų valgyklos pastato
stogo remonto darbų rangos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 57-54. Stogo dangos remontas atliktas (201608-31 Atliktų darbų priėmimo aktas Nr.53-953). Gavus Kalėjimų departamento 2016 m. liepos 29 d. raštą
Nr. 1S-2850 „Dėl lėšų skyrimo“ 2016 m. II pusmetį, buvo atliktos viešojo pirkimo procedūros CVP IS
priemonėmis valgyklos pastato remonto darbų rangovui parinkti. 2016 m. gruodžio 12 d. pasirašyta
Nuteistųjų valgyklos patalpų remonto darbų rangos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 57-101. Sutarties
galiojimo laikas iki 2017 m. sausio 31 d.
- Nelaiku įgyvendintas rodiklis „Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio
Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus (pastato 2D2p) paprastasis remontas“ (planuota iki 2016-06-30).
Laisvės atėmimo vietų ligoninės pastato 2D2p (Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus) paprastasis remontas
atliktas 2016-06-30 (ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų). Perdažyta 185 m2 sienų ir 35 m2 lubų. Darbų
priėmimo aktas pasirašytas 2016-07-08 Nr. BD-PR-416.
- Nelaiku įgyvendintas rodiklis „Atliktas Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus (pastato 13D3p) stogo dangos sutvarkymas, patalpų remontas ir
įrengimas“ (planuota iki 2016-06-30). Atliktos viešojo pirkimo procedūros pastato 13D3p stogo remonto
darbų rangovui parinkti. 2016-05-30 nustatytas laimėjęs rangovas – UAB „Daromsta“. 2016 m. birželio 8
d. pasirašyta remonto darbų rangos sutartis Nr. 57-35. Pastato 13D3p stogo remonto darbai atlikti. Darbų
priėmimo aktas pasirašytas 2016-07-08 Nr. 57-719.
- Nelaiku įgyvendintas rodiklis „Atliktas pasimatymų patalpų remontas“ (planuota iki 2016-0630). Atsižvelgiant į tai, kad lėšos, skirtos pasimatymų patalpų, atitinkančių Bausmių vykdymo kodekso 94
straipsnio pakeitimus, remonto darbų pirkimui buvo numatytos 2016 m. III ir IV ketvirčių sąmatose,
Laisvės atėmimo vietų ligoninė dėl pasimatymų patalpų remonto darbų pirkimo į Kalėjimų departamentą
kreipėsi 2016 m. birželio 10 d. raštu Nr. S-3169 „Dėl pirkimo organizavimo“. Kalėjimų departamentas
2016 m. birželio 14 d. raštu Nr. 1S-2217 „Dėl pasimatymų kambarių remonto darbų pirkimo“ davė
sutikimą atlikti viešojo pirkimo procedūras. 2016 m. liepos 11 d. pasirašyta Ilgalaikių ir trumpalaikių
pasimatymų patalpų remonto darbų rangos pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 57- 48, kuria vadovaujantis
atliktas pasimatymų patalpų remontas (2016-10-31 Darbų priėmimo ir perdavimo aktas Nr. 16/10/31-1).
1.6. Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją“ įvykdymo
procentas siekia 100 proc., tačiau ne laiku įgyvendintas rodiklis „Pasirašyta deklaracija apie statybos
užbaigimą Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 11N3P (Psichiatrijos skyrius.
Vidaus ligų skyrius) rekonstrukcijos darbus“ (planuota iki 2016-06-30). Statybos užbaigimo aktas Nr.
ACCA-20-160719-00229 SUA-496-(15.45) pasirašytas 2016-07-19, kadangi užbaigus pastato 11N3p
(Psichiatrijos skyrius. Vidaus ligų skyrius) rekonstrukcijos darbus prieš pateikiant prašymą Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl Statybos užbaigimo akto reikėjo pateikti papildomus
dokumentus: nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą, geriamojo vandens kokybės tyrimus, statinio
triukšmo, apšvitos matavimų dokumentus, pastato energinio naudingumo sertifikatą. 2016-06-30 Ligoninei
pateikus dokumentus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos
Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius paskyrė 2016 m. liepos 18 d. statybos
užbaigimo procedūroms atlikti.
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