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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai
Išoriniai ir vidiniai veiksniai
Nuo 2011 m. vasario 1 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninė funkcionuoja kaip naujas juridinis asmuo
po dviejų įstaigų – Laisvės atėmimo vietų ligoninės ir Pravieniškių gydymo ir pataisos namų –
reorganizavimo sujungimo būdu. Atsižvelgiant į tai, 2011-2012 metais Ligoninė išgyveno pereinamąjį
poreorganizacinį laikotarpį, kai įstaigos veikla buvo formuojama, adaptuojama kaip vienos bendros gydymo
įstaigos, išsidėsčiusios skirtinguose teritoriniuose sektoriuose (Vilniuje ir Pravieniškėse II), po dviejų
anksčiau skirtingą veiklą vykdančių įstaigų (Laisvės atėmimo vietų ligoninė buvo gydymo įstaiga, kuri
teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tik dalinai turėdama įkalinimo įstaigų požymių, o Pravieniškių
gydymo ir pataisos namai atitiko pataisos namų požymius) sujungimo. Šiuo poreorganizaciniu laikotarpiu
ypatingas dėmesys buvo skirtas įstaigos teisinei bazei sukurti (t.y. teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos
veiklą, rengimas, medicininių dokumentų, būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, įsigijimas
(leidimų-higienos pasų bei asmens sveikatos priežiūros įstaigos licencijos keitimas), tinkamam įstaigos
veiklos organizavimui, atsižvelgiant į tai, kad Ligoninės Vilniaus padalinys teikia stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas (teikiamas ligoninėse), o Pravieniškių padalinys – tik ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas (teikiamas poliklinikose).
Teigiamai įstaigos veiklai įtakojantis veiksnys – 2012 metais Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos aktyviai parodyta iniciatyva sudaryti bendras darbo grupes iš kalinimo
įstaigų atstovų, siekiant tobulinti esamą teisinę bazę, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimu, vidaus administravimo naštos mažinimu ir kitais klausimais. Per 2012 metus 4 Ligoninės
darbuotojai dalyvavo 7 darbo grupėse, sudarytose Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais (2012 m.
vasario 10 d. įsakymu Nr. V-53; 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-243, 2012 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
V-247, 2012 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-250 ir kt.).
Atsižvelgiant į įstaigos specifiką, viena iš prioritetinių įstaigos veiklos gerinimo sričių yra
personalo kvalifikacijos kėlimas. Pagrindinės įstaigos, organizavusios kvalifikacijos tobulinimo renginius –
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, Vilniaus
universitetas, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras.
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
sąlygų, stoka dalinai įtakoja pastaruoju metu padidėjusį suimtų, nuteistų asmenų skundų, Seimo kontrolierių
pažymų skaičių.
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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 dėl 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.
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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2 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;
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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3 pav. 2011 m. vidutinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius
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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.
Atsižvelgiant į nuteistųjų, suimtųjų religinius, dvasinius ir moralinius poreikius, įstaigoje laikomus
asmenis lankė Lietuvos Carito projekto „Kalinių globa ir reintegracija“ savanoriai, Veikliųjų žmonių
bendrijos atstovai, kalėjimų kapelionų asociacijos pastoriai, Kauno cerkvės pravoslavų dvasininkas,
Rumšiškių parapijos klebonas.
Viena iš prioritetinių įstaigos veiklos sričių yra kriminogeninės būklės gerinimas. Nuolat buvo
taikomos įvairios prevencijos ir profilaktikos priemonės: atliekamos planinės ir neplaninės nuteistųjų
kratos, techninės apžiūros, įstaigos bendroji krata, kas mėnesį atliktos nuteistųjų kūno apžiūros, siekiant
rasti narkotinių medžiagų intraveninio vartojimo žymes bei tatuiruotes (Pravieniškių padalinyje). Pagal
Ligoninės direktoriaus patvirtintus grafikus kartu su Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnais vykdytos į įstaigą
įeinančių (išeinančių) asmenų apžiūros ir daiktų patikrinimai.
Įvertinus Ligoninės 2012 metų veiklos plane nurodytų veiksmų įgyvendinimą, įvykdyta apie 90%
visų nustatytų veiksmų. Priežastys, įtakojusios dalinį veiksmo įvykdymą ar neįvykdymą, nurodomos
Ligoninės vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašyme (4 skyriuje).
2013 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.
2. Laisvės atėmimo vietų ligoninės misija.
Antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas
asmenims, kuriems paskirta kardomoji priemonė – suėmimas, ir arešto bei laisvės atėmimo bausmes
atliekantiems nuteistiesiems, užtikrinant kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo
bausmių vykdymą.
2.1. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė, įstaiga) strateginiai tikslai:
2.1.1. teikti nuteistiesiems ir suimtiesiems nustatyto sąrašo atstatomosios, prevencinės medicinos
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pagalbos, slaugos, asmens sveikatos priežiūrai priskiriamas socialines paslaugas, taip pat sveikatos ugdymo
ir asmens sveikatos ekspertizės paslaugas;
2.1.2. organizuoti pacientams Lietuvos nuolatiniams gyventojams nustatyto lygio atstatomąją
medicinos pagalbą viešosiose valstybinėse (savivaldybių) asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai tokios
pagalbos pati ligoninė teikti negali ar (ir) neturi teisės;
2.1.3. įgyvendinti valstybės politiką bausmių vykdymo srityje;
2.1.4. užtikrinti kardomosios priemonės – suėmimo, arešto ir laisvės atėmimo bausmių
nuteistiesiems, suimtiesiems vykdymą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis, nepažeidžiant
suimtųjų, nuteistųjų sveikatos interesų viršenybės prieš kitus Ligoninės tarnybinės veiklos interesus
principo;
2.1.5. įstatymų nustatyta tvarka rengti nuteistuosius integracijai į visuomenę.
3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos strateginio veiklos plano elementai:
3.1. strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga. Kodas 03.
3.2. programos pavadinimas ir jos kodas
Bausmių sistema. Programos kodas 0301.
3.3. programos tikslo pavadinimas ir jo kodas
Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą. Kodas 01.
3.4. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Vystyti probacijos sistemą. Kodas 01-01.
3.5. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Vykdyti pataisos inspekcijų (probacijos tarnybų) įskaitoje esančių asmenų priežiūrą ir elgesio
korekcijos priemones. Kodas 01-01-01.
Vykdyti probacijos reformą (įeina priemonės pagal Nepilnamečių justicijos 2009-2013 metų
programą). Kodas 01-01-02.
3.6. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją. Kodas 01-02.
3.7. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. Kodas 01-02-01.
Užtikrinti teisėsaugos ir kitų kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir
psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolės ir kitas su tuo susijusias
funkcijas, finansinį, materialinį techninį aprūpinimą (Stiprinti laisvės atėmimo vietų padalinių, atliekančių
narkotikų kontrolės, nusikalstamų veikų prevencijos ir tyrimo funkcijas, materialinę bazę). Kodas 01-02-02.
Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose (Šviesti
nuteistuosius, esančius laisvės atėmimo vietose, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos,
socialinio orientavimo, teisiniais klausimais, aprūpinti juos metodine ir vaizdine medžiaga). Kodas 01-0203.
Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą (Organizuoti
pareigūnų, vykdančių laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, priklausomų nuo aktyviai psichiką
veikiančių medžiagų, socialinę ir psichologinę reabilitaciją, stažuotes (mokomuosius vizitus) į Europos
Sąjungos valstybių padalinius, vykdančius narkomanų reabilitacijos programas). Kodas 01-02-04.
Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis. Kodas 01-02-07.
3.8. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos
metodus. Kodas 01-03.
3.9. programos priemonės pavadinimas ir jos kodas
Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 01-03-01.
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Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą.
Kodas 01-03-02.
Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 01-03-03.
Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką
ir gydymą. Kodas 01-03-04.
Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas –
Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 01-03-05.
Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus. Kodas 01-03-06.
Koordinuoti laisvės atėmimo vietų veiklą, kontroliuoti bausmių vykdymo sistemos teisinės bazės
nuostatų įgyvendinimą. Kodas 01-03-07.
Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 01-03-08.
Apskaičiuoti ir išmokėti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių
pareigūnams, išėjusiems į pensiją, paskirtas valstybines pensijas. Kodas 01-03-09.
4. Ligoninės vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas
Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. Kodas 03.01.01.02.01.
2012 m. šiai priemonei nustatyti veiksmai pasiekti, vertinimo kriterijų reikšmės įgyvendintos. Per
2012 m. kasinės išlaidos siekė 300,0 tūkst. Lt.
1. Vykdyti individualias konsultacijas socialinės pagalbos klausimais Ligoninėje laikomiems
suimtiesiems, nuteistiesiems.
Ataskaitiniu laikotarpiu atliktos 723 individualios konsultacijos (planuota atlikti 240 konsultacijų),
skirtos suimtųjų, nuteistųjų socialinėms problemoms spręsti. Pagrindinės įstaigoje gydomų pacientų
problemos yra dėl NDNT dokumentų pateikimo jų darbingumo lygiui nustatyti bei dėl asmenų draudimo
operacijoms atlikti.
2. Organizuoti socialinės pagalbos teikimą iš Ligoninės į laisvę paleidžiamiems suimtiesiems,
nuteistiesiems.
Per 2012 metus 3 nuteistiesiems, atleistiems nuo laisvės atėmimo bausmės atlikimo dėl ligos,
organizuotos slaugos paslaugos laisvėje esančiose palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse, 5
nuteistiesiems, paleidžiamiems į laisvę, organizuota gyvenamoji vieta nakvynės namuose, laikinas
prieglobstis ar kt.
3. Surinkti ir pateikti Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų dokumentus asmens darbingumo lygiui
nustatyti.
Ligoninė, įgyvendindama įstaigai pavestus tikslus bei vykdydama jai nustatytas funkcijas, privalo
teisės aktų nustatyta tvarka atlikti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims medicininę nedarbingumo
ekspertizę bei atitinkamoms valstybės institucijoms pateikti reikiamus dokumentus asmens darbingumo
lygiui nustatyti.
Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
buvo pateikti 78 laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų (planuota 30 asmenų) dokumentai asmens
darbingumo lygiui nustatyti.
4. Vykdyti psichologines konsultacijas Ligoninėje laikomiems suimtiesiems, nuteistiesiems.
Ataskaitiniu laikotarpiu Psichologinės tarnybos vyresnysis specialistas atliko 193 psichologines
konsultacijas (Pravieniškių padalinyje-168, Vilniaus padalinyje-25), kurios buvo suteiktos 151 suimtajam,
nuteistajam, laikomam Ligoninėje.
5. Vesti paskaitas nuteistiesiems, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės
prieš terminą.
Per 2012 m. pravesta 12 paskaitų, kuriose dalyvavo 61 nuteistasis, kurį ruošiamasi lygtinai atleisti
nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą.
6. Organizuoti visuomeninių organizacijų ir savanorių teikiamą socialinę psichologinę pagalbą
Ligoninėje esantiems suimtiesiems, nuteistiesiems.
Ligoninėje esantiems suimtiesiems, nuteistiesiems organizuoti 183 visuomeninių organizacijų
atstovų apsilankymai. Kiekvieno mėnesio kiekvienos savaitės trečiadieniais atvyksta tarptautinės
katalikiškos organizacijos „Caritas“ atstovai ir kiekvienos savaitės penktadienį – Lietuvos kapelionų
asociacijos nariai.
Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03.01.01.03.01.
Ši priemonė įgyvendinta apie 90%. Per 2012 m. kasinės išlaidos siekė 10937,4 tūkst. Lt.
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1. Imtis iniciatyvų siekiant įstaigos veiklą padaryti efektyvesne, kartu įvykdant šias priemones
užduoties pasiekimui:
1.1. Imtis priemonių siekiant sukurti efektyvesnę, taupesnę, rezultatyvesnę sveikatos priežiūros
teikimo suimtiesiems ir nuteistiesiems sistemą, atsižvelgiant į nuteistųjų ir suimtųjų sveikatos priežiūros
lygiateisiškumą su laisvėje esančių asmenų sveikatos priežiūra:
1.1.1. kreiptasi į Kalėjimų departamentą bei Teisingumo ministeriją dėl medicinos personalo
atlyginimo didinimo, siekiant sukomplektuoti šio personalą.
Šiuo Laisvės atėmimo vietų ligoninei (toliau – Ligoninė, įstaiga) aktualiu klausimu (kai dėl mažo
darbo užmokesčio bei įstaigos veiklos specifikos sudėtinga pritraukti kvalifikuotų medicinos specialistų),
įstaigos vadovybė bendradarbiauja su kompetentingomis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) tarnybomis. Situacijai gerinti yra būtinas
aukštesnių pagal pavaldumą valstybės institucijų sprendimų priėmimas, atsižvelgiant į tai, Kalėjimų
departamentas 2012-04-27 raštu Nr. 1S-1422 „Dėl medicinos darbuotojų atlyginimų“ kreipėsi į Teisingumo
ministeriją, pateikdamas siūlymus dėl laisvės atėmimo vietose dirbančių medicinos specialistų tarnybinio
atlyginimo bazinės mėnesinės algos dydžio koeficientų didinimo.
Atsižvelgiant į 2013 metams Kalėjimų departamento planuojamus skirti Ligoninei asignavimus,
medicinos darbuotojų darbo užmokestį didinti nėra finansinių galimybių (2013 metų Ligoninės biudžeto
asignavimų projektas Kalėjimų departamentui pateiktas 2012-08-01 raštu Nr. S-3657).
1.1.2. kreiptasi į Kalėjimų departamentą bei Teisingumo ministeriją dėl antiretrovirusinių vaistų
poreikio ir būtino finansavimo didinimo šiems vaistams įsigyti.
Ligoninė 2012-07-19 raštu Nr. S-3437 „Dėl papildomų piniginių lėšų skyrimo medikamentų ŽIV ir
hepatitui gydyti įsigijimui“ informavo Kalėjimų departamentą apie lėšų poreikį vaistams nuo ŽIV ligos bei
hepatito C gydymui įsigyti, siekiant užtikrinti tinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą šiomis
ligomis sergantiems asmenims, laikomiems visose kalinimo įstaigose. Kalėjimų departamentas 2012-08-03
raštu Nr. 1S-2530 „Dėl prašymų skirti papildomų asignavimų“ informavo apie protokolinį sprendimą,
priimtą 2012-07-26 Ūkinės finansinės veiklos tarybos prie Kalėjimų departamento posėdyje, kuriuo
Ligoninei 2012 metais papildomai planuojama skirti apie 100 tūkst. Lt. medikamentams įsigyti. 2012 m. IV
ketvirtyje medikamentams (tarp jų ir antiretrovirusiniams vaistams įsigyti) skirta 152 tūkst. Lt.
1.1.3. kreiptasi į Kalėjimų departamentą dėl papildomų pareigūnų etatų įvedimo, siekiant
efektyviau užtikrinti Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus funkcijų atlikimą (sprendžiant
suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimo į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas konsultacijoms bei
procedūroms atlikti problemą).
Siekiant užtikrinti pacientų pasiuntimą į viešąsias valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, kai tai yra būtina pagal pacientų sveikatos sutrikimus ir gydymo technologijas, bei
užtikrinti Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus funkcijų atlikimą ir pareigūnų normalų darbo ir
poilsio režimą, Ligoninė 2012-05-16 raštu Nr. S-2264 „Dėl papildomų pareigūnų etatų“ kreipėsi į Kalėjimų
departamentą dėl jaunesniųjų pareigūnų (prižiūrėtojų) skaičiaus didinimo 10 etatų, sudarant atskirą
rezervinę grupę, vykdančią konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Būtina atsižvelgti
į tai, kad esamas Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų etatų skaičius yra
nepakankamas tinkamam įstaigai nustatytų tikslų bei funkcijų įgyvendinimui tiek sveikatos priežiūros, tiek
kardomosios priemonės – suėmimo ir bausmių vykdymo srityse.
Vadovaujantis Kalėjimų departamento 2012 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. Nr. V-261 „Dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės pareigūnų pareigybių sąrašo, patvirtinto Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-19 „Dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės pareigūnų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtinimo“, Vilniaus
apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriuje įvestos 3 vyresniojo prižiūrėtojo bei 11 prižiūrėtojų pareigybės,
panaikinant 5 Pravieniškių apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus prižiūrėtojų pareigybes.
1.2. Kartu su Lukiškių TI-K atlikti analizę dėl Ligoninės iškėlimo į Pravieniškes ir laisvų patalpų
panaudojimo Lukiškių TI-K reikmėms, pateikti analizės rezultatus su konkrečiais siūlymais Teisingumo
ministerijai.
2012-05-11 įvyko Ligoninės ir Lukiškių tardymo izoliatoriaus–kalėjimo (toliau – Lukiškių TI-K)
vadovybės posėdis dėl apžiūrėtų Ligoninės patalpų, teritorijos, apsaugos bokštelių pritaikymo Lukiškių TIK reikmėms, kai Ligoninė bus iškelta į Pravieniškes. Posėdžio metu nutarta sudaryti Darbo grupę, kuri
analizuos ir rengs finansinių lėšų poreikio ir reikalingų atlikti darbų sąrašą dėl Ligoninės Vidaus ligų,
Chirurginio, Vidaus ligų skyriaus Infekcinių ligų poskyrio, režiminio korpuso patalpų pritaikymo Lukiškių
TI-K atitinkamų tarnybų normaliam darbui. Sudaryta darbo grupė, įvertinusi Ligoninės patalpų būklę ir
Lukiškių TI-K poreikius dėl tinkamo patalpų panaudojimo, kad pats patalpų pritaikymas vyktų
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mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis, pateikė siūlymus:
1. Ligoninės administracinį pastatą (4B2/p), kurio bendras plotas - 252,13 m2, pritaikyti įrengiant
jaunesniųjų ir vyresniųjų pareigūnų persirengimo ir poilsio patalpas.
2. Ligoninės Vidaus ligų, Chirurginio skyrių ir valgyklos pastatą (1D2P, 2D 2/p, 5 D 2/p), bendras
plotas - 903,39 m2, pritaikyti įrengiant mokyklos, bibliotekos ir kompiuterinių klasių kompleksą.
3. Vidaus ligų skyriaus Infekcinių ligų poskyrio pastatą (3D2/p), bendras plotas – 276,35 m2,
pritaikyti įrengiant Sporto salę, skirtą suimtųjų ir nuteistųjų užsiėmimams bei įstaigos personalo fiziniam ir
koviniam parengimui.
4. Gyvenamąją nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus įstaigoje, sekciją ir Klinikinių tyrimų
laboratorijos (6D 2/p) patalpas, bendras plotas - 326,14 m2, pritaikyti įrengiant ilgalaikių pasimatymų
kambarius.
5. Režiminį korpusą, kamerų tipo patalpas, medicinos personalo darbo kabinetus, bendras plotas 1165,86 m2, nekeičiant patalpų paskirties, palikti kamerų tipo patalpas, atlikus jose remonto darbus.
Orientacinė rekonstrukcijos kaina 6,363 mln. litų (be inžinerinių tinklų, aplinkos sutvarkymo ir
sporto aikštelės kainos).
Ligoninės nuomone, atsižvelgiant į tai, kad iki 2017 m. planuojama Lukiškių TI-K perkelti iš
Vilniaus centro, tikslinga būtų įgyvendinti tik 1 ir 5 punktus.
Ligoninė 2012-06-19 raštu Nr. S-2871 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės patalpų panaudojimo“
pateikė Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai siūlymus dėl Ligoninės patalpų panaudojimo
galimybių, perkėlus Ligoninę į Pravieniškes.
1.3. Pateikti konkrečius siūlymus dėl sisteminio išorinio nuteistųjų būklės nustatymo, siekiant
užtikrinti, kad Ligoninėje būtų tik tie nuteistieji ir suimtieji, kuriems objektyviai konstatuotas poreikis būti
Ligoninėje, ir juos, gavus Teisingumo ministerijos pritarimą, įgyvendinti arba pradėti įgyvendinti
Ligoninė pateikė savo siūlymus Kalėjimų departamentui dėl priemonių, nurodančių, kad Ligoninėje
būtų tik tie nuteistieji ir suimtieji, kuriems objektyviai konstatuotas poreikis būti Ligoninėje. Ligonių,
kuriuos būtų galima iš Ligoninės perkelti į kitus pataisos namus stebėjimui po persirgtos tuberkuliozės yra
106 asmenys (vadovaujantis 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis). Tačiau, šiuo atveju, susiduriame su
leidimų-higienos pasų keitimo problema. Ligoninės Pravieniškių padaliniui atsisakius šiuo metu turimos
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, Ligoninė dėl nebaigtų statybos darbų ir
rekonstrukcijos projekto koregavimo (projektą projektavusiai UAB „Specialusis projektas“ laikinai
sustabdyta veikla, atsižvelgiant į tai, 2012-12-10 sudaryta Projektavimo darbų subrangos sutartis Nr. 57-64
su UAB „Proforta“) negalėtų gauti naujo leidimo-higienos paso II lygio asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms teikti. Be to, esant įkalinimo įstaigų perpildymui (ir dar į kitas įstaigas bus perkelta 106
nuteistųjų), netikslinga šiuo metu laikyti laisvas Ligoninės Pravieniškių padalinyje esančias būsimo Vidaus
ligų skyriaus patalpas.
2. Imtis priemonių, kad būtų sumažintos įstaigos sąnaudos, kartu įvykdant šias priemones užduoties
pasiekimui:
2.1. Pertvarkyti įstaigos struktūrą, siekiant efektyvesnio įstaigos valdymo, įskaitant ir pataisos
įstaigoms nepriskirtų funkcijų atsisakymą, baigti būtino įstaigos veiklai personalo formavimą;
Vertinant įstaigos poreorganizacinę veiklą, Ligoninės struktūros pertvarkymas, siekiant sumažinti
įstaigos sąnaudas, yra tikslingas tik atliekant Ligoninės perkėlimą į Pravieniškes II. Dėl nepakankamo
finansavimo šiuo metu darbai, nustatyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II
(Kaišiadorių r.) plane, patvirtintame Ligoninės direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-48, vykdomi
lėtai. Ligoninė 2012-07-23 raštu Nr. S-3479 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės naujos struktūros“
Kalėjimų departamentui pateikė Ligoninės naujos struktūros projektą. Kalėjimų departamentas, išanalizavęs
projektą ir siekdamas tinkamai įvertinti Ligoninės struktūros keitimo tikslingumą, Ligoninės vadovybei
pateikė rekomendacijas pakartotinai apsvarstyti tam tikrus projekte nurodytus struktūros pakeitimus bei
nurodė pateikti papildomų dokumentų, susijusių su įstaigos struktūros pakeitimu, projektus (kurie šiuo metu
Ligoninės yra rengiami).
Šiuo metu Ligoninės vadovybė, siekdama užtikrinti tinkamą įstaigos darbo organizavimą, bei
atsižvelgdama į struktūrinio padalinio funkcijas ir darbo pobūdį, svarsto galimybę keisti Pravieniškių
sveikatos priežiūros tarnybos pavaldumą. Manoma, kad tikslinga, jeigu už šios tarnybos darbą būtų
atsakingas direktoriaus pavaduotojas, kurio pareigybės aprašyme yra nurodyta paskirtis – organizuoti ir
koordinuoti gydomąjį, profilaktinį, priešepideminį darbą Ligoninėje.
Siekiant tinkamai įvertinti Ligoninės struktūros keitimo tikslingumą, 2012 m. II pusmetyje
peržiūrėti ir šiuo metu koreguojami įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymai.
Taip pat pabrėžtina, kad, užtikrinant tinkamą asmens sveikatos paslaugų teikimą, Ligoninė kreipėsi
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į Kauno visuomenės sveikatos centrą (2012-11-12 raštu Nr. S-PR-2035) ir į Vilniaus visuomenės sveikatos
centrą (2012-11-29 paraiška gauti leidimą-higienos pasą Nr. (12-6)12.35-7318) dėl leidimų-higienos pasų,
reikalingų ambulatorinei asmens sveikatos priežiūros veiklai Ligoninėje vykdyti, t.y. medicinos gydytojo
praktikai (Pravieniškių padalinyje) ir suaugusiųjų kardiologijai, urologijai, pulmonologijai, neurologijai,
endokrinologijai bei infekcinių ligų veiklai (Vilniaus padalinyje) vykdyti. Leidimas-higienos pasas
medicinos gydytojo praktiko veiklai (Pravieniškių padalinyje) vykdyti yra išduotas (2012-11-23 Nr. 90902(6)). Ligoninė, turėdama būtinus leidimus-higienos pasus pirmiau išvardytoms ambulatorinėms asmens
sveikatos priežiūros veikloms vykdyti, kreipsis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos pakeitimo.
Be to, Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V-4 sudaryta darbo
grupė dėl Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų
valstybės biudžeto lėšomis išlaikomų darbuotojų tipinių etatų ir jų skaičiaus normatyvų peržiūrėjimo ir
pasiūlymų pateikimo. Patvirtinus naujai parengtus Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų valstybės
biudžeto lėšomis išlaikomų darbuotojų tipinių etatų ir jų skaičiaus normatyvus, Ligoninė Kalėjimų
departamentui pateiks derinti įstaigos naujos struktūros projektą.
2.2. imtis priemonių, kad įstaigai skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių užtektų 2012 metų
įstaigos veiklai finansuoti.
Parengta ir Kalėjimų departamentui pateikta:
- 2012-01-13 sąmatų ir jų skaičiavimų formų rinkinys Nr. S-251;
- biudžeto išlaidų sąmatų rinkiniai (2012-01-20 Nr. S-365, 2012-05-02 Nr. S-2067, 2012-07-12 Nr.
S-3355, 2012-10-15 S-4745 );
- finansinių ataskaitų rinkiniai (2012-03-19 Nr. S-1355, 2012-05-02 Nr. S-2067, 2012-07-25 Nr. S3542, 2012-10-26 Nr. S-4962)
- 2012-06-06 raštu Nr. S-2653 „Dėl pakeitimų 2012 metų I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatoje“,
2012-09-07 raštu Nr. S-4222, 2012-12-11 raštu Nr. S-5723 „Dėl pakeitimų 2012 metų III ketvirčio biudžeto
išlaidų sąmatoje“ kreipėsi į Kalėjimų departamentą leisti atlikti pakeitimus Biudžeto sąmatoje (programa
03001) dėl reikalingo lėšų paskirstymo tarp išlaidų straipsnių susidariusiam įsiskolinimui padengti. Tai
rodo, kad šis veiksmas įgyvendintas dalinai, nes dėl lėšų trūkumo kreiptasi į Kalėjimų departamentą.
Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos tarybos posėdžiuose peržiūrimos darbo užmokesčio
fondo finansinės galimybės nustatant įstaigos darbuotojams priedų ir priemokų dydžius būsimam ketvirčiui.
3. Tobulinti įstaigos teisinę bazę, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų, kuriais įstaiga vadovaujasi savo veikloje, nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.
Per 2012 m. parengti 222 Ligoninės direktoriaus įsakymai įstaigos veiklos klausimais, 297
įsakymai personalo klausimais.
4. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje laikomiems suimtiesiems,
nuteistiesiems.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės stacionare (Vilniaus padalinyje) hospitalizuoti 3496 suimti,
nuteisti asmenys.
Ligoninės medicinos specialistai atliko 10820 konsultacijų (Pravieniškių padalinyje - 5728,
Vilniaus padalinyje - 5092).
Atsižvelgdami į pacientų sveikatos sutrikimus ir būtinas jiems taikyti šiuolaikines gydymo
technologijas, o taip pat siekiant užtikrinti pacientams būtinąją medicinos pagalbą ištisą parą, į Vilniaus
miesto viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas procedūroms bei konsultacijoms Vilniaus apsaugos,
priežiūros ir įskaitos skyriaus pareigūnai konvojavo 623 pacientus.
Ataskaitiniu laikotarpiu atlikta 18370 laboratorinių tyrimų.
5. Sukomplektuoti medicinos personalą, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
nurodytų Ligoninei išduotoje licencijoje, teikimą.
Per 2012 m. naujai į darbą priimta 13 medicinos darbuotojų.
6. Atlikti vidaus medicininį auditą Ligoninės gydomuosiuose skyriuose.
Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2012 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-67, neplaninis vidaus
medicininis auditas atliktas Chirurgijos skyriuje (auditas organizuotas pagal Valstybinės akreditavimo
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos), Ligoninės direktoriaus 2012 m.
liepos 25 d. įsakymu Nr. V-133, planinis vidaus medicininis auditas atliktas Vidaus ligų skyriuje.
7. Tęsti dalyvavimą Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programos,
patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-1033, vykdyme bei
dalyvavimą 2006 m. pradėtame tarptautiniame projekte „Ligonių, sergančių tuberkulioze, mokymas“,
demonstruojant vaizdinę medžiagą ir pravedant paskaitas nuteistiesiems.
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Ataskaitiniu laikotarpiu nuteistiesiems, sergantiems tuberkulioze, pravestos 28 paskaitos (Vilniaus
padalinyje esantiems pacientams – 18 paskaitų, Pravieniškių padalinyje – 10 paskaitų).
Per
2012
m.
mobiliuoju
rentgeno
aparatu
atliktos
2675
rentgenogramos:
1. Vilniaus pataisos namuose – 440 rentgenogramų (iš jų: Rasų g. - 348; Sniego g. - 92).
2. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos:
2.1. 1 valdyboje – 585 rentgenogramos.
2.2. 2 valdyboje – 509 rentgenogramos
2.2. 3 valdyboje – 339 rentgenogramos.
3. Panevėžio pataisos namuose - 550 rentgenogramų (209 nuteistosioms).
4. Kybartų pataisos namuose – 252 rentgenogramos.
Vykdant Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2012 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-47
patvirtintą Pagrindinių priemonių planą, 2012 m. balandžio 10 ir 12 d. Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos 3 valdyboje buvo pravesti visų įkalinimo įstaigų radiologijos laborančių mokymai
darbui su mobiliuoju rentgeno aparatu.
Dėl minėto aparato didelių laiko (per 1 valandą daugiausiai padaromos tik 6 nuotraukos) ir elektros
sąnaudų, Alytaus ir Marijampolės pataisos namai atsisakė naudotis šiuo aparatu ir rentgenogramas
nuteistiesiems darys savo jėgomis ir priemonėmis.
Šiuo metu rentgenogramos atliktos 27,5 proc. visų nuteistųjų.
Atsižvelgiant į tai, kad rentgenogramų darymas vykdomas tik nuteistojo sutikimu, todėl Ligoninei
nustatyto veiklos rezultatų vertinimo rodiklio rezultato – iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atlikti ne mažiau kaip 40
procentų nuteistųjų, esančių laisvės atėmimo vietų įstaigose, krūtinės ląstų rentgenogramų, įvykdyti
neįmanoma, bet buvo padarytos rentgenogramos visose pataisos namuose visų nuteistųjų, kurie sutiko tirtis.
2012 m. gruodžio mėn. įsigyta kompiuterinė įranga, reikalinga atliktoms rentgenogramoms vertinti
ir aprašyti.
Ligoninė 2012-12-06 raštu Nr. S-5619 „Dėl profilaktinių tyrimų“ kreipėsi į Kalėjimų
departamentui pavaldžias įstaigas dėl informacijos pateikimo apie rentgenologinių tyrimų atlikimo
suimtiesiems, nuteistiesiems poreikį 2013 metais bei šių tyrimų atlikimo projektines datas (orientuojantis į
2012 metais atliktų tyrimų laikotarpį bei išlaikant vienerių metų periodiškumą).
Atsižvelgiant į pateiktą informaciją, parengtas bei Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms
įstaigoms (į kurias buvo kreiptasi) 2012-12-19 raštu Nr. S-5897 „Dėl rentgenologinių tyrimų“ pateiktas
2013 metų planinių profilaktinių rentgenologinių tyrimų atlikimo nuteistiems asmenims grafikas.
Per 2012 m. nuo tuberkuliozės išgydyti 55 asmenys (Pravieniškių padalinyje – 40 asmenų, Vilniaus
padalinyje – 15 asmenų).
8. Vykdyti socialinę reabilitaciją laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems.
Ataskaitiniu laikotarpiu 113 nuteistųjų (Vilniaus padalinyje – 18 nuteistųjų, Pravieniškių padalinyje
- 95 dalyvavo socialinės reabilitacijos programose).
99 nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, neturi drausminių nuobaudų.
Suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų nuobaudų, panaikintų Kalėjimų departamento direktoriaus ir teismų
sprendimų nebuvo.
2 nuteistieji savanoriškai atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą.
9. Ligoninės darbuotojams dalyvauti Kalėjimų departamento Mokymo centro organizuojamuose
kvalifikacijos kėlimo renginiuose socialinio darbo su nuteistaisiais srityje.
2012 metais kvalifikacijos tobulinimo renginiuose socialinio darbo su nuteistaisiais srityje dalyvavo
36 Ligoninės darbuotojai, tai sudarė 11,1 procento visų įstaigos darbuotojų.
10. Atlikti socialinės rizikos vertinimus, rengiantis įgyvendinti Probacijos įstatymo reikalavimus.
Siekiant įgyvendinti Probacijos įstatymo nustatytus reikalavimus, per 2012 m. parengti 79
socialinės rizikos vertinimai.
Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, esančioje
Lukiškių skg. 6, Vilniuje, (sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr.
V-220), bei Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisija Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, esančioje
Pravieniškių-2 gyvenvietėje, (sudaryta Kalėjimų departamento direktoriaus Nr. įsakymu Nr. V-223)
organizavo 12 posėdžių (Vilniaus padalinyje-3, Pravieniškių padalinyje-9), kuriuose buvo nagrinėjami 78
nuteistųjų prašymai (Vilniaus padalinyje pateikti 8 nuteistųjų prašymai, Pravieniškių padalinyje – 70
nuteistųjų prašymų). Priimtas 51 sprendimas taikyti lygtinį paleidimą (Vilniaus padalinyje – 7, Pravieniškių
padalinyje – 44). Ataskaitiniu laikotarpiu Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Laisvės atėmimo
vietų ligoninėje, esančioje Pravieniškių-2 gyvenvietėje, nutarimu, patvirtintu Kaišiadorių rajono apylinkės
teismo, lygtinai paleista 18 nuteistųjų, Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Laisvės atėmimo
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vietų ligoninėje, esančioje Lukiškių skg. 6, Vilniuje, nutarimu, patvirtintu Vilniaus miesto 2 apylinkės
teismo, lygtinai paleisti 3 nuteistieji. Per 2012 m. iš viso į laisvę paleisti 79 nuteisti asmenys. Vertinimo
kriterijaus „Lygtinai paleistų nuteistųjų skaičius“ planuojamos reikšmės (65 nuteistieji) pasiekti nepavyko,
nes lygtinio paleidimo komisijų nutarimus teisės aktų nustatyta tvarka privalo patvirtinti atitinkami
regioniniai teismai, be to, planuojant kriterijaus reikšmę, neturėta praktinių įgūdžių, atsižvelgiant į tai, kad
LR probacijos įstatymas įsigaliojo nuo 2012 m. liepos 1 d.
11. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą.
Ligoninės Vilniaus padalinyje 6 nuteistieji mokėsi Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio
bendrojo lavinimo centre, Pravieniškių padalinyje 30 nuteistųjų – Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų
vidurinėje mokykloje. Dėl didelės nuolatinės nuteistųjų kaitos Vilniaus padalinyje mokytis gali tik tie
nuteistieji, kurie palikti atlikti ūkio darbus įstaigoje, Pravieniškių padalinyje – visi laisvės atėmimo bausmę
atliekantys nuteistieji, norintys įsigyti vidurinį išsilavinimą.
Besimokančių nuteistųjų skaičius per 2012 m. nepasiekė planuotos reikšmės (49 nuteistieji) dėl
sumažėjusio įstaigoje laikomų asmenų skaičiaus.
2012 metais Ligoninei vykdyti nuteistųjų profesinį mokymą buvo problematiška dėl finansavimo
trūkumo. Ligoninė 2012-06-22 raštu Nr. S-3084 „Dėl nuteistųjų profesinio mokymosi“ kreipėsi į Kalėjimų
departamentą sprendžiant nuteistųjų profesinio ugdymo klausimus įstaigos Pravieniškių padalinyje.
Esant finansavimui (kurį skirtų LR švietimo ir mokslo ministerija), 30 nuteistųjų, atliekančių
laisvės atėmimo bausmę Pravieniškių padalinyje, mokytųsi siuvėjo specialybės Kaišiadorių technologijų ir
verslo mokykloje. Atsižvelgiant į įstaigos vykdomą veiklą, nuteistųjų profesinis ugdymas gali būti
vykdomas tik Ligoninės Pravieniškių padalinyje.
12. Užtikrinti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje užimtumą darbine,
kūrybine ar kita veikla.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės Vilniaus padalinyje buvo įdarbinta 18 nuteistųjų, Pravieniškių
padalinyje – 42 nuteistieji. Individualia darbine, kūrybine ar kita veikla užsiėmė 49 nuteisti asmenys
Pravieniškių padalinyje – 48, Vilniaus padalinyje – 1).
13. Organizuoti kultūros, sporto ir kitus renginius laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje
atliekantiems nuteistiesiems.
Per 2012 m. nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, organizuoti 26
renginiai, juose dalyvavo 95 nuteistieji.
Religinių organizacijų atstovai nuteistuosius, suimtuosius lankė 183 kartus.
14. Vykdyti Kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos programos įgyvendinimą.
Ligoninė 2012-11-21 raštu Nr. S-PR-2085 „Dėl programos priemonių“, pateikė informaciją apie
Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
2012 metų II pusmečio plane, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m. rugsėjo 26 d.
įsakymu Nr. V-306, nurodytų priemonių įgyvendinimo eigą ir veiksmingumą subkultūros pokyčiams.
Vidutinis suimtųjų, nuteistųjų, nepripažįstančių subkultūros procentas nuo bendro vidutinio
sąrašinio įkalintų asmenų skaičiaus ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje siekė 31,7 %.
15. Vykdyti Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą.
Per 2012 m. įvyko 1 savižudybės atvejis (Vilniaus padalinyje) bei 47 savęs žalojimo atvejai
(Vilniaus padalinyje - 40 atvejų, Pravieniškių padalinyje – 7). Suteiktos 46 individualios konsultacijos.
Kalėjimų departamentui pateiktos 6 Ligoninės Psichologinės tarnybos parengtos ataskaitos (201204-12 Nr. S-PR-637, Nr. S-PR-638; 2012-07-13 Nr. S-PR-1228, Nr. S-PR-1229; 2013-01-04 Nr. S-PR-25,
S-PR-28).
16. Vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.
Ligoninės direktoriaus 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-218 patvirtintas Kovos su korupcija
planas.
Ligoninė Kalėjimų departamentui pateikė 2012-07-16 Ataskaitą dėl kovos su korupcija priemonių
plano įvykdymo Nr. S-3380.
Parengta ir Kalėjimų departamentui pateikta 2012-08-10 Išvada dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės Nr. S-3766.
17. Vykdyti kriminogeninės būklės ir jos pokyčių stebėseną ir kontrolę, siekiant užtikrinti tinkamą
režimo pažeidimų ir nusikalstamų veikų prevenciją.
Ataskaitiniu laikotarpiu:
Parengta 12 kriminogeninės būklės analitinių pažymų.
Atlikti 149 tarnybiniai tyrimai.
Užregistruotos 4 nusikalstamos veikos, kurias padarė Ligoninėje laikomi suimti, nuteisti asmenys.
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Pasipriešinimo pareigūnams atvejų nebuvo.
Užregistruoti 3 smurto tarp įkalintų asmenų atvejai.
Užregistruoti 4 narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymo atvejai.
Pabėgimų iš saugomų objektų nebuvo.
Atlikta planinių ir neplaninių Ligoninės teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų – 10558 (Pravieniškių
padalinyje-2190, Vilniaus padalinyje – 8368).
Atlikta 851 asmens apžiūra ir jų daiktų patikrinimas įeinantiems (išeinantiems) į (iš) Ligoninę
asmenims (Pravieniškių padalinyje – 802, Vilniaus padalinyje – 49).
Atlikta 120 apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrių budinčių pamainų netikėtų patikrinimų.
18. Vykdyti tarnybinį mokymą Ligoninės pareigūnams.
Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2011 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-182 „Dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės pareigūnų tarnybinio mokymo organizavimo“, 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr.
V-182 „Dėl tarnybinio mokymo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje organizavimo“, vykdytas tarnybinis
mokymas Ligoninės pareigūnams: pravesta 100 tarnybinio mokymo užsiėmimų, kuriuose dalyvavo 196
pareigūnai.
19. Vykdyti teisinį ir socialinį švietimą, skaitant paskaitas narkomanijos prevencijos tema
nuteistiesiems bei įstaigos darbuotojams.
Per 2012 m. nuteistiesiems bei įstaigos darbuotojams buvo pravestos 3 paskaitos narkomanijos
prevencijos tema. 2012-09-26, 2012-11-28 vykusiose paskaitose nuteistieji supažindinti su narkotinių
medžiagų vartojimo žala fizinei ir psichinei sveikatai, galimais neigiamais teisiniais (administracinė ir
baudžiamoji atsakomybė) ir socialiniais padariniais, taip pat su ŽIV/AIDS plitimo keliais bei apsisaugojimo
nuo infekcijos būdais ir priemonėmis. 2012-08-10 įstaigos darbuotojams buvo vedama paskaita
„Narkomanija ir jos prevencija“.
Ataskaitiniu laikotarpiu priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyta 159
nuteistiesiems.
20. Vykdyti tarpusavio bendradarbiavimą tarp kalinimo įstaigų bei institucijų, vykdančių
narkomanijos prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose.
Vykdant narkomanijos prevenciją laisvėje bei laisvės atėmimo vietose, atliekamas nuolatinis
operatyvus informacijos keitimasis.
21. Pareigūnų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimas, siunčiant juos
į Kalėjimų departamento Mokymo centrą bei kitus nemokomai organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo
renginius
Kvalifikaciją tobulino 129 įstaigos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Pagrindinės įstaigos, organizavusios kvalifikacijos tobulinimo renginius, – Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, Vilniaus universitetas, Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centras.
22. Ligoninės pastatų, statinių ir patalpų priežiūra ir remonto darbų atlikimas.
Per 2012 m. suremontuotas 2761,3 kv.m. Ligoninės Pravieniškių padalinyje esančių patalpų plotas,
Vilniaus padalinyje – 312,1 kv.m. Išlaidos, skirtos remonto darbams, siekė 18,8 tūkst. Lt.
23. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
Parengtas ir 2012 m. kovo 8 d. Ligoninės direktoriaus patvirtintas Laisvės atėmimo vietų ligoninės
viešųjų pirkimų planas Nr. BD-250. Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti 2 Viešųjų pirkimų plano patikslinimai
(2012-05-30 Nr. BD-548, 2012-09-14 Nr. BD-1103). Teisės aktų nustatyta tvarka įvykdyti 78 viešieji
pirkimai.
24. Parengti Ligoninės 2012 metų programoje „Bausmių sistema“ nustatytų uždavinių
įgyvendinimo ataskaitas ir pateikti Kalėjimų departamento Finansų valdybos Biudžeto planavimo skyriui.
Kalėjimų departamentui pateiktos Vertinimo kriterijų apskaičiavimo lentelės (2012-04-19 Nr. BD398, 2012-07-12 Nr. S-3337, 2012-10-16 Nr. S-4774, 2013-01-16 Nr. S-197), Laisvės atėmimo vietų
ligoninės programų vykdymo ataskaitos (2012-10-16 Nr. S-4777).
Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą. Kodas 03.01.01.03.02.
Per 2012 m. kasinės išlaidos siekė 4452,3 tūkst. Lt.
1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nuteistiesiems ir suimtiesiems
mokėti pašalpas ir pinigines išmokas bei darbo užmokestį nuteistiesiems, paliktiems atlikti ūkio darbus
Ligoninėje.
Ataskaitiniu laikotarpiu 1812 nuteistųjų, suimtųjų buvo skirta pašalpa ar piniginė išmoka, 66
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nuteistiesiems buvo mokamas darbo užmokestis.
2. Užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų mitybos pagal dietinio maitinimo normas bei aprūpinti patalyne,
apranga ir kitomis būtiniausiomis reikmėmis.
Per 2012 m. vieno nuteistojo išlaikymo išlaidos siekė 47,852 tūkst. Lt (faktinės išlaidos).
Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą. Kodas 03.01.01.03.04.
1. Individualus pacientų konsultavimas.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje konsultuoti 266 nuteistieji.
2. Ligos diagnostika.
Dėl ŽIV infekcijos ištirtas 96 nuteistasis, suimtasis. Nuo ŽIV/AIDS ligos gydyti 25 nuteistieji.
3. Užtikrinti tęstinį jau vykdomą specifinį gydymą asmenims, sergantiems ŽIV liga, bei pagal
poreikį šį gydymą pradėti kitiems ŽIV liga sergantiems asmenims (Sergančiųjų aprūpinimas
antiretrovirusiniais vaistais.
5 asmenims buvo naujai paskirtas specifinis gydymas antiretrovirusiniais vaistais.
4. Saugos priemonių įdiegimas ir propaganda
Įstaigos Pravieniškių padalinyje 206, Vilniaus padalinyje 417 suimtųjų, nuteistųjų supažindinti su
ŽIV/AIDS ligos prevencija, gydymu.
5. ŽIV liga sergančių sveikatos būklės ir problemų analizė bei išvadų pateikimas Ligoninės
gydytojų konferencijose.
Ataskaitiniu laikotarpiu vykusiose Ligoninės gydytojų konferencijose pateiktos 2 ŽIV liga
sergančių sveikatos būklės ir problemų analizės.
Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas –
Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 03.01.01.03.05.
Patalpų, esančių Pravieniškėse, nuoma.
Lėšos, gautos už patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomą sudarė 29,8 tūkst. Lt.
Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03.01.01.03.08.
Per 2012 m. kasinės išlaidos siekė 1187,90 tūkst. Lt.
1. Organizuoti tuberkulioze sergančių asmenų iš Vidaus ligų skyriaus, esančio Vilniuje, perkėlimą į
Pravieniškes.
Siekdamas įstaigos efektyvesnės veiklos sveikatos teikimo suimtiesiems ir nuteistiesiems srityje bei
atsižvelgdamas į Statybos užbaigimo komisijos, sudarytos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus
vedėjo 2012 m. vasario 24 d. potvarkiu Nr. P3-483 „Dėl statybos užbaigimo komisijos sudarymo“, 201203-05 atlikto patikrinimo metu nurodytas rekomendacijas, Ligoninės direktorius 2012 m. kovo 9 d. įsakymu
Nr. V-47 patvirtintas Pagrindinių priemonių planas, perkeliant tuberkulioze sergančių ligonių gydymą į
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinį.
2012 m. birželio mėnesį tuberkulioze sergantys asmenys iš Ligoninės Vidaus ligų skyriaus, esančio
Vilniuje, perkelti į Pravieniškes.
2012 m. gruodžio 31 d. Ligoninės Pravieniškių padalinyje buvo laikomi 163 asmenys: 156
nuteistieji (iš jų – 3 moterys), 7 suimtieji (iš jų – 1 moteris).
Tuo atveju, kai tuberkulioze sergantiems asmenims diagnozuotos kitos gretutinės ligos ir jų
sveikatos būklei būtinas stacionarinis gydymas, tokie Ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomi asmenys
konvojuojami gydytis į įstaigos Vilniaus padalinį.
2. Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes darbus.
Parengtas Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.) planas,
patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl Laisvės atėmimo vietų
ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.) plano patvirtinimo“.
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