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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai
2013 metų pagrindiniai veiksniai, kurie turėjo įtakos Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau –
Ligoninė) veiklai:
Išoriniai veiksniai
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Siekiant teikti Ligoninėje kardiologijos, neurologijos, pulmonologijos, infekcinių ligų,
endokrinologijos paslaugas, Ligoninė 2013-05-17 kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą
pateikdama paraišką leidimui-higienos pasui gauti. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, atliko Ligoninės
ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų įvertinimą ir 2013-05-31 raštu Nr. (12-6/7)12.10-(L7)-R-23
įstaigai pavedė pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus bei pateikti reikiamus dokumentus. Ligoninė
2013-07-11 raštu Nr. S-3436 informavo šią instituciją apie atliktus veiksmus. Ataskaitiniu laikotarpiu
Ligoninei buvo išduotas leidimas-higienos pasas (2013-07-29 Nr. (12-6)12.12-690).
1.2. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Ligoninei per nurodytą laiką
pašalinus (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 2013-08-22 raštą Nr. D212429-(7.9) „Dėl pateiktų dokumentų įvertinimo licencijai patikslinti“) nustatytus trūkumus, buvo išduota
patikslinta Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 3360.
1.3. Ligoninė iš papildomai Kalėjimų departamento skirtų lėšų 2013 m. I ketvirčio pabaigoje
įsigijo: videorektaskopą, kolonoskopą, cistaskopą.
1.4. Ligoninė dalyvauja 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.
2. Teisinio reglamentavimo sritį:
2013 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, personalo valdymu ir kitais
klausimais. Per 2013 metus 4 Ligoninės darbuotojai dalyvavo 6 darbo grupėse, sudarytose Kalėjimų
departamento direktoriaus įsakymais.
3. Bausmių vykdymo sritį:
2013 metu II pusmetyje iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gautas finansavimas nuteistųjų
profesiniam mokymui. 33 nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Ligoninės Pravieniškių
padalinyje, mokosi siuvėjo specialybės.
4. Administracinę ūkinę sritį:
Per ataskaitinį laikotarpį investicijų projektui „Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į
Pravieniškių gydymo ir pataisos namus“ tęsti skirta ir panaudota 1900,00 tūkst. Lt. 2013 m. buvo atliekami
su projekto korektūra susiję darbai bei tęsiami statybos darbai.
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Neigiamai veikiantys:
1. Dėl nepakankamo įstaigos finansavimo, trūksta lėšų medikamentams, medicininei įrangai įsigyti,
medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, darbuotojų darbo sąlygoms bei įstaigoje gydomų
pacientų laikymo sąlygoms gerinti.
2. Sudėtinga sukomplektuoti Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų
pareigūnų etatus, nes:
- pretendentai į laisvas jaunesniųjų pareigūnų grandies pareigybes nepereina sveikatos apžiūros
patikrinimo dėl sveikatos būklės neatitikimo pagal teisės aktų nustatytus vertinimo kriterijus bei fizinio ir
dalykinio parengimo patikrinimo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centre;
- dėl socialinių garantijų neatitikimo tarnybos ypatumams.
Vidiniai veiksniai
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 patvirtinta nauja Laisvės
atėmimo vietų ligoninės struktūra. Tai sudarė sąlygas efektyvesniam darbo organizavimui struktūrinių
padalinių, susijusių su asmens sveikatos priežiūra.
1.2. Įsteigta ŽIV/AIDS ir ją lydinčių ligų prevencijos ir gydymo grupė. Siekiama, kad šios grupės
veikla būtų naudinga visai kalinimo įstaigų sistemai, nes ŽIV/AIDS sergančių asmenų koncentracija laisvės
atėmimo vietose yra žymiai didesnė nei laisvėje.
2. Teisinio reglamentavimo sritį:
2.1. Siekiant tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, per 2013 metus Ligoninės
direktoriaus įsakymais patvirtintos 24 kokybės vadybos sistemos procedūros;
2.2. Siekiant tobulinti įstaigos veiklą:
2.2.1. parengtas Ligoninės darbo reglamento pakeitimo įsakymo projektas, kurį Ligoninės
direktorius patvirtino 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
darbo reglamento, patvirtinto Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-105
„Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“.
2.2.2. Ligoninė 2013-12-19 raštu Nr. S-6788 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos
aprašo pakeitimo“ Kalėjimų departamentui pateikė derinti Ligoninės vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto
Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V164 (toliau – Aprašas), pakeitimo projektą. Šiuo metu vyksta aprašo pakeitimų tobulinimo darbai pagal

Kalėjimų departamento pateiktas rekomendacijas.
2.2.3. Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-136 patvirtintas Laisvės atėmimo
vietų ligoninės Pravieniškių padalinio konvojuojamųjų apsaugos planas, Ligoninės direktoriaus 2013 m.
liepos 17 d. įsakymu Nr. V-151 patvirtintas Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų
ligoninės Pravieniškių padalinyje, planas.
3. Bausmių vykdymo sritį:
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuteistiesiems, atliekantiems bausmę Ligoninėje, taikomų
socialinės reabilitacijos programų taikymo efektyvumas (29 procentais išaugo nuteistųjų dalyvavimas
įstaigos vykdomosiose socialinės reabilitacijos programose). Organizuojama daugiau socialinės
reabilitacijos renginių, sudaromos sąlygos dalyvauti individualioje meninėje-kūrybinėje veikloje, vis
mažiau lieka laisvo laiko ir tuo pačiu nuteistųjų veikla vis labiau nukreipiama pozityvia kryptimi. Pastoviai
analizuojama ir įvertinama, įstaigoje vykdoma drausminė praktika, nuolat ieškoma įvairių priemonių
skatinančių teigiamą nuteistųjų elgesį, bandoma pereiti nuo drausminių priemonių prie socialinės
reabilitacijos priemonių. Socialinės reabilitacijos renginių metu vykdomas aiškinamasis darbas dėl teigiamo
elgesio naudingumo duoda teigiamus rezultatus.
3.2. 2013 m. sudaryta partnerystės sutartis su Krikščioniškuoju labdaros fondu „Tėvo namai“ ir
pradėtas įgyvendinti projektas „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir
integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“. Šia sutartimi įstaiga su Krikščioniškuoju labdaros
fondu „Tėvo namai“ apjungdami ir kooperuodami savo patirtį, profesines žinias, įgūdžius ir dalykinę
reputaciją susitarė bendradarbiauti bendrai įgyvendinant projektą, siekiant parengti nuteistuosius
integracijai į visuomenę, suteikti nuteistiesiems galimybę įgyti profesiją bei sėkmingai integruotis į darbo
rinką.
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3.3. Praplėsta vaizdo stebėjimo sistema Ligoninės Vilniaus padalinio režiminiame korpuse (įrengtos
3 vaizdo stebėjimo kameros, korpuso vyresniesiems skirtose patalpose įrengti monitoriai stebėti tame
korpuse esančią situaciją.
4. Administracinę ūkinę sritį
4.1. pagal galimybes pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos (įrengtos Vilniaus apsaugos,
priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų persirengimo patalpos, suremontuoti šio padalinio
kabinetai, baudos izoliatoriaus poste tarnybą vykdančių jaunesniųjų pareigūnų darbo patalpos remontas,
Laboratorijos pastato dviejų kabinetų remontai);
4.2. pagal galimybes pagerintos pacientų laikymo sąlygos (suremontuota 12 kameros tipo palatų,
atliktas Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus laikino sulaikymo patalpos remontas,).
Neigiamai veikiantys:
1. Didelė Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus jaunesniųjų pareigūnų kaita sudarė
neigiamas sąlygas sudaryti atskirą rezervinę grupę, vykdančią konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos
priežiūros įstaigas bei užtikrinti tinkamą suimtų, nuteistų asmenų priežiūros vykdymą įstaigos Vilniaus
padalinyje.
2. Medicinos specialistų trūkumas (vidaus ligų gydytojų, gydytojų chirurgų ir t.t.) daro neigiamą
įtaką asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei:
2.1 vienam gydytojui chirurgui per metus tenka apie 483 pacientai;
2.2. vienam vidaus ligų gydytojui per metus tenka apie 350 pacientų;
2.3. vienam gydytojui psichiatrui per metus tenka 221 pacientas.
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
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 03001.
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 programą). Kodas 0101-02.
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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. Kodas 01-02-02.
Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietose. Kodas 0102-03.
Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Kodas 01-0204.
Mokyti laisvės atėmimo vietų pareigūnus įveikti stresą, patiriamą darbe. Kodas 01-02-05.
Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis. Kodas 01-02-07.
Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra“. Kodas 01-02-10.
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.
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.
4. Ligoninės vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas
Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. Kodas 03.01.01.02.01.
Per 2013 metus priemonė dalinai įvykdyta, įgyvendinimo procentas siekia 99 proc.
Vykdant šią priemonę, per 2013 metus asignavimų panaudota 335,0 tūkst. lt. Per šį laikotarpį
atlikta:
- suimtųjų, nuteistųjų socialinėms problemoms spręsti įvykdyta 821 individuali konsultacija
(planuota vykdyti 700 konsultacijų).
- 3 nuteistiesiems, atleistiems nuo laisvės atėmimo bausmės, dėl ligos organizuotos slaugos
paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (planuota reikšmė – 2 nuteistiesiems).
- 3 nuteistiesiems, paleistiems į laisvę, organizuotos gyvenamosiosi vietos nakvynės namuose
„Caritas“ (planuota reikšmė – 2 nuteistiesiems).
- Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
buvo pateikti 97 laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų dokumentai asmens darbingumo lygiui nustatyti
(planuota vykdyti atsižvelgiant į poreikį).
- įvykdyta 218 psichologo konsultacijų (planuota atlikti 130 konsultacijų), kuriose dalyvavo 337
nuteistieji (planuota reikšmė – 150 nuteistųjų). Šių vertinimo rodiklių faktinės reikšmės žymų padidėjimą
lėmė Psichologinės tarnybos darbuotojų sukomplektavimas (2013 m. III ketvirtyje naujai į darbą priimtas
Psichologinės tarnybos psichologas).
- įvykdyta 12 paskaitų nuteistiesiems, kuriuos ruoštasi lygtinai paleisti nuo laisvės atėmimo
bausmės prieš terminą (planuota 12 paskaitų). Šiose paskaitose dalyvavo 37 nuteistieji (planuota reikšmė –
40 nuteistųjų). Šis veiksmas įgyvendintas 93 proc., tai įtakojo nuteistųjų, atliekančių terminuotą laisvės
atėmimo bausmę Ligoninės Pravieniškių padalinyje;
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- organizuoti 76 visuomeninių organizacijų ir savanorių socialinės psichologinės pagalbos atvejai
Ligoninėje esantiems suimtiesimes, nuteistiesiems (planuota reikšmė – 30 atvejų).
Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą. Kodas
01-02-04.
Per 2013 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 100 proc.:
- Ligoninės medicinos specialistams perskaityti 2 pranešimai apie narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimo atpažinimo simptomus, gydymo būdus bei galimus prevencijos būdus (planuota
perskaityti 2 pranešimus).
- 4 įstaigos pareigūnai dalyvavo kvalifikacijos renginiuose narkomanijos prevencijos srityje.
Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03.01.01.03.01.
Per 2013 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 95 proc.
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 11569,3 tūkst. Lt.
1. Imtis priemonių siekiant įstaigos veiklą padaryti efektyvesne:
1.1. Sudaryti atskirą rezervinę grupę, vykdančią konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, suformavus šiai veiklai atlikti būtiną personalo kiekį.
Veiksmas neįgyvendintas. Pasitvirtino rizikos faktorius. Žmogiškųjų išteklių trūkumas.
Veiksmas neįgyvendintas dėl jaunesniųjų pareigūnų trūkumo bei didelės kaitos (2013-12-31
duomenimis nesukomplektuota 13 šių pareigūnų etatų (į tarnybą Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos
skyriuje per 2013 metus priimti 22 jaunesn. pareigūnai, atleista 15 jaunens. pareigūnų, skelbta 18 atrankų,
jose dalyvavo 55 pretendentai).
1.2. Pakartotinai kreiptis į Kalėjimų departamentą bei Teisingumo ministeriją dėl medicinos
personalo atlyginimo didinimo, siekiant sukomplektuoti šį personalą.
Veiksmas neįgyvendintas. Pasitvirtino rizikos faktorius. Finansinių išteklių trūkumas.
Pakartotinai kreiptis į uždavinyje nurodytas institucijas dėl medicinos personalo atlyginimo
didinimo nėra tikslinga, nes teisiniu reglamentavimu darbo apmokėjimo sąlygos yra pagerintos, tačiau
įstaiga didinti darbo užmokestį medicinos specialistams nėra pajėgi dėl nepakankamai darbo užmokesčiui
skiriamų lėšų. Pažymėtina, kad Teisingumo ministerija 2013-04-08 raštu Nr. (1.40.)7R-2529 kreipėsi į
Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei atitinkamas ministerijas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo asmenims, esantiems laisvės atėmimo vietose, kuriame taip pat akcentuojamas klausimas dėl
medicinos personalo tarnybinių atlyginimų didinimo siekiant sukomplektuoti etatus.
2. Tobulinti įstaigos teisinę bazę, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės
aktų, kuriais įstaiga vadovaujasi savo veikloje, nustatytų reikalavimų įgyvendinimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
2013 m. laikotarpiu teisinės informacijos srityje buvo vykdoma:
- Administracijos reikalų skyrius parengė Ligoninės darbo reglamento pakeitimo įsakymo projektą,
kurį Ligoninės direktorius patvirtino 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-227 „Dėl Laisvės atėmimo vietų
ligoninės darbo reglamento, patvirtinto Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2012 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V105 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2011 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
- Ligoninės 2013-12-19 raštu Nr. S-6788 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos
aprašo pakeitimo“ Kalėjimų departamentui pateikė derinti Ligoninės vidaus tvarkos aprašo, patvirtinto
Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V164 (toliau – Aprašas), pakeitimo projektą. Šiuo metu vyksta aprašo pakeitimų tobulinimo darbai pagal
Kalėjimų departamento pateiktas rekomendacijas.
- Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 24 kokybės vadybos
sistemos procedūros;
- Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-136 patvirtintas Laisvės atėmimo vietų
ligoninės Pravieniškių padalinio konvojuojamųjų apsaugos planas;
- Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-139 patvirtinta Laisvės atėmimo vietų
ligoninės struktūra;
- Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-148 patvirtinta Transporto ir krovinių
apžiūros bei transporto priemonių įvažiavimo (išvažiavimo) į įstaigą (iš jos) tvarka;
- Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. V-151 patvirtintas Apsaugos ir
priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje, planas. 2013 m. II
ketvirtį Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų
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departamentas) pateiktas derinti Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Vilniaus padalinio teritorijoje, plano
projektas.
3. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje laikomiems suimtiesiems,
nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
- Siekiant teikti Ligoninėje kardiologijos, neurologijos, pulmonologijos, infekcinių ligų,
endokrinologijos paslaugas, Ligoninė 2013-05-17 kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą
pateikdama paraišką leidimui-higienos pasui gauti. Vilniaus visuomenės sveikatos centras, atliko Ligoninės
ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų įvertinimą ir 2013-05-31 raštu Nr. (12-6/7)12.10-(L7)-R-23
įstaigai pavedė pašalinti patikrinimo metu nustatytus trūkumus bei pateikti reikiamus dokumentus. Ligoninė
2013-07-11 raštu Nr. S-3436 informavo šią instituciją apie atliktus veiksmus. Ataskaitiniu laikotarpiu
Ligoninei buvo išduotas leidimas-higienos pasas (2013-07-29 Nr. (12-6)12.12-690).
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, Ligoninei per nurodytą laiką
pašalinus (pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos 2013-08-22 raštą Nr. D212429-(7.9) „Dėl pateiktų dokumentų įvertinimo licencijai patikslinti“) nustatytus trūkumus, buvo išduota
patikslinta Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija Nr . 3360.
- per ataskaitinį laikotarpį hospitalizuoti 3654 suimti, nuteisti asmenys.
- Ligoninės gydytojai atliko 12222 konsultacijas bei ambulatorinius priėmimus (planuota
atlikti10000 konsultacijų bei ambulatorinių priėmimų).
- atlikti 18078 laboratorinių tyrimai (planuota atlikti 16000 tyrimų). Faktinė reikšmė didesnė už
planuotą, nes pagal hematologinio analizatoriaus parodymus būtina atlikti papildomus citologinius tyrimus,
siekiant tikslingo paciento ištyrimo;
- į Vilniaus m. viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas procedūroms bei konsultacijoms
atlikti konvojuoti 838 suimti, nuteisti asmenys (planuota konvojuoti 500 asmenų). Faktinė vertinimo
rodiklio reikšmė didesnė už planuotą rodiklio reikšmę dėl padidėjusio poreikio teikti tretinio lygio
medicinines paslaugas.
4. Atlikti vidaus medicininį auditą Ligoninės gydomuosiuose skyriuose
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Neplaniniai vidaus medicininiai auditai, kuriuos inicijuotų įstaigos vadovas ar kompetentingos
institucijos, nebuvo atliekami dėl poreikio nebuvimo. Planinis vidaus medicininis auditas atliktas šių metų
rugpjūčio mėnesį.
5. Vykdyti socialinę reabilitaciją laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 161 nuteistasis (planuota reikšmė 120 nuteistųjų). Vertinimo rodiklio reikšmė didenė nei planuota, nes:
- patvirtinta nauja Nuteistųjų dvasinio ugdymo programa, kurioje dalyvauja papildomas skaičius
nuteistųjų;
- nuteitiesiems, kuriems atidedamas lygtinio laisvės atėmimo instituto taikymas, įpareigojami
dalyvauti socialinės reabilitacijos programose. Siekdami vykdyti šiuos įpareigojimus nuteistieji aktyviau
įsijungia į šias programas;
- padidėjus organizuojamų socialinės reabilitacijos renginių skaičiui, nuteistieji kviečiami juose
dalyvauti;
- nuteistiesiems darosi įdomu ir jie daugiau įsijungia į socialinės reabilitacijos programas.
Įstaigoje vykdomas projektas „Mano kelias“, kuriame dalyvavo 9 nuteistieji (planuota reikšmė - 8
nuteistieji).
152 nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, neturi drausminių nuobaudų
(planuota reikšmė - 90 nuteistųjų), 151 nuteistasis buvo skatintas (planuota skatinti 90 nuteistųjų). Šių
vertinimo rodiklių reikšmės didesnės nei planuotų reikšmių, nes didėjant nuteistųjų užimtumui, įsteigta
nauja profesinės mokyklos klasė, organizuojama daugiau socialinės reabilitacijos renginių, sudaromos
sąlygos dalyvauti individualioje meninėje-kūrybinėje veikloje, vis mažiau lieka laisvo laiko ir tuo pačiu
nuteistųjų veikla vis labiau nukreipiama pozityvia kryptimi. Taip pat nuolat socialinės reabilitacijos
renginių metu vykdomas aiškinamasis darbas dėl teigiamo elgesio naudingumo duoda rezultatus. Taip pat
nuolat analizuojama ir įvertinama vykdoma drausminė praktika, nuolat ieškoma įvairių priemonių,
skatinančių teigiamą nuteistųjų elgesį. Bandoma pereiti nuo drausminių priemonių prie socialinės
reabilitacijos priemonių.
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8 nuteistieji savanoriškai atlygino nusikaltimu padarytą turtinę žalą (planuota reikšmė - 5
nuteistieji). Didesnę faktinę vertinimo rodiklio reikšmę nulėmė lygtinio paleidimo komisijos ir teismo
įpareigojimai atlyginti nusikaltimu padarytą turtinę žalą. Taip pat socialinės reabilitacijos renginiuose,
bendrų susirinkimų metu nuolat primenama apie šį lygtinio paleidimo komisijos kriterijų lygtinai
paleidžiant nuteistuosius.
Parengti 178 socialinės rizikos vertinimai (planuota parengti 60 vertinimų). Žymiai didesnę faktinę
vertinimo rodiklio reikšmę nulėmė tai, kad yra atlikti visų įstaigoje esančių nuteistųjų socialinės rizikos
vertinimai ir priskaičiuoti pakartotiniai socialinės rizikos vertinimai.
6. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centre, Kaišiadorių jaunimo ir
suaugusiųjų vidurinėje mokykloje bei profesinės mokyklos siuvėjų klasėje mokėsi 68 nuteistieji, atliekantys
laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje (planuota reikšmė - 40 nuteistųjų). Didesnę faktinę vertinimo rodiklio
reikšmę nulėmė tai, kad specialybei įgyti mokymasis prasidėjo 2013 m. II pusmetyje, gavus finansavimą iš
Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos.
7. Užtikrinti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje užimtumą darbine, kūrybine
ar kita veikla.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 96 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje buvo įdarbinta 60 nuteistųjų (planuota įdarbinti 65
nuteistuosius). Kadangi įstaigoje laisvės atėmimo bausmę atlieka problemų su sveikata turintys nuteistieji,
todėl dėl įvairių gydytojų nurodomų medicininių indikacijų, šiuo laikotarpiu dirbti galinčių nuteistųjų
skaičius sumažėjo.
Individualia darbine, kūrybine ar kita veikla užsiėmė 74 nuteisti asmenys (planuota reikšmė – 40
nuteistųjų). Didesnę faktinę vertinimo rodiklio reikšmę nulėmė tai, kad, plėtojant ir vykdant įvairias
socialinės reabilitacijos priemones (steigiama muzikinė nuteistųjų grupė, vykdoma bendra suvenyrų
gaminimo akcija su Lietuvos Caritu, nuteistieji aktyviai dalyvavo Žemės dienos socialinėje akcijoje),
atsiranda naujų veiklų, kuriose nuteistieji noriai dalyvauja.
8. Organizuoti kultūros, sporto ir kitus renginius laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems
nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, organizuoti 36
renginiai (planuota – 30 renginių), juose dalyvavo 180 nuteistųjų (planuota reikšmė – 120 nuteistųjų).
Religinių organizacijų atstovai nuteistuosius, suimtuosius lankė 191 kartus (planuota reikšmė – 110
apsilankymų).
9. Organizuoti ir vykdyti Kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos programos įgyvendinimą
pagal Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą planą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-167 patvirtintas
Kriminalinės subkultūros apraiškų laisvės atėmimo vietose prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
2013 metų planas. Ligoninės direktoriaus pavedimu (rezoliucija) apie šio plano vykdymą atsakingi
Ligoninės darbuotojai kas ketvirtį turi pateikti ataskaitą apie plane įstaigai nustatytų priemonių vykdymą.
Parengta ir įstaigos direktoriui pateiktos 3 pažymos apie kriminalinės subkultūros apraiškų LAVL
prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 2013 m. plano vykdymą (2013-07-10 Nr. BD-PR-879;
2013-10- Nr. BD-PR-, 2014-01-06 Nr. BD-PR-3).
Laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems buvo pravestos 3 paskaitos
diskusijos subkultūros tematika (planuota reikšmė – 3 paskaitos).
Įstaigos pareigūnams skaitytos 8 paskaitos apie subkultūros ypatumus bei subkultūros mažinimą
Ligoninėje (planuota reikšmė – 8 paskaitos).
Vidutinis suimtųjų, nuteistųjų, nepripažįstančių subkultūros procentas nuo bendro vidutinio
sąrašinio įkalintų asmenų skaičiaus ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje siekė 47,2 % (planuota reikšmė – 15
proc.). Žymų faktinės reikšmės padidėjimą lėmė įvairios laisvalaikio užimtumo formos ir padidėjęs jų
skaičius: mokslas vidurinėje ar profesinėje mokyklose, darbas, dalyvavimas individualioje kūrybinėjemeninėje veikloje, dalyvavimas kultūros, sporto ar kituose renginiuose, skatina nuteistuosius kitokiam
tarpžmogiškam bendravimui, įgalina atsirandančius įvairius tarpusavio klausimus spręsti kitokiomis
priemonėmis. Todėl nuteistiesiems tampa „nenaudinga“ pripažinti nuteistųjų subkultūros taisykles ir jų
laikytis.
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10. Vykdyti Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 96 proc.
Per 2013 metus suteiktos 35 individualios konsultacijos (planuota atlikti 40 konsultacijų),
konsultuoti 11 suimtų, nuteistų asmenų. Planuota rodiklio reikšmė nepasiekta, nes ataskaitiniu laikotarpiu
buvo konsultuota daugiau asmenų, todėl kievienam asmeniui skirta mažiau konsultacijų.
Kalėjimų departamentui pateiktos 3 Psichologinės tarnybos parengtos ataskaitos, Priėmimo-skubios
pagalbos skyriaus – 12 ataskaitų (pateikiamos kiekvieną mėnesį), Pravieniškių sveikatos priežiūros
tarnybos – 12 ataskaitų (pateikiamos kiekvieną mėnesį).
11. Vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Bendras Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kovos su korupciją priemonių planas yra
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus (2013-01-21 Nr. LV-74). Ligoninė, vykdydama jai plane
nurodytas priemones, apie jų įgyvendinimą Kalėjimų departamentui pateikė 2013-07-09 Pažymą apie kovos
su korupcija programos įgyvendinimo 2013 metų priemonių plano vykdymą už 2013 metų I pusmetį Nr. S3375 bei 2013-08-14 Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Nr. S-4038, 2014-01-09 Pažymą apie
kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2013 metų priemonių plano vykdymą už 2013 metų II
pusmetį Nr. S-249.
12. Vykdyti kriminogeninės būklės ir jos pokyčių stebėseną ir kontrolę, siekiant pagerinti teisės
pažeidimų prevenciją.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 99 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikta:
Parengtos 12 kriminogeninės būklės analitinės pažymos (planuota parengti 12 pažymų).
Atlikta 218 tarnybiniai tyrimai (planuota atlikti 100 tarn. tyrimų). 2013 metais siekiant objektyviai
ir išsamiai išsiaiškinti įvykių aplinkybes, atlikta daugiau tarnybinių tyrimų, didesnė dalis tarnybinių tyrimų
dėl nuteistųjų, suimtųjų kūno susižalojimų, tai galėjo įtakoti, atskirų nuteistųjų, suimtųjų polinkis žalotis dėl
lėtinių psichikos sutrikimų.
Parengta statistinių lentelių apie kriminogeninę būklę –12 (planuota parengti 12 statist. lentelių).
Parengta 2013-01-16 Ataskaita apie suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos vykdymą
Nr. S-207 (planuota parengti 1 ataskaitą).
Atlikta planinių ir neplaninių Ligoninės teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų – 9792 (Pravieniškių
padalinyje – 2160 (planuota reikšmė – 2080), Vilniaus padalinyje – 10785 (planuota reikšmė – 12800)).
Ligoninės Vilniaus padalinyje vertinimo rodiklio reikšmė nepasiekta dėl jaunesniųjų pareigūnų trūkumo
(2013 m. organizuoti 134 konvojaus postai viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurie tęsėsi
338 dienas) dėl to atliktos ne visos planinės kratos ir apžiūros.
Atliktos 682 asmens apžiūros ir jų daiktų patikrinimai įeinantiems (išeinantiems) į (iš) Ligoninę
asmenims (Pravieniškių padalinyje – 4430 (planuota reikšmė – 800) žymų skirtumą tarp faktinės ir planinės
vertinimo rodiklio reikšmių lėmė įstaigos vidaus teisinio reglamentavimo pakitimai, reikalaujantys didinti
asmens apžiūrų bei daiktų patikrinimų skaičių, Vilniaus padalinyje – 77 (planuota reikšmė – 48)).
Atlikti 96 apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrių budinčių pamainų netikėtų patikrinimai
(Pravieniškių padalinyje – 48 (planuota reikšmė – 48), Vilniaus padalinyje – 72 (planuota reikšmė – 48)).
13. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo laisvės atėmimo vietose
komisijos iškeltus uždavinius, siekiant sumažinti smurtinio elgesio riziką tarp nuteistųjų ir suimtųjų.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus suimtiesiems, nuteistiesiems suteiktos 62 individualios konsultacijos (planuota
suteikti 60 konsultacijų), konsultuoti 28 asmenys (planuota konsultuoti 23 asmenis).
14. Vykdyti teisinį ir socialinį švietimą, skaitant paskaitas narkomanijos prevencijos tema
nuteistiesiems bei įstaigos darbuotojams.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Psichologinės tarnybos darbuotojai
nuteistiesiems skaitė 7 paskaitas narkomanijos prevencijos tema (planuota skaityti 2 paskaitas).
Ataskaitiniu laikotarpiu priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyta 158
nuteistiesiems (planuota reikšmė – 31asmuo).
15. Vykdyti tarpusavio bendradarbiavimą tarp kalinimo įstaigų bei institucijų, vykdančių
narkomanijos prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Vykdant narkomanijos prevenciją laisvėje bei laisvės atėmimo vietose, atliekamas nuolatinis
operatyvus informacijos keitimasis: per 2013 metuss teisėsaugos institucijoms išsiųsta 14 informacinių
pranešimų, įvyko 3 Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ir laisvės atėmimo vietų,
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Pravieniškių ir Kauno vidaus tyrimų padalinių pareigūnų pasitarimai.
16. Vykdyti Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos Laisvės atėmimo vietų
ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti šias medžiagas, programą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus suimtiesiems, nuteistiesiems suteikta 40 individualių konsultacijų (planuota suteikti
36 konsultacijas), konsultuota 17 nuteistų asmenų (planuota konsultuoti 9 asmenis).
17. Pareigūnų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimas, siunčiant juos
į Kalėjimų departamento Mokymo centrą bei kitas nemokamai organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo
renginius vykdančias įstaigas.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus kvalifikaciją tobulino 100 įstaigos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis (planuota reikšmė – 90). Pagrindinės įstaigos, organizavusios kvalifikacijos tobulinimo renginius, –
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, Vilniaus
universitetas, Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras.
18. Vykdyti Ligoninės pastatų, statinių ir patalpų priežiūrą ir atlikti būtiniausius remonto darbus.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninės Vilniaus padalinyje suremontuotas 429,16 kv.m. patalpų plotas,
Pravieniškių padalinyje 2393 kv.m. patalpų plotas. Būtiniausiems remonto darbams atlikti išlaidos sudarė
Pravieniškių padalinyje - 11,65 tūkst.Lt, Vilniaus padalinyje – 18,1 tūkst.Lt.
19. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
2013-02-06 Ligoninės direktoriaus patvirtintas 2013 m. Biudžetiniais metais numatomų pirkti
perkančiosios organizacijos reikalingų darbų, prekių ir paslaugų planas Nr. BD-184 (planuota reikšmė – 1).
Per 2013 metus atlikti 222 viešieji pirkimai (planuota reikšmė – 153).
20. Dalyvauti organizuojant ir teisiškai įvertinant viešųjų pirkimų procedūras.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ligoninė parengė ir teisiškai įvertino 79 viešojo pirkimo-pardavimo sutartis (planuota reikšmė –
60).
21. Atstovauti Ligoninę teismuose ir administracinių ginčų komisijose.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus Ligoninę atstovauta 36 teisminėse bylose (planuota atstovauti pagal poreikį),
parengti 158 atsiliepimai bei 4 apeliaciniai atsiliepimai apeliacinės instancijos teismams (planuota parengti
pagal poreikį), 7 atsiliepimai administracinių ginčų komisijai (Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo
komisijai) (planuota parengti pagal poreikį).
22. Parengti Ligoninės 2012 metų programoje „Bausmių sistema“ nustatytų uždavinių
įgyvendinimo ataskaitas ir pateikti Kalėjimų departamento Finansų valdybos Biudžeto planavimo skyriui.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Kalėjimų departamentui pateiktos:
3 Ligoninės programų vykdymo ataskaitos (2013-07-15 Nr. S-3496, 2013-10-15 Nr. S-5232, 201401-20 Nr. S-490)
4 Vertinimo kriterijų apskaičiavimo lentelės (2013-04-15 Nr. S-1782, 2013-07-15 Nr. S-3495,
2013-10-15 Nr. S-5231, 2014-01-15 Nr. S-375).
Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą. Kodas 03.01.01.03.02.
Per 2013 metus priemonė dalinai įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 90 proc.
Šios priemonės vykdymui panaudota 4257,2 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.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 93 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu 1554 nuteistiesiems, suimtiesiems (planuota reikšmė – 1800 nuteistųjų)
buvo skirta pašalpa ar piniginė išmoka (dėl sumažėjusio suimtų, nuteistų skaičiaus faktinė vertinimo
rodiklio reikšmė mažesnė už planuotą), 65 nuteistiesiems buvo mokamas darbo užmokestis (planuota
reikšmė – 60 nuteistųjų).
2. Užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų išlaikymą pagal įstaigai skiriamą finansavimą.
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Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 87 proc.
Per 2013 metus vieno nuteistojo išlaikymo išlaidos Ligoninėje siekė 52,8 tūkst. Lt.(kasinės
išlaidos), 54,2 tūkst. Lt. (faktinės išlaidos) (planuota reikšmė – 49,2 tūkst. Lt). Vertinimo rodiklio reikšmė
nepasiekta, nes sąlygojo išlaidų padidėjimas, susijęs su darbuotojų darbo užmokesčio apmokėjimu,
išaugusiu antiretrovirusinių vaistų ŽIV liga sergantiems asmenims poreikiu, laboratorinių tyrimų skaičiaus
padidėjimu
Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 03.01.01.03.03.
Per 2013 metus priemonė dalinai įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 97 proc.
1. 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.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 90 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu nuteistiesiems, sergantiems tuberkulioze, pravesta 20 paskaitų (Vilniaus
padalinyje esantiems pacientams – 9 paskaitos, Pravieniškių padalinyje – 11 paskaitų) (planuota pravesti 20
paskaitų).
Per 2013 m. nuo tuberkuliozės išgydyti 54 nuteisti asmenys (Pravieniškių padalinyje –51 asmuo,
Vilniaus padalinyje – 3 asmenys), tai sudarė 43 proc. šia liga sergančių pacientų (planuota reikšmė – 62
proc.). Šio rodiklio įgyvendinimo procentas siekia 69 proc. Tai sąlygojo nuo tuberkuliozės gydomų
nuteistųjų, laikomų Ligoninės Pravieniškių padalinyje, skaičiaus sumažėjimas (2012 m. gydyti 108
asmenys, 2013 m. - 129).
Ligoninėje dėl tuberkuliozės atliktos 1898 rentgenogramos (Vilniaus padalinyje – 1595,
Pravieniškių padalinyje – 303) (planuota atlikti pagal poreikį).
2. Tęsti nuteistųjų, esant poreikiui, ir suimtųjų, krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimą mobiliuoju
rentgeno aparatu.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Atlikta poreikio analizė ir, suderinus su Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriumi,
parengtas ir Ligoninės direktoriaus patvirtintas 2013 metų rentgenologinių tyrimų planas (2013-01-10 Nr.
BD-28).
Per 2013 m. 3946 nuteistiems asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atlikta 3950 rentgenogramų:
- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 94 nuteisti asmenys;
- Alytaus pataisos namuose – 968 nuteisti asmenys;
- Marijampolės pataisos namuose – 939 nuteisti asmenys;
- Panevėžio pataisos namai – 255 nuteisti asmenys;
- Pravieniškių pataisos namų-atviroji kolonija – 1026 nuteisti asmenys: I valdyba – 506; II valdyba
– 301; III valdyba – 219;
- Kybartų pataisos namai – 240 (atliktos 242 rentgenogramos);
- Vilniaus pataisos namai – 424 (atliktos 426 rentgenogramos).
3. Užtikrinti tuberkulioze sergančių asmenų gydymo tęstinumą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį 1 nuteistajam gydymas nuo tuberkuliozės buvo paskirtas laisvėje, o tęstas
Ligoninėje (planuota reikšmė – pagal poreikį).
98 nuteistiems asmenims gydymas buvo paskirtas Ligoninės stacionare ir tęstas ambulatorinis
gydymas įstaigos Pravieniškių padalinyje (planuota reikšmė – pagal poreikį).
Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą. Kodas 03.01.01.03.04.
Per 2013 metus priemonė dalinai įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 93 proc.
1. Imtis priemonių dėl ŽIV liga sergančių kalinimo įstaigose laikomų asmenų tinkamo gydymo.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ligoninė, įgyvendindama šią priemonę, 2013-01-18 raštu Nr. S-235 kreipėsi į Kalėjimų
departamentą dėl lėšų ŽIV liga sergantiems asmenims poreikio. Kalėjimų departamentas 2013-02-27 raštu
Nr. 1S-642 „Dėl papildomų lėšų skyrimo ir planinio nuteistų asmenų skaičiaus padidinimo“ Ligoninę
informavo, kad Ūkinės finansinės veiklos tarybos prie Kalėjimų departamento (toliau – Taryba) 2013-02-19
posėdyje buvo apsvarstytas Ligoninės prašymas papildomai skirti 3675 tūkst. litų ŽIV liga sergantiems
asmenims gydyti ir, atsižvelgiant į tai, kad Kalėjimų departamentas neturi galimybės skirti papildomai
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nurodytų lėšų, priėmė protokolinį sprendimą įtraukti prašomą sumą į papildomų lėšų poreikio analizę.
Papildomos lėšos gali būti skirtos tuo atveju, jeigu bus patikslintas 2013 m. valstybės biudžetas ir Kalėjimų
departamentas gaus papildomą finansavimą. Per 2013 m. 9 mėnesius papildomas finansavimas Ligoninei
nebuvo skirtas.
2013-05-30 vykusiame Direktorių tarybos posėdyje Ligoninės iniciatyva buvo svarstytas klausimas
dėl ŽIV/AIDS gydymo ir prevencijos kabineto (visai kalinimo sistemai) įsteigimo Ligoninėje būtinumo ir
tikslingumo. Atsižvelgiant į Direktorių tarybos pritarimą, Ligoninė 2013-06-06 raštu Nr. S-2825 kreipėsi į
Kalėjimų departamentą dėl ŽIV/AIDS ir ją lydinčių ligų prevencijos ir gydymo grupės įsteigimo,
pateikdama derinti naujai parengtą įstaigos struktūros projektą. Ligoninės direktoriaus 2013 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. V-139 patvirtinta Laisvės atėmimo vietų ligoninės struktūra, suderinta su Kalėjimų
departamentu (šis įsakymas įsigaliojo nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d.).
2. Individualus pacientų konsultavimas.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje atliktos 172 konsultacijos ŽIV/AIDS liga sergantiems
nuteistiesiems (planuota atlikti 150 konsultacijų). Per 2013 m. II ketvirtį ŽIV/AIDS ir ją lydinčių ligų
prevencijos ir gydymo grupės vidaus ligų gydytojas atliko 2 išvažiuojamąsias konsultacijas į Alytaus
pataisos namus.
3. Ligos diagnostika.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus dėl ŽIV infekcijos ištirtas 91 nuteistas, suimtas asmuo, diagnozuoti 2 nauji ŽIV
ligos atvejai.
4. 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).
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 66,7 proc.
2013 metus nuo ŽIV/AIDS ligos gydyti 37 asmenys (planuota gydyti 25 asmenis).
4 asmenims buvo naujai paskirtas specifinis gydymas antiretrovirusiniais vaistais (planuota rekšmė
– 6 asmenys).
5. Vykdyti ŽIV liga užsikrėtusių asmenų laboratorinę priežiūrą ir laboratorinį antiretrovirusinio
gydymo veiksmingumo stebėjimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 484 tyrimai dėl ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų (Vilniaus
padalinyje – 91 tyrimas, Pravieniškių padalinyje – 393 tyrimai) ŽIV liga sergančių asmenų laboratorinė
priežiūra bei laboratorinis antiretrovirusinio gydymo veiksmingumas buvo stebimas Ligoninės:
Pravieniškių padalinyje – 7 nuteistiesiems, Vilniaus padalinyje – vidutiniškai 10 % visų nuteistųjų,
suimtųjų, kuriems buvo taikomas stacionarinis gydymas).
Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas –
Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 03.01.01.03.05.
Per 2013 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 100 proc.:
1. Patalpų, esančių Pravieniškėse, nuoma.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Lėšos, gautos už patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomą sudarė 30,1 tūkst. Lt (planuota reikšmė –
30,0 tūkst. Lt).
2. Užtikrinti teisės aktų nustatytų mokamų paslaugų teikimą nuteistiesiems, atliekantiems laisvės
atėmimo bausmę Ligoninėje.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2013 metus 112 nuteistųjų (10 nuteistųjų (Vilniaus padalinyje) ir 102 nuteistiesiems
(Pravieniškių padalinyje)) buvo teikiamos teisės aktų nustatytos mokamos paslaugos (už elektros prietaisų
naudojimą) (planuota reikšmė – 98 nuteistieji).
Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03.01.01.03.08.
Per 2013 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 100 proc.:
Per 2013 m. priemonei vykdyti panaudota 1954,0 tūkst. Lt.
1. Tęsti Ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II strategiją, išanalizavus šio proceso tikslingumą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
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Vykdant priemonę atlikta:
- Siekdami tinkamo ir savalaikio Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II
(Kaišiadorių r.) plano, patvirtinto Ligoninės direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-48 „Dėl
Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.) plano patvirtinimo“,
įgyvendinimo, 2012 metais Ligoninė raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą (2012-03-14 raštu Nr. S-1282
„Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II“, 2012-04-02 raštu Nr. S-1593 „Dėl
darbo grupės sudarymo“ ir 2012-10-24 raštu Nr. S-4912 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į
Pravieniškes II ir darbo grupės sudarymo“) dėl Teisingumo ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos,
Kalėjimų departamento ir Ligoninės atstovų darbo grupės sudarymo. Darbo grupės veikla, jos teikiami
siūlymai padėtų racionaliau ir efektyviau planuoti projekto rekonstrukcijos darbų eigą, tinkamai panaudoti
rekonstrukcijoms skirtas lėšas, nustatyti optimalią Ligoninės veiklos koncepciją, teikiamų paslaugų sritis,
apimtis, minimaliai reikalingo personalo bei medicininės įrangos ir kitus Ligoninės funkcionavimo būtinus
aspektus.
Ligoninė, 2013-02-08 raštu Nr. S-666 „Dėl informacijos pateikimo“ atsakydama į Kalėjimų
departamento 2012-11-29 raštą „Dėl darbo grupės sudarymo“, pateikė papildomą informaciją apie 2012
metais atliktus statybos rekonstrukcijos darbus bei įsigytą medicininę įrangą, apie 2013 metais planuojamus
atlikti antrojo statybos darbų etapo darbus (atsižvelgiant į 2013 m. įstaigai planuojamą finansavimą
rekonstrukcijos darbams atlikti). Šiuo raštu Ligoninė pakartotinai akcentavimo apie tarpinstitucinės darbo
grupės sudarymo būtinumą bei efektyvumą.
- 2013 m sausio mėn. Ligoninės Pravieniškių padalinyje įvyko pasitarimas dėl racionalaus ir
efektyvaus rekonstrukcijoms skirtų lėšų panaudojimo, rekonstrukcijos projekto koregavimo variantų bei
efektyvaus rekonstrukcijos darbų atlikimo eiliškumo (atsižvelgiant į tai, kad Ligoninės pastatų, esančių
Pravieniškėse II, rekonstrukcijos projektai buvo parengti 2004 m., o pasikeitus Lietuvos higienos normoms
HN 76:2010 „Laisvės atėmimo vietos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (Žin., 2010, Nr. 41-1999)
šiuos pastatus reikia įrengti pagal naujus reikalavimus) suderinimo. Per 2013 m. buvo atliekami su projekto
korektūra susiję darbai bei tęsiami statybos darbai.
- Pagal investicijų projektą „Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškių gydymo ir
pataisos namus“ atlikta darbų:
§ Pakloti lauko elektros tinklai;
§ Įrengti montavimui 2 vnt. šulinių gaisriniai čiaupai;
§ Atliktas ir suderintas projekto koregavimas: Priėmimo skyriaus patalpos pritaikytos neįgaliesiems
bei rentgeno kabinetas perkeltas iš antro aukšto į pirmąjį aukštą;
§ Gautas pastato 13N3/p (Intensyvaus stebėjimo poskyris. Chirurginis skyrius) 2013-09-18 Statybos
užbaigimo aktas Nr. SUA-20-130918-00286), baigiami ruošti pastato 12N3/p (Terapinis skyrius)
statybos užbaigimo aktui gauti ir pripažinimo pastato tinkamu naudoti dokumentai;
§ Baigtas projekto koregavimas: vietoje apsaugos sistemos „PERIMITRAX“ bus įrengtas perimetro
apšvietimas, telefonų, vaizdo stebėjimo ir kompiuterinis tinklas sujungtas į vientisą monitoringo
sistemą;
- Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti rekonstrukcijos darbai:
§ Trinkelių išardymas bei pasivaikščiojimų kiemelių betonavimas;
§ Oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos remontas;
§ Silpnų srovių įrengimo darbai (apšvietimas, lauko ryšiai ir silpnų srovių apjungimas, senos elektros
ir silpnų srovių įrangos demontavimas nuo perimetro betoninės tvoros, apsaugos bokštelių elektros
tinklo ir apsaugos bei telekomunikacinių tinklų rekonstravimas);
§ Perimetro vaizdo sistemos išplėtimo darbai;
§ Perimetro apsaugos sistemos papildymo darbai;
§ Pastato 2P2p rentgeno patalpų, pritaikytų neįgaliesiems, bei patalpų, esančių šio pastato antrame
aukšte, įrengimas;
§ Teritorijos sutvarkymas: asfalto dangos įrengimas ir akmens atsijų dangos įrengimas;
§ Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio įrengimas;
§ Pastato 2P2p vėdinimo sistemos montavimas;
§ Vadovaujantis Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 2013-12-17 potvarkiu
Nr. P3-2629, buvo sudaryta komisija, kuri 2013-12-20 atliko statybos užbaigimo procedūras dėl
pastato 12D3p (Terapinis skyrius) statybos akto parengimo. 2013-12-31 pasirašytas Statybos
užbaigimo aktas Nr. SUA-20-131231-00421.
Investicijų projekto „Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškių gydymo ir pataisos
namus“ statybos, rekonstrukcijos darbams atlikti 2013 m. skirta ir panaudota 1900,00 tūkst. Lt.
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Ligoninė 2013-01-09 raštu Nr. S-87 kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl medicininės įrangos
įsigijimo. 2013 m. I ketvirčio pabaigoje Ligoninė iš papildomai Kalėjimo departamento skirtų lėšų (35
tūkst. Lt) įsigijo medicininę įrangą: videorektaskopą, kolonoskopą, cistaskopą.

Direktorius

Andrius Dubinas

