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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai.
2014 metų pagrindiniai veiksniai, kurie turėjo įtakos Laisvės atėmimo vietų ligoninės
veiklai:
Išoriniai veiksniai.
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – 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;
1.2. Atsižvelgiant į Ligoninės kreipimąsį dėl medicininės įrangos įsigyjimo, 2014-03-17
Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo aktu
Nr. LV-319 Ligoninė iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) priėmė dvi laboratorijos centrifūgas, skirtas
ėminiams centrifuguoti (Ligoninės Vilniaus ir Pravieniškių padalinio laboratorijoms);
1.3. Ligoninė, siekdama užtikrinti suimtiesiems, nuteistiesiems nustatyto lygio
atstatomosios medicinos pagalbos teikimą, kai pati tokios pagalbos teikti negali ar neturi teisės, į
viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas konvojuoja pacientus tretinio lygio gydytojų
specialistų konsultacijoms, operacijoms atlikti. Bendradarbiavimas su kitomis asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis gerina sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą Ligoninėje
gydomiems nuteistiesiems, suimtiesiems.
2. Teisinio reglamentavimo sritį:
Vadovaujantis Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų
apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Kalėjimų departamento direktoriaus
2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 „Dėl Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas
(išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,
nustatytais reikalavimais, padidėjo asmens apžiūros ir jų daiktų patikrinimų įeinantiems
(išeinantiems) į (iš) Ligoninę asmenims atlikimų skaičius: Pravieniškių padalinyje – 964 (2014
m. planuota reikšmė – 420), Vilniaus padalinyje – 469 (2014 m. planuota reikšmė – 48). Tai
padidina galimybę užkardyti draudžiamų nuteistiesiems, suimtiesiems turėti daiktų patekimą į
įstaigą.
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3. Bausmių vykdymo sritį:
Siekiant mažinti recidyvinio nusikalstamumo riziką, sudarant sąlygas nuteistiesiems
realizuoti savo gebėjimus ir sumanymus, ugdant jų savarankiškumą, asmenines vertybes, tęsti ar
atnaujinti nuteistojo socialinius ryšius su savo šeima ir artimaisiais, Ligoninės Pravieniškių
padalinyje buvo rengiami resocializacijos projektai:
- Lietuvos Carito „Kalinių globos ir integracijos“ projekto remiami Alfa kurso savanoriai
vykdė Nuteistųjų dorovinių vertybių ugdymo programą – „Alfa kursą“.
- bendradarbiaujant su Šv. Kazimiero ordinu ir Lietuvos Caritu, vyko Socialinio projekto
„Tėvų ir dukterų šokis“ renginys. Tą progą į pataisos įstaigą atvyko ne tik kviestiniai svečiai, bet
ir nuteistųjų žmonos su vaikais.
- VšĮ ,,Elodina“ atstovė Elona Jasinauskienė, Lietuvos sveikuolių sąjungos
viceprezidentas ,,Gyvenimo meno fondo“ mokytojas Egidijus Valskis, susivienijimo „Žali.LT“
koordinatoriaus pavaduotojai Virginija Vingrienė ir Donatas Vaičius, Lietuvos veikliųjų žmonių
bendrijos Šiaulių skyriaus vadovas Vidmantas Ribinskas nuteistiesiems buvo organizuotas
projekto „Bendruomenės daržo įkūrimas” vykdymo pradžia – organizuotas netradicinis
edukacinis renginys, kurio metu buvo įkurtas bendruomenės daržas. Projekto tikslas – suburti
nuteistuosius bendrai veiklai, suteikti žinių apie gamtinę žemdirbystę bei ugdyti naujus, ateičiai
naudingus įgūdžius. Dalis nuteistųjų laisvalaikiu turėjo galimybę užsiimti sodininkystedaržininkyste – sodinti ir prižiūrėti gėles, tvarkyti ir puoselėti įstaigos teritorijos aplinką, gerinti
infrastruktūrą. Rugsėjo gale nuteistieji surinko gausu rudeninį derlių.
- Bendradarbiaujant su NVO „Tėvo namai“ vykdoma projektinė programa „Asmenų
paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno
ir Tauragės apskrityje“. Ši programa aktuali tiems nuteistiesiems, kurie ruošiami paleidimui į
laisvę ir kiti projektai.
4. Administracinę ūkinę sritį:
4.1. Ženkliai padidėjo darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 2014 metais skaičius. Šį
padidėjimą sąlygojo tikslingas bei intensyvus Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Mokymo centro kvalifikacijos renginių organizavimas (2014-05-16
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų personalo kvalifikacijos tobulinimo Mokymo centre 2014 m. renginių grafikas Nr. TS345) (2013 m. kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 100 įstaigos darbuotojų, 2014 m. –
141 darbuotojai).
4.2. Per ataskaitinį laikotarpį investicijų projektui „Laisvės atėmimo vietų ligoninės
perkėlimo į Pravieniškių gydymo ir pataisos namus“ tęsti skirta ir panaudota 2733,0 tūkst. Lt.
2014 m. buvo atliekami su projekto korektūra susiję darbai bei tęsiami statybos darbai.
Neigiamai veikiantys:
Dėl nepakankamo įstaigos finansavimo, trūksta lėšų medikamentams, medicininei įrangai
įsigyti, įstaigos komunalinėms paslaugoms apmokėti, medicinos darbuotojų darbo užmokesčiui
padidinti, darbuotojų darbo sąlygoms bei įstaigoje gydomų pacientų laikymo sąlygoms gerinti.
Vidiniai veiksniai.
Teigiamai veikiantys:
1. Asmens sveikatos priežiūros sritį:
1.1. Siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, numatytų įstaigai išduotoje
licencijoje, teikimą, 2014 m. buvo papildomai įsteigtos 3 medicinos darbuotojų pareigybės. 2014
m. I ketvirtyje Ligoninėje dirbo visi medicinos specialistai papildytomoms sveikatos priežiūros
paslaugoms teikti, t.y. gydytojas endokrinologas (0,5 etato), gydytojas kardiologas (0,5 etato),
gydytojas urologas (0,5 etato), medicinos gydytojas (0,5 etato), gydytojas neurologas (0,5 etato),
infekcinių ligų gydytojas (0,5 etato), gydytojas pulmonologas (1,25 etato).
1.2. Ligoninės Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje įdiegta duomenų bazė „Planinių
konsultacijų į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas registras“. Kompiuterizuota
konsultacijų užsakymų kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose apskaita leis efektyviau atikti
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konsultacijų užsakymų registraciją bei kontroliuoti jų vykdymą, rinkti ir kaupti statistinę
informaciją apie šią veiklą. Tikimasi, kad duomenų bazės įkūrimas sąlygos ir pacientų skundų
dėl konsultacijų užsakymo mažėjimą.
1.3. atlikti 2 vidaus medicininiai auditai: 2014 m. I ketvirtyje – Ligoninės Chirugijos
skyriuje bei IV ketvirtyje – Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnyboje.
2. Teisinio reglamentavimo sritį:
2.1. Siekiant tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, per 2014 metus
Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 9 kokybės vadybos sistemos procedūros;
2.2. Siekiant tobulinti darbo organizavimą bei vidaus tvarką įstaigoje atlikta:
2.2.1. su Kalėjimų departamentu suderintas Apsaugos ir priežiūros postų, esančių
Ligoninės Vilniaus padalinio teritorijoje, plano projektas ir patvirtintas Ligoninės direktoriaus
2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės
atėmimo vietų ligoninės Vilniaus padalinio teritorijoje, plano patvirtinimo“;
2.2.2. Ligoninės direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos
Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės;
2.2.3. Ligoninės direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintas
Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamentas.
3. Bausmių vykdymo sritį:
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuteistiesiems, atliekantiems bausmę Ligoninėje,
taikomų socialinės reabilitacijos programų taikymo efektyvumas. Organizuojama daugiau
socialinės reabilitacijos renginių, sudaromos sąlygos dalyvauti individualioje meninėjekūrybinėje veikloje. 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. Ligoninės Pravieniškių padalinyje 4 būrio nuteistųjų lokaliniame sektoriuje įrengta
tvora, apribojanti nuteistųjų priėmimą prie išorinės perimetro tvoros. Tvoros įrengimas turi įtakos
draudžiamų nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų patekimo į įstaigos teritoriją užkardymui,
t. y. per 2014 m. išimtas 71 mobilaus ryšio telefonas, iš kurių 39 užkardyti (užkardymo procentas
siekia 55%).
4. Administracinę ūkinę sritį
4.1. pagal galimybes pagerintos įstaigos darbuotojų darbo sąlygos (suremontuotosVidaus
ligų skyriaus procedūrinio kabineto patalpos, Vilniaus apsaugos ir priežiūros bei Socialinės
reabilitacijos skyrių kabinetai, Chirurginio skyriaus dušo patalpos, ir vyresniųjų pareigūnų poilsio
kambario patalpos ir kt);
4.2. pagal galimybes pagerintos pacientų laikymo sąlygos (remontuotos kameros tipo
palatų, įrengta TV sistema Pravieniškių padalinio ilgalaikių pasimatymų penkiose
gyvenamuosiuose kambariuose, remontuotas valgyklos patalpos ir kt).
2. Laisvės atėmimo vietų ligoninės misija.
Ambulatorinių ir stacionarinių asmens 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. organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio
stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugas pacientams;
2.1.2. 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.
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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 probacijos tarnybų įskaitoje esančių asmenų priežiūrą ir elgesio korekcijos
priemones. Kodas 01-01-01.
Vykdyti probacijos reformą. Kodas 01-01-02.
Įgyvendinti Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programą „Pataisos, įskaitant
bausmes be įkalinimo
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 01-02-03.
Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų
(prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemą.
Kodas 01-02-04.
Mokyti laisvės atėmimo vietų pareigūnus įveikti stresą, patiriamą darbe. Kodas 01-0205.
Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis. Kodas 01-02-06.
Organizuoti mokymus laisvės atėmimo vietose nuteistiesiems, siekiantiems įgyti
paklausią profesiją. Kodas 01-02-07.
Organizuoti prevencinę priemonę „Teistų asmenų priežiūra“. Kodas 01-02-08.
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
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paslaugas Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 01-03-05.
Stiprinti bausmių vykdymo sistemos personalo administracinius gebėjimus. Kodas 0103-06.
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 03 001-01-01-02.
Per 2014 metus priemonė dalinai įvykdyta, įgyvendinimo procentas siekia 85 proc.
Vykdant šią priemonę, per 2014 metų asignavimų panaudota 501,0 tūkst. lt. Per šį
laikotarpį atlikta:
- suimtųjų, nuteistųjų socialinėms problemoms spręsti įvykdytos 712 individualios
konsultacijos (planuota vykdyti 700 konsultacijų).
- 1 nuteistajam, atleistam nuo laisvės atėmimo bausmės, dėl ligos buvo organizuotos
slaugos paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje (2014 m. planuojama reikšmė – 3
nuteistiesiems).
- 4 nuteistajam, paleistam į laisvę, organizuota gyvenamoji vieta nakvynės namuose
„Caritas“ (2014 m. planuojama reikšmė – 2 nuteistiesiems).
- įvykdyta 472 psichologo konsultacijų (2014 m. planuojama reikšmė – 320 konsultacijų),
kuriose dalyvavo 320 nuteistieji (2014 m. planuojama reikšmė – 210 nuteistųjų).
- skaitytos 8 paskaitos nuteistiesiems, kuriuos ruoštasi lygtinai paleisti nuo laisvės
atėmimo bausmės prieš terminą (2014 m. planuojama reikšmė – 12 paskaitų). Šiose paskaitose
dalyvavo 22 nuteistieji (2014 m. planuojama reikšmė – 24 nuteistųjų). Pasiekti 2014 metams
planuotos vertinimo kriterijų reikšmių nepavyko, nes 2014 m. III ketvirtyje nesusidarė nuteistųjų,
laikomų Ligoninės Pravieniškių padalinyje, grupė.
Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos
tobulinimo sistemą. Kodas 03 001-01-02-04.
Per 2014 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 100 proc.:
- 4 įstaigos pareigūnai dalyvavo kvalifikacijos renginiuose narkomanijos prevencijos
srityje.
Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03 001-01-0301.
Per 2014 metus priemonė dalinai įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 98 proc.
Vykdant šią priemonę, per 2014 metų asignavimų panaudota 12232,5 tūkst. lt. Per šį
laikotarpį atlikta:
1. Užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nurodytų Įstaigos asmens
sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 3360, teikimą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje :
1.1. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos
apsaugos ministerijos pateikta rašytinė informacija apie medicinos specialistus, jų darbo vietas,
medicininę įrangą-1.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. I ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Vadovaujantis Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie
Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. T1-1638 „Dėl
Juridinių asmenų įstaigų asmens sveikatos priežiūros licencijų išdavimo ir patikslinimo“,
Ligoninei išduota patikslinta Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, suteikianti įstaigai
teisę teikti kardiologijos, neurologijos, pulmonologijos, infekcinių ligų, endokrinologijos
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paslaugas. Siekiant užtikrinti ir kontroliuoti pilnavertį šių papildomų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą įstaigoje, Ligoninė 2014-01-03 raštu Nr. S-76 „Dėl informacijos pateikimo“
pateikė informaciją apie medicinos specialistus, jų darbo vietas, medicininę įrangą.
1.2. Sukomplektuoti nauji medicinos specialistų etatai pagal papildytas asmens sveikatos
priežiūros veiklos paslaugas (atsižvelgiant į papildytą Įstaigos asmens sveikatos priežiūros
licenciją Nr. 3360) - 4,25 etato.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. I ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Siekiant tobulinti įstaigos veiklą sveikatos priežiūros srityje bei užtikrinti papildytoje
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje įvardytų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą,
2014 m. I ketvirtyje Ligoninėje dirbo visi medicinos specialistai papildytomoms sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti, t.y. gydytojas endokrinologas (0,5 etato), gydytojas kardiologas
(0,5 etato), gydytojas urologas (0,5 etato), medicinos gydytojas (0,5 etato), gydytojas neurologas
(0,5 etato), infekcinių ligų gydytojas (0,5 etato), gydytojas pulmonologas (1,25 etato).
1.3. Per einamuosius metus įsigyta medicininė įranga -2.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. I ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Atsižvelgiant į Ligoninės kreipimąsį dėl medicininės įrangos įsigyjimo, 2014-03-17
Valstybės turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo aktu
Nr. LV-319 Ligoninė iš Kalėjimų departamento priėmė dvi laboratorijos centrifūgas, skirtas
ėminiams centrifuguoti (Vilniaus ir Pravieniškių padalinio laboratorijoms).
2. Siekiant užtikrinti tinkamą suimtų, nuteistų asmenų, laikomų Laisvės atėmimo vietų
ligoninėje, apsaugą ir priežiūrą:
2.1. stiprinti nuteistųjų, laikomų Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje,
lokalizaciją.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. I ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ligoninės Pravieniškių padalinyje 4 būrio nuteistųjų lokaliniame sektoriuje įrengta tvora,
apribojanti nuteistųjų priėmimą prie išorinės perimetro tvoros. Tvoros įrengimas turi įtakos
draudžiamų nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų patekimo į įstaigos teritoriją užkardymui,
t. y. per 2014 m. išimtas 71 mobilaus ryšio telefonas, iš kurių 39 užkardyti (užkardymo procentas
siekia 55%).
2.2. imtis priemonių tobulinti Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus veiklą,
siekiant užtikrinti tinkamą šiam padaliniui nustatytų funkcijų bei teisės aktų, reglamentuojančių
suimtų, nuteistų asmenų apsaugos, priežiūros bei konvojavimo vykdymą, įgyvendinimą.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. IV ketvirtyje, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Ligoninės Vilniaus padalinio teritorijoje, plano
projektas suderintas su Kalėjimų departamentu ir patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2014 m.
lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo
vietų ligoninės Vilniaus padalinio teritorijoje, plano patvirtinimo“.
2.3. Atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Vilniaus apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyriaus
ginkluotės saugojimo, išdavimo, apskaitos atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. I ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Tarnybinis patikrinimas Ligoninėje atliktas 2014 m. I ketvirtį (2014-03-12 tarnybinio
tyrimo išvada Nr. 10-31 „Dėl ginkluotės apskaitos, saugojimo ir išdavimo“).
2.4. Optimizuoti signalizacijos bei vaizdo stebėjimo sistemą režiminiame korpuse.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. II ketvirtį, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Įsigytos 2 naujos vaizdo stebėjimo kameros, kurios sumontuotos Ligoninės režiminio
korpuso teritorijoje.
3. Užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei skirtų asignavimų optimalų panaudojimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 m. Buhalterinės apskaitos skyrius Ligoninės direktoriui pateikė 4 Pažymas apie
valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (2014-04-09 Nr. BD-606; 2014-07-11 Nr. BD-1055,
2014-10-13 Nr. BD-1458, 2015-01-05 Nr. BD-6), kuriose nurodyta 2014 metų I, II, III, IV
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ketvirčių sąmatos, gauti ir panaudoti asignavimai, kreditorinis įsiskolinimas 2014-03-31, 201406-30 bei 2014-09-30 duomenimis. Pažymėtina, kad, Ligoninė, siekdama 2014 metais išvengti
kreditorinio įsiskolinimo:
- už komunalines paslaugas, 2014-04-03 raštu Nr. S-2048 „Dėl lėšų poreikio
komunalinėms paslaugoms“ informavo Kalėjimų departamentą apie lėšų trūkumą šioms
komunalinėms paslaugoms apmokėti. 2014 m. trūkstamų lėšų poreikis už komunalines paslaugas
sudarė 933,0 tūkst. Lt (iš jų - 552,4 tūkst. Lt kreditorinio įsiskolinimo už 2013 metus);
- už medikamentų įsigijimą, 2014-04-11 raštu Nr. S-2206 „Dėl papildomų lėšų poreikio
2014 metams“ informavo Kalėjimų departamentą apie lėšų trūkumą medikamentams pirkti.
Pagal 2014 m. vykdomos programos „Bausmių sistema“ sąmatą, medikamentams įsigyti skirta
1003 tūkst. Lt. 2014 m. pradžioje kreditorinis įsiskolinimas sudarė 415,2 tūkst. Lt. 2014 m.
balandžio 11 d. duomenimis kreditorinis įsiskolinimas medikamentams sudarė 200 tūkst. Lt
(kitoms įstaigoms per I ketvirtį medikamentų perduota už 165 tūkst. Lt). Siekiant įgyvendinti
medikamentų poreikį, 2014 m. II ketvirčiui papildomai reikėjo 600 tūkst. Lt (tuberkuliozės ir
ŽIV ligoms gydyti).
- už darbo užmokestį, socialinio draudimo įmokas, medikamentus, komunalines paslaugas
ir kt., 2014-10-07 raštu Nr. S-5373 „Dėl papildomų lėšų poreikio 2014 metams“ informavo
Kalėjimų departamentą apie Ligoninės sudėtingą finansinę padėtį. Papildomų lėšų poreikis siekia
1741,0 tūkst. Lt.
Ligoninei per 2014 metus papildomai medikamentams įsigyti buvo skirta lėšų: 2014 m. II
ketvirtyje – 113,7 tūkst. Lt, III ketvirtyje – 580,7 tūkst. Lt, IV ketvirtyje – 237,0 tūkst. Lt. 201412-31 duomenimis kreditorinio įsiskolinimo už medikamentų įsigijimą Ligoninė neturi.
4. Tobulinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės metinio veiklos plano projekto rengimą bei
koordinuoti įstaigos 2014 m. veiklos plano įgyvendinimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
(toliau – Kalėjimų departamentas) 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. PL-1 „Dėl Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 2014 metų
veiklos planų patvirtinimo“ patvirtintas Ligoninės 2014 metų veiklos planas. Rengiant šio plano
projektą atlikti veiksmų, vertinimo kriterijų rodiklių bei jų reikšmių patikslinimai pagal Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2014-01-06 Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos programos „Bausmių sistema“ audito ataskaitoje Nr. 1V-1
(toliau – ataskaita) pateiktas rekomendacijas.
2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis Ligoninės metinio plano įvydymo procentas sudarė 95
proc.
5. 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.
Ligoninės direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-191 patvirtintos Laisvės
atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės.
Per 2014 metus parengtos ir Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 9 kokybės
vadybos sistemos procedūros:
- Ligoninės direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-53 patvirtinta Planinių
konsultacijų užsakymo valstybės ir savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose
ir pacientų konvojavimo tvarka;
- Ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-253 patvirtintos
procedūros: „Meningokokinės infekcijos epidemiologinės priežiūros ir kontrolės procedūra,
„Tymų epidemiologinės priežiūros tvarka“, „Rotavirusinės infekcijos profilaktika“, „Baigiamoji
dezinfekcija užkrečiamųjų ligų židiniuose“, „Maisto transportavimo ir išdavimo pagal geros
higienos praktikos taisykles procedūra“, „Pacientų netinkamų vartoti vaistinių preparatų paėmimo
ir farmacinių atliekų tvarkymo procedūra“, „Šlapimo takų infekcijų, susijusių su šlapimo pūslės
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kateterizacija, profilaktikos priemonės“, „Endoskopų valymas, dezinfekcija, sterilizacija“.
6. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje laikomiems suimtiesiems,
nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus:
- Ligoninės gydytojai atliko 9822 konsultacijas bei ambulatorinius priėmimus.
- atlikti 19502 laboratoriniai tyrimai (planuota atlikti 18000 tyrimų).
- į Vilniaus m. viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas procedūroms bei
konsultacijoms atlikti konvojuoti 589 suimti, nuteisti asmenys (2014 m. planuojama konvojuoti
550 asmenų);
- per ataskaitinį laikotarpį hospitalizuoti 3619 suimti, nuteisti asmenys (2014 m.
planuojama hospitalizuoti 3000 asmenų).
7. Atlikti vidaus medicininį auditą Ligoninės gydomuosiuose skyriuose
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 75 proc.
Per 2014 metus buvo atliktas 1 neplaninis vidaus medicininis auditas (vadovaujantis
Ligoninės direktoriaus 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-236, atliktas neplaninis vidaus
medicininis auditas Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnyboje). Dėl poreikio nebuvimo atlikti
antrąjį vidaus medicininį auditą, nebuvo pasiekta planuojama vertinimo rodiklio reikšmė (2014
m. planuojama atlikti 2 neplaninius auditus).
Planinis vidaus medicininis auditas Ligoninės Chirurgijos skyriuje atliktas vadovaujantis
Ligoninės direktoriaus 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. V-49.
8. Vykdyti socialinę reabilitaciją laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems
nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus:
- socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 114 nuteistieji (2014 m. planuojama
reikšmė – 95 nuteistieji).
- įstaigoje buvo vykdomi 4 projektai: projektas „Mano kelias“(projekto veikla baigta 2014
m. vasario mėn.), Alfa kursų programa (projekto veikla baigta 2014 m. gegužės mėn.), elektrinės
biblioterapijos programa (programa buvo vykdoma 2014 m. vasario – rugsėjo mėnesiais) bei
ekologinės daržininkystės programa (programa buvo vykdoma 2014 m. balandžio – spalio
mėnesiais) (2014 m. planuojama reikšmė – 2 projektai). Projektuose dalyvavo 36 nuteistieji.
9. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Vilniaus jaunimo ir suaugusiųjų konsultacinio bendrojo lavinimo centre (2014-12-31
duomenimis mokėsi 5 nuteistieji), Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų vidurinėje mokykloje
(2014-12-31 duomenimis mokėsi 24 nuteistasis) bei profesinės mokyklos siuvėjų klasėje 201412-31 duomenimis mokėsi 27 nuteistieji), suvirintojų mokymo klasėje (2014-12-31 duomenimis
mokėsi 30 nuteistieji) mokėsi 86 nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje
(2014 m. planuota reikšmė – 53 nuteistųjų).
10. Užtikrinti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje užimtumą
darbine, kūrybine ar kita veikla.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu:
- organizuotas Alfa kurso atstovų susitikimas (2014 m. I ketvirtį, dalyvavo 22 nuteistieji)
su nuteistaisiais dėl dalyvavimo užsiėmimuose. Alfa kursus baigė 31 nuteistieji (2014 m.
planuota reikšmė – 27 nuteistieji).
- elektrinės biblioterapijos programoje dalyvavo 12 nuteistųjų (2014 m. planuota reikšmė
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– 10 nuteistųjų).
- bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos sveikuolių sąjunga dėl sveikatingumo grupių
sudarymu ataskaitiniu laikotarpiu nepasirašyta, nes negauta iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų finansinė parama. Ataskaitiniu laikotarpiu pradėta bendradarbiauti su Kaišiadorių
suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos kūno kultūros ir fizinio lavinimo pedagogais. Visam mokslo
metų ciklui parengta ir pradėta vykdyti nefomalaus ugdymo programa „Sveika gyvensena“.
Programoje dalyvavo 15 nuteistųjų.
- įdarbinta 54 nuteistųjų (2014 m. planuota reikšmė – 40 nuteistųjų).
11. Organizuoti kultūros, sporto ir kitus renginius laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje
atliekantiems nuteistiesiems.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 m. nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje,
organizuoti 47 renginiai (2014 m. planuota reikšmė – 16 renginių), juose dalyvavo 114 nuteistųjų
(2014 m. planuota reikšmė – 95 nuteistieji).
Religinių organizacijų atstovai nuteistuosius, suimtuosius lankė 250 kartus (2014 m.
planuota reikšmė – 66 apsilankymai).
12. Organizuoti ir vykdyti Kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos programos
įgyvendinimą pagal Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą planą.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 97 proc.
Vidutinis suimtųjų, nuteistųjų, nepripažįstančių subkultūros procentas nuo bendro
vidutinio sąrašinio įkalintų asmenų skaičiaus ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje siekė 53,9 %
(2014 m. planuota reikšmė – 59,23 proc.). Planuojamos vertinimo rodiklio reikšmės nepavyko
pasiekti dėl nuteistųjų judėjimo iš kitų pataisos namų. Dauguma šių asmenų pasižymi neigiama
elgsena, vyraujančia toje kalinimo įstaigoje, iš kurios jie atvyko. Atsižvelgiant į tai, šio rodiklio
rezultatyvumas sumažėjo 9 proc. (palyginus su 2014 m. 9-nių mėnesių rezultatu, kai buvo
pasiektas 59 proc. rodiklio įvykdymas)).
Laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems buvo pravestos 5
paskaitos diskusijos subkultūros tematika (2014 m. planuota reikšmė – 3 paskaitos).
Įstaigos pareigūnams skaityta 13 paskaitų apie subkultūros ypatumus bei subkultūros
mažinimą Ligoninėje (2014 m. planuota reikšmė – 7 paskaitos).
13. Vykdyti Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus suteiktos 69 individualios konsultacijos (2014 m. suplanuota atlikti 32
konsultacijas), konsultuoti 53 suimti, nuteisti asmenys (2014 m. planuota reikšmė – 12
nuteistųjų).
Kalėjimų departamentui pateiktos 4 Psichologinės tarnybos parengtos ataskaitos,
Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus – 12 ataskaitų (pateikiamos kiekvieną mėnesį), Pravieniškių
sveikatos priežiūros tarnybos – 12 ataskaitų (pateikiamos kiekvieną mėnesį).
14. Vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ligoninės direktoriaus 2014 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-20 „Dėl atsakingų asmenų
skyrimo“ paskirti Ligoninės pareigūnai, atsakingi už Kovos su korupcija priemonių plano
įgyvendinimą įstaigoje, pagal jiems priskirtą kompetenciją.
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų kovos su korupciją priemonių planas yra
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus (2014-01-15 Nr. V-22). Ligoninė, vykdydama
jai plane nurodytas priemones, apie jų įgyvendinimą Kalėjimų departamentui pateiktos dvi
ataskaitos (2014-07-08 raštu Nr. S-3811, 2015-01-08 raštu Nr. S-3811).
15. Vykdyti kriminogeninės būklės ir jos pokyčių stebėseną ir kontrolę, siekiant pagerinti
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teisės pažeidimų prevenciją.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 95,2 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį atlikta:
Parengtos 5 kriminogeninės būklės analitinės pažymos (2014 m. planuota parengti 5
pažymas).
Atlikti 137 tarnybiniai tyrimai (2014 m. planuota atlikti 180 tarnybinių tyrimų).
Tikslingai vyksdant nusikalstamų veikų bei drausmės pažeidimų prevenciją Ligoninėje, sumažėjo
teisės pažeidimų, todėl 2014 metais atlikta mažiau tarnybinių tyrimų nei 2013 metais (2013 m.
atlikta 218 tarnybinių tyrimų).
Parengtos 5 statistinės lentelės apie kriminogeninę būklę (2014 m. planuota parengti 5
statististines lenteles).
Parengta 2013-01-15 Ataskaita apie suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos
vykdymą Nr. S-PR-161 (2014 m. planuota parengti 1 ataskaitą).
Apsaugos ir priežiūros budinčiųjų pamainų pareigūnams organizuota 10 pratybų
imituojant ypatingą įvykį įstaigoje ( Pravieniškių padalinyje – 5 pratybos, Vilniaus padalinyje – 5
pratybos) (2014 m. planuota atlikti 4 pratybas).
16. Vykdyti prevencines priemones, skirtas draudžiamų daiktų patekimui užkardyti.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Atlikta planinių ir neplaninių Ligoninės teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų: Pravieniškių
padalinyje – 2096, Vilniaus padalinyje – 9833.
Atliktos asmens apžiūros ir jų daiktų patikrinimai įeinantiems (išeinantiems) į (iš)
Ligoninę asmenims: Pravieniškių padalinyje – 964 (2014 m. planuota reikšmė – 420), Vilniaus
padalinyje – 469 (2014 m. planuota reikšmė – 48). Asmens apžiūros ir jų daiktų patikrinimų
įeinantiems (išeinantiems) į (iš) Ligoninę asmenims skaičius žymiai padidėjo dėl tesinio
reglamentavimo pasikeitimų, t. y. vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m.
birželio 26 d. įsakymo Nr. V-262 nustatytais reikalavimais.
Atlikti apsaugos, priežiūros ir įskaitos skyrių budinčių pamainų netikėtų patikrinimai:
Pravieniškių padalinyje – 48 (2014 m. planuota reikšmė – 48), Vilniaus padalinyje – 48 (2014 m.
planuota reikšmė – 48)).
17. 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 ataskaitinį laikotarpį suimtiesiems, nuteistiesiems suteiktos 53 individualios
konsultacijos (2014 m. planuota suteikti 50 konsultacijų), konsultuoti 29 asmenys (2014 m.
planuota konsultuoti 20 asmenis).
18. Vykdyti teisinį ir socialinį švietimą, skaitant paskaitas narkomanijos prevencijos tema
nuteistiesiems bei įstaigos darbuotojams.
Veiksmas įgyvendintass, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metų Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojai nuteistiesiems skaitė 5
paskaitas narkomanijos prevencijos tema (2014 m. planuota skaityti 3 paskaitas).
Ataskaitiniu laikotarpiu priklausomybė nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyta 172
nuteistiesiems (2014 m. planuota reikšmė – 60 asmenų).
19. Vykdyti Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos Laisvės
atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti
šias medžiagas, programą.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu suimtiesiems, nuteistiesiems suteikta 21 individuali konsultacija
(2014 m. planuota suteikti 32 konsultacijas), konsultuoti 16 nuteisų asmenų (2014 m. planuota
konsultuoti 10 asmenis). Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo (sirgo Psichologinės tarnybos vedėja),
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Ligoninės Pravieniškių padalinyje konsultacijos 2014 m. gruodžio mėnesį nebuvo vykdomos. Tai
turėjo įtakos planuojamam rezultatui pasiekti.
20. 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 2014 metus kvalifikaciją tobulino 141 įstaigos pareigūnas ir darbuotojas, dirbantis
pagal darbo sutartis (2014 m. planuota reikšmė – 105).
21. 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 305,9 kv.m. patalpų
plotas, Pravieniškių padalinyje 1596 kv.m. patalpų plotas (2014 m. planuota suremontuoti 1000
kv. m. ploto abiejuose įstaigos padaliniuose). Būtiniausiems remonto darbams atlikti išlaidos
sudarė Pravieniškių padalinyje – 7,554 tūkst.Lt, Vilniaus padalinyje – 16,07 tūkst.Lt.
22. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus atlikti 253 viešieji pirkimai (2014 m. planuota reikšmė – 180).
23. Dalyvauti organizuojant ir teisiškai įvertinant viešųjų pirkimų procedūras.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus Ligoninė parengė ir teisiškai įvertino 91 viešojo pirkimo-pardavimo
sutartis (2014 m. planuota reikšmė – 48).
24. Atstovauti Ligoninę teismuose ir administracinių ginčų komisijose.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninę atstovauta 343 teisminėse bylose (2014 m. planuota
atstovauti 210 teis. bylose), parengtas 201 atsiliepimas (2014 m. planuota reikšmė - 124) bei 15
apeliaciniai atsiliepimai (2014 m. planuota reikšmė - 15).
25. 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 pateikta:
3 Ligoninės programų vykdymo ataskaitos (2017-07-15 Nr. S-3966, 2014-10-15 Nr. S5488, 2015-01-16 Nr. S-)(2014 m. planuota reikšmė – 3).
4 Vertinimo kriterijų apskaičiavimo lentelės (2014-04-17 Nr. S-2297, 2014-07-15 Nr. S3967, 2014-10-15 Nr. S-5487, 2015-01-15 Nr. S-329)(2014 m. planuota reikšmė – 4).
26. Įgyvendinant kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatas, reorganizuotas Vidaus
tyrimų skyrius į Kriminalinės žvalgybos skyrių.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. II ketvirtyje, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Nuo 2014 m. gegužės 2 d. įsigaliojo nauja Ligoninės struktūra, patvirtinta Ligoninės
direktoriaus 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V-41 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
struktūros patvirtinimo“, t. y. Vidaus tyrimų skyrius reorganizuotas į Kriminalinės žvalgybos
skyrių.
Ligoninės direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-55 „Kriminalinės
žvalgybos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų patvirtinimo“ patvirtinti Kriminalinės
žvalgybos skyriaus nuostatai bei šio padalinio darbuotojų pareigybių aprašymai.
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27. Parengti teisės aktus dėl narkotinių medžiagų saugojimo tvarkos.
Veiksmas įgyvendintas 2014 m. II ketvirtyje, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ligoninės direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-134 patvirtintas Iš neteisėtos
apyvartos išimtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekersorių) priėmimo,
apskaitos, saugojimo ir išdavimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje tvarkos aprašas bei paskirtas
asmuo, atsakingas už iš neteisėtos apyvartos išimtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų
pirmtakų (prekersorių) priėmimą, apskaitą, saugojimą ir išdavimą įstaigoje.
Ligoninės direktoriaus 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-135sudaryta Nuolatinė iš
neteisėtos apyvartos išimtų narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekersorių)
sunaikinimo komisija bei patvirtinti šios komisijos nuostatai.
Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį
aprūpinimą. Kodas 03 001-01-03-02.
Per 2014 metus priemonės įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 4120,0 tūkst. Lt.
1. Užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų išlaikymą pagal įstaigai skiriamą finansavimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu vieno nuteistojo išlaikymo išlaidos Ligoninėje siekė 59,7 tūkst.
Lt. (2014 m.planuota reikšmė – 54,6 tūkst. Lt).
Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 03 001-01-03-03.
Per 2014 metus priemonė įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 412,7 tūkst. Lt.
1. Vykdyti tuberkulioze sergančių asmenų profilaktiką Ligoninėje.
Veiksma įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje dėl tuberkuliozės:
- atlikta: Vilniaus padalinyje – 1440 rentgenogramos, Pravieniškių padalinyje – 356
rentgenogramos (bendra 2014 m. planuota reikšmė – 1500).
- atlikta: Vilniaus padalinyje – 780 laboratoriniai tyrimai dėl tuberkuliozės, Pravieniškių
padalinyje – 1307 (bendra 2014 m. planuota reikšmė – 1758).
- diagnozuoti 46 nauji tuberkulioze susirgusių asmenų atvejai (2014 m. planuota reikšmė
– 25).
2. Organizuoti nuteistųjų, esant poreikiui ir suimtųjų, krūtinės ląstų rentgenogramų
atlikimą mobiliuoju rentgeno aparatu kitose kalinimo įstaigose.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Atlikus poreikio analizę pagal pataisos įstaigų pateiktą informaciją ir ją suderinus su
Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros skyriumi, parengtas 2014 metų profilatinių
rentgenologinių tyrimų, atliekamų mobiliuoju rentgeno aparatu, grafikas, kuris Ligoninės 201401-09 raštu Nr. S-244 „Rentgenologinių tyrimų 2014 m planas“ pateiktas Kalėjimų
departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms.
2014 m. nuteistiems asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atlikta 3743 rentgenogramos:
- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 93 nuteisti asmenys;
- Marijampolės pataisos namuose – 916 nuteistų asmenų.
- Alytaus pataisos namai – 925 nuteisti asmenys.
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1 sektorius – 367 nuteisti asmenys.
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2 sektorius – 154 nuteisti asmenys.
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 3 sektorius – 442 nuteisti asmenys.
- Kybartų pataisos namai – 202 nuteisti asmenys.
- Panevėžio pataisos namai – 194 nuteisti asmenys.
- Vilniaus pataisos namai – 450 nuteistų asmenų (Rasų g. – 371, Sniego g. – 79).
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3. Užtikrinti tuberkulioze sergančių asmenų gydymo tęstinumą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį 94 nuteistiesiems gydymas buvo paskirtas Ligoninės stacionare
ir tęstas ambulatorinis gydymas įstaigos Pravieniškių padalinyje (2014 m. planuota reikšmė –
80).
Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevenciją, profilaktiką ir gydymą. Kodas 03 001-01-03-04.
Per 2014 metus įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 418,7 tūkst. Lt.
1. Užtikrinti tęstinį jau vykdomą specifinį gydymą asmenims, sergantiems ŽIV liga, bei
pagal poreikį šį gydymą pradėti kitiems ŽIV liga sergantiems asmenims.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį:
- dėl ŽIV infekcijos ištirti 85 nuteisti, suimti asmenys (2014 m. planuota reikšmė – 60).
- diagnozuotas 6 nauji ŽIV ligos atvejai (2014 m. planuota reikšmė – 2).
- 31 asmeniui tęstas gydymas antiretrovirusiniais vaistais (2014 m. planuota reikšmė –
25).
- 16 naujų gydymo paskyrimo asmenims, sergantiems ŽIV liga, atvejų (2014 m. planuota
reikšmė – 6).
2. Vykdyti ŽIV liga užsikrėtusių asmenų laboratorinę priežiūrą ir laboratorinį
antiretrovirusinio gydymo veiksmingumo stebėjimą.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį dėl ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų ištirti 22 nuteistieji (2014
m. planuota reikšmė – 15).
Gydyti nuo ŽIV ligos 9 Ligoninėje laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji (2014
m. planuota reikšmė – 7).
3. Organizuoti ir vykdyti švietėjiškas konsultacijas kitose laisvės atėmimo vietų įstaigose
dėl ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įvykdyta 5 konsultacijos kitoje laisvės atėmimo vietų
įstaigoje (Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjimo nuteistiems asmenims) (2014 m. planuota
reikšmė – 3).
4. Organizuoti Ligoninės gydytojų pasitarimą ŽIV ligos diagnostikos ir stebėsenos
klausimais.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per 2014 metus buvo organizuoti 2 pasitarimai ŽIV ligos diagnostikos ir stebėsenos
klausimais (2014 m. planuota reikšmė – 1).
Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas – Pravieniškių gyvenvietei. Kodas 03 001-01-03-05.
Per 2014 metus priemonė įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 100 proc.:
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 27,6 tūkst. Lt.
1. Teikti patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomos paslaugas.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Lėšos, gautos už patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomą sudarė 27,6 tūkst. Lt (2014 m.
planuota reikšmė – 25,0 tūkst. Lt).
2. Užtikrinti teisės aktų nustatytų mokamų paslaugų teikimą nuteistiesiems, atliekantiems
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laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje.
Veiksmas įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį 114 nuteistųjų (13 nuteistųjų (Vilniaus padalinyje) ir 101
nuteistasis (Pravieniškių padalinyje)) buvo teikiamos teisės aktų nustatytos mokamos paslaugos
(už elektros prietaisų naudojimą) (2014 m. planuota reikšmė – 74 nuteistieji).
Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03 001-01-03-08.
Per 2014 metuspriemonė dalinai įgyvendinta, įvykdymo procentas siekia 80 proc.:
Priemonei vykdyti panaudota 2733,0 tūkst. Lt.
1. Vykdant Norvegijos tiesioginio finansavimo projektą „Sąlygų įkalintiems asmenims,
priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“, per einamuosius metus pradėti pastato
11N3P (Psichiatrijos skyrius. Ambulatorinio dispanserio skyrius) rekonstrukcijos darbus.
Veiksmas dalinai įgyvendintas, įvykdymo procentas siekia 40 proc.
Norvegijos tiesioginio finansavimo projektu „Sąlygų įkalintiems asmenims,
priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“ (toliau – Projektas) numatomas sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo gerinimas įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms
grupėms, kuriems reikalinga pastovi sveikatos priežiūra, bei narkotikus vartojantiems asmenims,
perkeliant Ligoninę į naujas patalpas, esančias Pravieniškėse II.
Numatoma, jog, įgyvendinus projektą, sergantiems įkalintiems asmenims,
priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, bus teikiamas progresyvus medicininis gydymas ir
kvalifikuotos asmens sveikatos paslaugos, atitinkančios tarptautinius standartus. Taip pat bus
pagerinta medicininė diagnostika naudojant modernią medicinos įrangą. Siekiant šių tikslų
įgyvendinimo, per 2014 m. atlikta:
- 2014 m. sausio 30 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Kalėjimų departamento ir
Laisvės atėmimo vietų ligoninės dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
finansuojamos programos LT14 „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto „Sąlygų
įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“ įgyvendinimo Nr.
57-13/ST-8;
- 2014 m. I ketvirtį parengtas projekto pirkimų planas;
- 2014 m. I ketvirtį parengta ir Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA)
pateikta 2014-01-30 paraiška Nr. 1S-416 dėl 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
lėšomis finansuojamos programos „Pataisos, įskaitant bausmes be įkalinimo“ projekto „Sąlygų
įkalintiems asmenims, priklausantiems pažeidžiamoms grupėms, gerinimas“ finansavimo;
- 2014 m. II ketvirtį buvo vykdoma statinių ekspertizės paslaugos viešojo pirkimo
procedūra: Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 11N3p (Psichiatrijos
skyrius, Vidaus ligų skyrius), unikalus Nr. 4998-7007-9090, esančio Pravieniškių g. Nr. 57,
Pravieniškės II, Kaišiadorių r. nebaigtų rekonstrukcijos darbų techninė ekspertizė. 2014 m.
rugpjūčio mėnesį atlikta pastato 11N3p (Psichiatrijos skyrius, Vidaus ligų skyrius) likutinių
darbų ekspertizė, spalio mėnesį CPVA pateikta derinti šio pastato rekonstrukcijos ir statybos
darbų pirkimo procedūros dokumentai;
- 2014 m. III ketvirtį parengta medicininės įrangos pirkimo techninė specifikacija ir
pateikta CPVA (2014-07-10). Šiuo metu paskelbtos medicininės įrangos pirkimo sąlygos;
- 2014-07-10 medicininės įrangos pirkimo dokumentų projektai pateikti Centrinei
projektų valdymo agentūrai įvertinti lėšų paskirstymo tikslingumą medicininės įrangos
įsigyjimui;
-2014-07-17 pasirašyta projekto „Pataisos įstaigose sudarytos geresnės sąlygos
pažeidžiamoms grupėms priskirtiems nuteistiesiems (geresnės sveikatos priežiūros paslaugos,
sumažintas narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiekiamumas priklausomybę turintiems
nuteistiesiems ir sukurtos reikalingos sąlygos nuteistųjų moterų, auginančių vaikus,
resoliazacijai)“ įgyvendinimo sutartis (Nr. ST-70/2014/4-9-20/3F-51);
-2014-08-28 įsigyta Ligoninės Vidaus ligų ir Psichiatrijos skyrių likutinių rekonstrukcijos
darbų ekspertizė;
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- 2014-11-24 atliktas medicininės įrangos pirkimo sąlygų paskelbimas;
-2014-12-31 pasirašyta Paraiška dėl Ligoninės Vidaus ligų ir Psichiatrijos skyrių
rekonstrukcijos ir statybos darbų pirkimo.
2. Parengti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje esančio pastato
2P/2P (Priėmimo skyrius) dokumentai, skirti Valstybinei komisijai, išduodančiai statinio
pripažinimo tinkamu naudoti, bei pasirašytas statybos užbaigimo aktas.
Veiksmas įvykdytas 2014 m. III ketvrityje, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno
teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjo 2014 m. gegužės 8 d.
potvarkiu Nr. P3-640-(15.1) „Dėl Statybos užbaigimo komisijos sudarymo“ 2014 m. birželio 19
d. komisija pradėjo darbą dėl pastato 2P2p (Priėmimo skyrius) statybos užbaigimo akto
pasirašymo.
Vadovaujantis 2014 m. vasario 7 d. pasirašytu susitarimu prie rekonstrukcijos darbų
sutartimi Nr. 197 Nr. 57-17 (2006 m. spalio 4 d. rekonstrukcijos darbų sutartis Nr. 197 „Dėl
Pravieniškių gydymo ir pataisos namų trijų pastatų (2P2/p Priėmimo skyrius, 11N3/p
Psichiatrijos skyrius, Ambulatorinio dispanserio skyrius; 6D3/p Tuberkuliozės skyrius)
rekonstrukcijos darbų“) statybos remonto darbai baigti, šalių įsipareigojimai įvykdyti. 2014-0702 gautas pastato 2P2/p Priėmimo skyrius Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-140702-00200.
3. Pasirašyti Ligoninės Pravieniškių padalinio teritorijos sutvarkymo ir perimetro tvoros
apsauginės signalizacijos rekonstrukcijos darbų užbaigimo aktai.
Veiksmas įvykdytas 2014 m. III ketvirtyje, įvykdymo procentas siekia 100 proc.
Įvykdyti visi įsipareigojimai, nurodyti 2006 m. spalio 4 d. rekonstrukcijos darbų sutartyje
Nr. 197 „Dėl Pravieniškių gydymo ir pataisos namų trijų pastatų (2P2/p Priėmimo skyrius,
11N3/p Psichiatrijos skyrius, Ambulatorinio dispanserio skyrius; 6D3/p Tuberkuliozės skyrius),
teritorijos sutvarkymo ir perimetro tvoros apsauginės signalizacijos rekonstrukcijos darbų
sutartis“ ir 2014 m. vasario 7 d. sudarytame Susitarime prie rekonstrukcijos darbų sutarties Nr.
197 Nr. 57-17 su UAB „Struktūra“ dėl sutarties nutraukimo, įpareigojant rangovus baigti
teritorijos sutvarkymo ir pastato 2P2p (Priėmimo skyrius) rekonstrukcijos darbus. Gautas
teritorijos sutvarkymo ir perimetro tvoros apsauginės signalizacijos darbų atlikimo aktas.
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