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1. Aplinkos ir išteklių analizė bei pasiekti rezultatai. 
2015 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. Siekiant tinkamai įgyvendinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatuose nustatytus 
tikslus ir funkcijas bei gerinti įstaigos veiklos efektyvumo rodiklius sveikatos priežiūros srityje, 
2015 m. I pusmetyje organizuotas reikiamų procedūrų vykdymas, susijęs su Ligoninės teikiamų 
medicininių paslaugų papildymu ortopedijos traumatologijos paslaugomis: 2015 m. rugsėjo 
mėnesį Ligoninei buvo išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro leidimas-higienos pasas 
(2015-08-31 Nr. 12(12.6)-BSV-10534), 2015-11-03 Ligoninė raštu Nr. S-5630 „Dėl Įstaigos 
asmens sveikatos priežiūros licencijos papildymo“ kreipėsi į Valstybinę akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybą, pateikdama 2015-11-03 Paraišką Nr. S-5629 patikslinti Įstaigos 
asmens sveikatos priežiūros licenciją papildant ambulatorinėmis gydytojo neurochirurgo bei 
gydytojo ortopedo-traumatologo paslaugomis; 

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. Bausmių vykdymo sritį: 
2.1. Siekiant užtikrinti tinkamą Ligoninės nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusių su 

nuteistųjų socialinės reabilitacijos bei resocializacijos vykdymu, įstaigoje kuriami, plėtojami 
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projektai, skatinantys nuteistuosius užsiimti naudinga ir tikslinga veikla. Tuo tikslu, 2015 m. 
kovo 6 d. Ligoninė kartu su Lietuvos Caritu pradėjo vykdyti bendrą socialinį projektą „Socialinių 
ryšių atkūrimas“, kuriame dalyvauja 2 Carito savanoriai ir 6 nuteistieji. Projekto tikslas – gerinti, 
atkurti socialinius ryšius tarp nuteistųjų ir jų artimųjų, puoselėjant dorovines vertybes. 2015 m. II 
pusmetyje Ligoninė kartu su šv. Kazimiero ordinu vykdė projektą „Žinių ringas“ – tai 
intelektualus komandinis žaidimas, kurio tikslas teisingai atsakyti į kuo daugiau pateiktų 
klausimų ar užduočių. 

2.2. Plėtojamos nuteistųjų profesinio mokymo galimybės Ligoninėje. Įstaigos 
Pravieniškių padalainyje suformuota Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos suvirintojų 
grupė, kurioje 2015-2016 mokslo metais mokslus pradėjo 25 nuteistieji. 

2.3. Siekiant ugdyti pareigūnų specialų parengimą, per 2015 metus 5 jaunesnieji 
pareigūnai, vykdantys Ligoninės pacientų konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, dalyvavo Kalėjimo departamento Mokymo centro organizuojamuose kvalifikacijos 
tobulinimo renginiuose, susijusiuose su nuteistųjų, suimtųjų konvojavimu. Tokiu būdu palaikomi 
ir įgyvendinami kompetentingų struktūrinių padalinių vadovų pasiūlymai dėl nuolatinio 
pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tam, kad, susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, jie 
gebėtų tinkamai, operatyviai reaguoti į vykstančius įvykius bei imtis skubių bei teisėtų priemonių 
viešajai ar įstaigos vidaus tvarkai atstatyti. 

2.4. Per 2015 metus vykdytas tarpusavio bendradarbiavimas tarp įkalinimo įstaigų bei 
institucijų, vykdančių nusikalstamų veikų prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose, t.y. 
ataskaitiniu laikotarpiu įvyko 3 susirinkimai su teritorinių policijos komisariatų pareigūnais: 
2015-03-31 susirinkimas vyko Vilniaus pataisos namuose, 2015-05-21 susirinkimą organizavo 
Ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai. Vadovaujantis Ligoninėje vykusio 
Bendradarbiavimo aptarimo 2015-05-26 protokolu Nr. 11-96, trečiąjį susirinkimą 2015-11-26 
organizavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 3-iojo policijos 
komisariato pareigūnai. 

 
3. Administracinę ūkinę sritį: 
2015 metais padidėjo vyresniųjų pareigūnų, pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų, kėlusių 

kvalifikaciją skaičius. Šį padidėjimą sąlygojo pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos projektą „Įkalinimo įstaigų personalo kompetencijų 
stiprinimas, skiriant daugiau dėmesio įkalintų asmenų mokymui“ vykdomi mokymai. 

 
Neigiamai veikiantys: 
Dėl nepakankamo įstaigos finansavimo, trūksta lėšų medicininei įrangai įsigyti, 

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. Pagal 2015 m. rentgenologinių tyrimų plane nustatytą laiką Ligoninė mobiliuoju 

rentgeno aparatu atliko rentgenologinius tyrimus nuteistiems asmenims, laikomiems kitose 
kalinimo įstaigose: 

- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 83 nuteisti asmenys;  
- Marijampolės pataisos namuose – 830 nuteistų asmenų;  
- Alytaus pataisos namai – 872 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos III sektorius – 220 nuteistų asmenų; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos II sektorius – 263 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos I sektorius – 313 nuteistų asmenų; 
- Kybartų pataisos namai – 222 nuteisti asmenys; 
- Panevėžio pataisos namai – 189 nuteisti asmenys; 
- Vilniaus pataisos namai – 465 nuteisti asmenys (atlikta 468 rentgenogramų). 
Iš viso atliktos 3460 rentgenogramų (ištirti 3457 nuteisti asmenys). Tokiu būdu siekiama 
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užtikrinti tinkamą tuberkuliozės prevencijos vykdymą laisvės atėmimo vietų įstaigose. 

1.2. Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl 
neplaninio vidaus medicininio audito atlikimo“ atliktas neplaninis auditas Vidauls ligų skyriaus 
vidaus ligų gydytojo (2015-02-11 pažyma Nr. BD-316) bei Ligoninės direktoriaus 2015 m. 
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-267  atliktas Vidauls ligų skyriaus neplaninis auditas teikiamoms 
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms bei medicininių dokumentų pildymo kokybei įvertinti 
(2015-12-28 pažyma Nr. BD-1649), vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. 
įsakymu Nr. V-132, atliktas planinis vidaus medicininis auditas įstaigos Psichiatrijos skyriuje 
(2015-06-30 pažyma Nr. BD-531). 

  
2. Teisinio reglamentavimo sritį: 
Siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos saugą (pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus), medicininių dokumentų pildymą, 
reikalavimų vykdymą įstaigoje, per 2015 m. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 
kokybės vadybos sistemos procedūros: 

- 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl dezinfekcijos planų patvirtinimo“ 
patvirtinti gydomųjų skyrių, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, Vaistinės, Klinikinių tyrimų 
laboratorijos ir kitų patalpų dezinfekcijos planai (13 planų); 

- 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
patvirtinimo" patvirtinta Pavojingų medicinos instrumentų valymo ir dezinfekcijos proceso 
kokybės kontrolės tvarka; 

- 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Radiacinės avarijos likvidavimo plano 
patvirtinimo“ patvirtintas Radiacinės avarijos likvidavimo planas; 

- 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl higienos procedūrų patvirtinimo“ 
patvirtintos kokybės vadybos sistemos procedūros: „Dėl Tuberkuliozės atvejo (židinio) 
diagnostikos ir kontrolės tvarka“, „Dėl Spjaudyklių kenksmingumo pašalinimo tvarka“; 

- 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
„Gydymo stacionare ligos istorijos pildymo tvarka“ patirtinimo. 

 
3. Bausmių vykdymo sritį: 
3.1. Per ataskaitinį laikotarpį padidėjo nuteistiesiems, atliekantiems bausmę Ligoninėje, 

taikomų socialinės reabilitacijos programų taikymo efektyvumas. Organizuota daugiau socialinės 
reabilitacijos renginių (2014 m. vyko 47 renginiai, 2015 m. – 59 renginiai), sudaromos sąlygos 
dalyvauti individualioje meninėje-kūrybinėje veikloje. Pastoviai analizuojama ir įvertinama, 
įstaigoje vykdoma drausminė praktika, nuolat ieškoma įvairių priemonių skatinančių teigiamą 
nuteistųjų elgesį. Socialinės reabilitacijos renginių metu vykdomas aiškinamasis darbas dėl 
teigiamo elgesio naudingumo duoda teigiamus rezultatus; 

3.2. Mobilaus ryšio blokavimo sistema įrengta Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinyje esančioje Ūkio aptarnavimo brigadoje (pastatas 9L2p). Šių metų 2015 m. 
balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Ryšių reguliavimo 
tarnyba) buvo pateiktas Ligoninės raštas Nr. S-2207 „Dėl GSM ryšio blokavimo stoties 
registravimo“, dėl Ligoninėje įrengtos mobilaus ryšio blokavimo sistemos įregistravimo. 
Atsižvelgiant į tai, Ryšių reguliavimo tarnyba 2015 m. II ketvirtyje atliko radijo ryšio trukdymo 
stoties patikrinimą (Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-05-21 aktas Nr. (56.3)-IP-140 „Dėl Radijo  
ryšio trukdymo stoties patikrinimo“). 2015-07-03 Ligoninė gavo šios tarnybos 2015-06-25 raštą 
„Dėl radijo ryšio stoties įregistravimo“, kuriame nurodoma, kad GSM ryšio blokavimo stotis yra 
įregistruota; 

3.3. Siekiant užtikrinti tinkamą režimo reikalavimų vykdymą, 2015 m. sausio mėnesį 
Ligoninės Pravieniškių padalinyje įrengtas pastovus priežiūros postas 3 būrio 4 brigadoje. Šio 
priežiūros posto įsteigimas ir vykdoma nuolatinė nuteistųjų priežiūra žymiai sumažino nuteistųjų 
daromų vidaus tvarkos pažeidimų skaičių, t.y. per 2014 m. 3 būrio 4 brigadoje tarp nuteistųjų 
buvo užfiksuoti 8 incidentai (psichinio bei fizinio smurto naudojimas prieš kitus nuteistuosius, 
savižalojimasis, vaizdo kamerų gadinimas ir kt.), per 2015 m. įvyko 1 incidentas; 

3.4. Ligoninė, siekdama įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, 
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vykdomą kartu su Kalėjimų departamentu ir jam pavaldžiomis įstaigomis, suplanavo 2015 metais 
ištirti korupcijos pasireiškimo galimybę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų pildymo 
veikloje bei vykdant viešųjų pirkimų antikorupcinę kontrolę. Tokiu būdu siekta, kad šiose 
įstaigos veiklos srityse būtų tinkamai atskleistos korupcijos pasireiškimo priežastys, sąlygos ir jos 
laiku pašalintos, taip pat imtasi visų teisėtų priemonių pažeidimų prevencijai vykdyti: 2015-11-
26 įvykdyta organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinė kontrolė (2015-11-26 Pažyma Nr. 11-
195 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinės 
kontrolės“), 2015-12-09 atliktas Ligoninės pareigūnų viešųjų ir privačių interesų derinimo 
deklaracijų patikrinimas (2015-12-09 Pažyma Nr. 11-PR-191 „Dėl Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi 
kontrolės“). 

 
4. Administracinę ūkinę sritį: 
4.1. Siekiant užtikrinti Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniesiems 

pareigūnams saugų nuteistųjų, suimtųjų konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros 
įstaigas, jaunesniesiems pareigūnams nupirkta 10 vnt. taktinių liemenių; 

4.2. Siekiant tobulinti, gerinti dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą  įstaigoje, 2015 
m. II ketvirčio laikotarpiu Administracijos reikalų skyrius parengė metodinę medžiagą 
„Dokumentų valdymas (Dokumentų rengimas, apskaita ir tvarkymas)“, kurią pateikė įstaigos 
struktūrinių padalinių vadovams; 

4.3. Pagal galimybes pagerintos darbuotojų darbo sąlygos: atliktas Vidaus ligų skyriaus 
procedūrinio ir poilsio kambarių remontas, Pravieniškių sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų 
kabineto remontas, kontrolės ir praleidimo punkto grindų remontas, 1, 2 apsaugos bokštelių 
remontas, Įskaitos skyriaus kabineto remontas, suremontuoti Klinikinių tyrimų laboratorijos ir 
administracinio pastatų stogai ir kt.; 

4.4. pagal galimybes pagerintos pacientų laikymo sąlygos: remontuotos Ligoninės 
Vilniaus padalinyje esančių Vidaus ligų skyriaus, Chirurgijos kameros tipo palatos, atlikti 
Pravieniškių padalinio ilgalaikių pasimatymų gyvenamųjų kambarių, nuteistųjų prausyklos 
patalpų remontai ir kt.). 

 
Pasiekti rezultatai 

 
Pagrindiniai 2015 metų veiklos rezultatai: 
 
1 uždavinys. Imtis priemonių siekiant įstaigos veiklą padaryti efektyvesne. 
 
Rezultatas. Uždavinys įvykdytas: 
 
1.1 užduotis. Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą. 
 
Rezultatas. Užduotis įvykdyta. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Siekiant teikti Ligoninėje ortopedijos traumatologijos 
paslaugas, raštu kreiptasi: 
1.1.1. į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą leidimui-higienos pasui gauti. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje. Siekiant tinkamai 
įgyvendinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatuose nustatytus tikslus ir funkcijas bei gerinti 
įstaigos veiklos efektyvumo rodiklius sveikatos priežiūros srityje, 2015 m. I pusmetyje 
organizuotas reikiamų procedūrų vykdymas, susijęs su Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – 
Ligoninė) teikiamų medicininių paslaugų papildymu ortopedijos traumatologijos paslaugomis. 
Šiam sprendimui priimti įtakos turėjo ir tai, kad šių paslaugų teikimas taip pat leistų sumažinti 
įstaigos išlaidas, susijusias su pacientų konvojavimu į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 
teikiančias tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pilnavertes traumatologijos 
paslaugas Ligoninėje tikslinga teikti, nes šios srities medicinos specialistai kitose asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose mūsų pacientams teikia daugiausia konsultacijų, t. y. vadovaujantis 
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statistiniais įstaigos duomenimis, 2014 m. viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
gydytojai traumatologai planine tvarka atliko 71 konsultaciją, gydytojai chirurgai – 72 
konsultacijas, kai kitų sričių medicinos specialistai konsultavo gerokai mažiau, pvz.: gydytojas 
odontologas – 41, gydytojas otorinolaringologas – 39, gydytojas urologas – 23 ir t. t. 

Atsižvelgiant į tai, Ligoninė 2015-06-30 raštu Nr. S-3292 „Dėl dokumentų pateikimo“ 
kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą leidimui-higienos pasui teikti ortopedijos-
traumatologijos ir neurochirurgijos  paslaugas gauti. 2015 m. rugsėjo mėnesį Laisvės atėmimo 
vietų ligoninei buvo išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro leidimas-higienos pasas teikti 
pirmiau minėtas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (2015-08-31 Nr. 12(12.6)-BSV-10534). 
 
1.1.2. į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos dėl Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos papildymo. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. IV ketvirtyje. 
 2015 m. rugsėjo mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligoninei buvo išduotas Vilniaus 

visuomenės sveikatos centro leidimas-higienos pasas teikti ortopedijos-traumatologijos ir 
neurochirurgijos paslaugas (2015-08-31 Nr. 12(12.6)-BSV-10534). Siekiant laiku ir rezultatyviai 
įvykdyti šią nustatytą užduotį, organizuotas tolimesnių procedūrų dėl įstaigos veiklos dokumentų, 
susijusių su Ligoninės siekiamų teisių teikti ambulatorines gydytojo neurochirurgo bei gydytojo 
ortopedo-traumatologo paslaugas pripažinimo ir licencijos papildymo šiomis paslaugomis, 
sutvarkymas, t. y. Ligoninė 2015-11-03 raštu Nr. S-5630 „Dėl Įstaigos asmens sveikatos 
priežiūros licencijos papildymo“ kreipėsi į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 
tarnybą, pateikdama 2015-11-03 Paraišką Nr. S-5629 patikslinti Įstaigos asmens sveikatos 
priežiūros licenciją papildant ambulatorinėmis gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-
traumatologo paslaugomis. Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos veiklos dokumentų išdavimą, reikalavimais bei siekiant veiksmingai 
įgyvendinti inicijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Ligoninėje, sėkmingai 
organizuota medicinos specialistų – gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-traumatologo, 
paieška. Ligoninė 2015-11-20 raštu Nr. S-5941 „Dėl licencijos papildymo“ Valstybinei 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai pateikė duomenis apie pretendentus eiti 
gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-traumatologo pareigas. Tam įtakos turėjo glaudus 
bendradarbiavimas su viešosiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.  
  
1.2 užduotis. Tobulinti įstaigos vidaus teisinį reglamentavimą įstaigos veiklos ir kitais 
klausimais. 
 
Rezultatas. Užduotis įvykdyta. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme reglamentuotu 
įstatymų viršenybės principu, įstaigos veikla organizuojama taip, kad ji būtų pagrįsta įstatymais ir 
kitais teisės aktais. Siekiama, kad Ligoninės veiklos teisinis reglamentavimas atitiktų galiojančių 
teisės aktų reikalavimus, padėtų užtikrinti tinkamą struktūrinių padalinių atliekamą veiklą bei ją 
tobulinti: 
 Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus parengti ir Kalėjimų departamentui 
pateikti derinti (tuo atveju, kai teisės akto projektą būtina derinti teisės aktų nustatyta tvarka) šie 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės teisės aktų projektai: 
 
1.2.1. iki 2015 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigybių 
sąrašus: Pareigūnų pareigybių sąrašą, Karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą, 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Atsižvelgiant į tai, 
kad nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalioja nauja redakcija Tarnybos Kalėjimų departamente prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, laiku parengti šį statutą įgyvendinantys 
teisės aktai: Pareigūnų pareigybių sąrašas, Karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, 
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas, kurie patvirtinti Ligoninės 
direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
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pareigybių sąrašų patvirtinimo“. 
 
1.2.2. iki 2015 m. vasario 13 d. parengti  Pataisos pareigūnų, tarnaujančių laisvės atėmimo vietų 
gydymo įstaigose, kuriose laikomi asmenys, sergantys pavojingomis infekcinėmis ligomis, 
kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašo projektą;  

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Pataisos 
pareigūnų, tarnaujančių laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, kuriose laikomi asmenys, 
sergantys pavojingomis infekcinėmis ligomis, kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašo 
projektas parengtas ir Ligoninės 2015-02-12 raštu Nr. S-922 „Dėl Pataisos pareigūnų, 
tarnaujančių laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, kuriose laikomi asmenys, sergantys 
pavojingomis infekcinėmis ligomis, kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašo projekto 
patvirtinimo“ pateiktas Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas). Siekiant užtikrinti Tarnybos Kalėjimų 
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – Statutas) 42 
straipsnio 4 dalies reikalavimų vykdymą, Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. vasario 27 
d. įsakymu Nr. V-70 „Dėl kasmetinių atostogų trukmės pataisos pareigūnams, tarnaujantiems 
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, nustatymo“ Ligoninėje tarnaujantiems pataisos pareigūnams 
kasmetinių atostogų trukmė pailginta 10 kalendorinių dienų.  
 
1.2.3. Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių 
padalinyje; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje. Apsaugos ir 
priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje, plano 
projektas Ligoninės 2015-06-15 raštu Nr. S-3079 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų plano“ 
pateiktas derinti Kalėjimų departamentui.  2015 m. gruodžio 18 d. Ligoninės direktoriaus 
įsakymu Nr. V-269 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio teritorijoje, plano patvirtinino“ patvirtintas Apsaugos ir priežiūros postų, 
esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio teritorijoje, planas.  
 
1.2.4. iki 2015 m. vasario 1 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano  projektas; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Laisvės atėmimo 
vietų ligoninės Vilniaus padalinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektas 2015-02-02 
raštu Nr. S-694 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projekto“, Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės Pravieniškių padalinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projektas Ligoninės 
2015-01-30 raštu Nr. S-PR-266 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano projekto“ pateikti 
Kalėjimų departamentui. Pagal Kalėjimų departamento pateiktas rekomendacijas, šių planų 
projektai buvo tikslinami ir Ligoninės 2015-06-15 raštu Nr. S-3094 „Dėl informacijos pateikimo“ 
patikslinti planų projektai pateikti derinti Kalėjimų departamentui. 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-285 „Dėl 
Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ patvirtintas 
Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuriuo tvirtinami ir jam 
pavaldžių įstaigų planai.  
  
1.2.5. iki 2015 m. birželio 30 d. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymo dėl 
pareigūnų suskirstymo į pamainas projektas (siekiant perskirstyti ir optimizuoti jaunesniųjų 
pareigūnų skaičių budinčiose pamainose) (įsakymo projektas su Kalėjimų departamentu 
nederinamas); 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje. Siekiant 
perskirstyti ir optimizuoti jaunesniųjų pareigūnų skaičių budinčiose pamainose, Ligoninės 
Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų suskirstymas į pamainas atliktas 
vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-94 „Dėl Vilniaus 
apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų suskirstymo į nuolatines budinčias pamainas“. 
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1.2.6. iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengtos kokybės vadybos sistemos procedūros. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas. Siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų, 
reglamentuojančių asmens sveikatos saugą (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro įsakymus), medicininių dokumentų pildymą, reikalavimų vykdymą įstaigoje, per 2015 
m. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos kokybės vadybos sistemos procedūros: 

- 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl dezinfekcijos planų patvirtinimo“ 
patvirtinti gydomųjų skyrių, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, Vaistinės, Klinikinių tyrimų 
laboratorijos ir kitų patalpų dezinfekcijos planai (13 planų); 

- 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
patvirtinimo" patvirtinta Pavojingų medicinos instrumentų valymo ir dezinfekcijos proceso 
kokybės kontrolės tvarka; 

- 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Radiacinės avarijos likvidavimo plano 
patvirtinimo“ patvirtintas Radiacinės avarijos likvidavimo planas; 

- 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl higienos procedūrų patvirtinimo“ 
patvirtintos kokybės vadybos sistemos procedūros: „Dėl Tuberkuliozės atvejo (židinio) 
diagnostikos ir kontrolės tvarka“, „Dėl Spjaudyklių kenksmingumo pašalinimo tvarka“; 

- 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
„Gydymo stacionare ligos istorijos pildymo tvarka“ patirtinimo. 
 
1.3 užduotis. Užtikrinti įstaigos kriminogeninės būklės stabilumą. 
 
Rezultatas. Užduotis įvykdyta. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Užtikrintas įstaigos kriminogeninės būklės stabilumas: 
 
1.3.1. per 2015 m. I pusmetį įrengta mobilaus ryšio blokavimo sistema Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės Pravieniškių padalinyje esančioje Ūkio aptarnavimo brigadoje; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje. Siekiant užkirsti 
kelią nusikalstamoms nuteistųjų veikoms, užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą bei jų 
naudojimą, palaikyti vidaus tvarką įstaigoje, organizuotas ir sėkmingai įvykdytas Ligoninės 
Pravieniškių padalinyje esančioje Ūkio aptarnavimo brigadoje (pastatas 9L2p) mobilaus ryšio 
blokavimo sistemos įrengimas. Šių metų 2015 m. balandžio 22 d. Lietuvos Respublikos ryšių 
reguliavimo tarnybai (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) buvo pateiktas Ligoninės raštas Nr. S-
2207 „Dėl GSM ryšio blokavimo stoties registravimo“, dėl Ligoninėje įrengtos mobilaus ryšio 
blokavimo sistemos įregistravimo. Atsižvelgiant į tai, Ryšių reguliavimo tarnyba 2015 m. II 
ketvirtyje atliko radijo ryšio trukdymo stoties patikrinimą (Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-05-
21 aktas Nr. (56.3)-IP-140 „Dėl radijo ryšio trukdymo stoties patikrinimo“). 2015-07-03 ši 
tarnyba pateikė 2015-06-25 raštą „Dėl radijo ryšio stoties įregistravimo“, kuriame nurodoma, kad 
GSM ryšio blokavimo stotis yra įregistruota. Naujovių diegimas įstaigoje nusikalstamos veikos 
prevencijos tikslais, pažymi, kad ieškoma problemų sprendimo būdų taikant ir šiuolaikinių 
technologijų įrengimą. 
 
1.3.2. per einamuosius metus Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje įrengtas 
pastovus priežiūros postas 3 būrio 4 brigadoje; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Siekiant užtikrinti 
tinkamą režimo reikalavimų vykdymą, 2015 m. sausio mėnesį Ligoninės Pravieniškių padalinyje 
įrengtas pastovus priežiūros postas 3 būrio 4 brigadoje. Šio priežiūros posto įsteigimas ir 
vykdoma nuolatinė nuteistųjų priežiūra žymiai sumažino nuteistųjų daromų vidaus tvarkos 
pažeidimų skaičių, t. y. per 2014 m. 3 būrio 4 brigadoje tarp nuteistųjų buvo užfiksuoti 8 
incidentai (psichinio bei fizinio smurto naudojimas prieš kitus nuteistuosius, savižalojimasis, 
vaizdo kamerų gadinimas ir kt.), per 2015 m. įvyko 1 incidentas.   
 
1.3.3. per einamuosius metus Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniesiems 
pareigūnams, konvojuojantiems nuteistuosius, suimtuosius į viešąsias asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas, įsigytos asmens saugos priemonės – taktinės liemenės; 



 8
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Siekiant užtikrinti 

Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniesiems pareigūnams saugų nuteistųjų, suimtųjų 
konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, jaunesniesiems pareigūnams 
nupirkta 10 vnt. taktinių liemenių. Šių liemenių pranašumai – tai skiriamasis aprangos bruožas 
tarp pareigūnų ir patogi priemonė laikyti bei, esant poreikiui, taikyti  specialiąsias priemones.  
 
1.3.4. per einamuosius metus, stiprinant pareigūnų specialų parengimą, siųsti į Kalėjimų 
departamento Mokymo centro organizuojamus atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo renginius 
jaunesniuosius pareigūnus, konvojuojančius nuteistuosius, suimtuosius į viešąsias asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas. 

 Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas. Siekiant ugdyti pareigūnų specialų 
parengimą, per 2015 metus 5 jaunesnieji pareigūnai, vykdantys Ligoninės pacientų konvojavimą 
į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, dalyvavo Kalėjimo departamento Mokymo 
centro organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, susijusiuose su nuteistųjų, 
suimtųjų konvojavimu. Tokiu būdu palaikomi ir įgyvendinami kompetentingų struktūrinių 
padalinių vadovų pasiūlymai dėl nuolatinio pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo tam, kad, 
susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, jie gebėtų tinkamai, operatyviai reaguoti į 
vykstančius įvykius bei imtis skubių bei teisėtų priemonių viešajai ar įstaigos vidaus tvarkai 
atstatyti. 
 
1.4 užduotis. Užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei skirtų asignavimų optimalų 
panaudojimą. 
 
Rezultatas. Užduotis įvykdyta. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Užtikrintas Laisvės atėmimo vietų ligoninei skirtų 
asignavimų optimalus panaudojimas: 
 
1.4.1. Pasibaigus ketvirčiui atlikta vykdomos programos „Bausmių sistema“ analizė dėl 
optimalaus lėšų panaudojimo pagal atskirus išlaidų sąmatos straipsnius ir, esant būtinybei, 
parengti išlaidų sąmatos pakeitimai dėl lėšų perskirstymo; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas. Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninės 
direktoriui pateiktos 3 pažymos apie valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (2015-05-04 
Nr. BD-665, 2015-08-04 Nr. BD-10621, 2015-10-12 Nr. BD-1327), siekiant tinkamai 
išanalizuoti, įvertinti bei vykdyti įstaigai skirtų finansinių išteklių valdymą ir panaudojimą. 
Pažymėtina, kad Ligoninė, siekdama 2015 metais išvengti kreditorinio įsiskolinimo, 2015-06-01 
raštu Nr. S-2838 „Dėl 2015 m. II-ojo ketvirčio programos sąmatos pakeitimo“, 2015-12-04 raštu 
Nr. S-PR-2628 „Dėl 2015 m. IV-ojo ketvirčio programos sąmatos pakeitimo“, 2015-12-21 raštu 
Nr. S-6640 „Dėl 2015 m. IV-ojo ketvirčio programos sąmatos pakeitimo“ kreipėsi į Kalėjimų 
departamentą leisti atlikti sąmatos pakeitimus perskirstant sutaupytas lėšas tiems sąmatoms 
straipsniams, kuriuose yra kreditorinis įsiskolinimas. 2015 metų įstaigos kreditorinį įsiskolinimą 
sudaro 60,0 tūkst. eurų. Pažymėtina, kad 2015 m. kreditorinis įsiskolinimas yra 64 procentais 
mažesnis už 2014 metų kreditorinį įsiskolinimą, kurį sudarė 164,5 tūkst. eurų. Taip pat 
akcentuotina, kad klausimus, susijusius su įstaigai skiriamų asignavimų racionaliu panaudojimu 
darbuotojų darbo užmokesčiui, priedų ir priemokų nustatymui atitinkamam laikotarpiui, svarsto 
Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaryta Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba. 
 
1.4.2. Per 2015 m. III ketvirtį parengtas 2016 m. biudžeto sąmatos projektas, atlikti išsamūs lėšų 
poreikio paskaičiavimai. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje. Ligoninės 2016 
metų biudžeto sąmatos projektas pateiktas Kalėjimų departamentui Ligoninės 2015-08-07 raštu 
Nr. S-3997 „Dėl 2016 m. valstybės biudžeto projekto“. 

 
1.5 užduotis. Plėsti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems 
nuteistiesiems taikomas socialinės reabilitacijos proceso priemones. 
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Rezultatas. Užduotis įvykdyta. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Patobulintos Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių 
padalinyje laikomiems nuteistiesiems taikomas socialinės reabilitacijos proceso priemonės: 
 
1.5.1. siekiant efektyvesnio socialinių priemonių nuteistiesiems taikymo palaikant socialinius 
ryšius su visuomene bei padedant įveikti socialinę atskirtį, 2015 m. I pusmetį su Lietuvos Caritu 
pradėtas vykdyti socialinis projektas „Socialinių ryšių atkūrimas“; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Siekiant užtikrinti 
tinkamą Ligoninės nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusių su nuteistųjų  socialinės 
reabilitacijos bei resocializacijos vykdymu, įstaigoje kuriami, plėtojami projektai, skatinantys 
nuteistuosius užimti naudinga ir tikslinga veikla. Tuo tikslu, 2015 m. kovo 6 d. Ligoninė kartu su 
Lietuvos Caritu pradėjo vykdyti bendrą socialinį projektą „Socialinių ryšių atkūrimas“, kuriame 
dalyvauja 2 Carito savanoriai ir 6 nuteistieji. Projekto tikslas – gerinti, atkurti socialinius ryšius 
tarp nuteistųjų ir jų artimųjų, puoselėjant dorovines vertybes. Projektas apima nuteistųjų 
artimuosius, gyvenančius Kauno, Panevėžio miestuose ir jų rajonuose, taip pat Jurbarko rajone. 
Iki 2015 m. liepos 1 d. įvyko 3 nuteistųjų ir Carito savanorių susitikimai. Pirmųjų susitikimų 
metu savanoriai išklausė nuteistųjų gyvenimo istorijas, rinko informaciją apie nuteistųjų 
artimuosius, jų kontaktinius duomenis. Kituose susitikimuose nuteistieji savanoriams perdavė 
artimiesiems rašytus laiškus bei išklausė savanorių pateiktą pirminę informaciją apie nuteistųjų 
nurodytų artimųjų paieškas. Surinkę pakankamą informaciją, savanoriai patys vyko į susitikimus 
su nuteistųjų artimaisiais. Paskutiniųjų nuteistųjų ir savanorių susitikimų metu nuteistiesiems 
buvo pasakojama apie vizitus pas artimuosius, jų atsiliepimus ir nuostatas dėl tolimesnių 
socialinių ryšių plėtojimo. Atsižvelgiant į Carito savanorių surinktą ir nuteistiesiems pateiktą 
informaciją, 4 nuteistieji sutiko toliau siekti atkurti nutrūkusius socialinius ryšius su artimaisiais. 
2015 m. gruodžio 1 d. duomenimis santykius su artimaisiais pavyko atkurti 2 projekte 
dalyvaujantiems nuteistiesiems. Kitų nuteistųjų atvejais vyksta tolimesnis socialinis darbas su jų 
artimaisiais. 
 
1.5.2. plėtojant profesinio mokymo galybes, naujais mokslo metais suformuota nauja plataus 
profilio statybininkų-apdailininkų grupė Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje 
besimokantiems nuteistiesiems. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje. Ligoninėje 
plėtojamos profesinio mokymo galimybės, siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas Ligoninėje 
laikomiems nuteistiesiems įgyti išsilavinimą, profesiją, skatinama, kad nuteistieji kuo aktyviau 
dalyvautų įstaigos vykdomame švietime. Tai patvirtina Ligoninės rodomos iniciatyvos: 2015 m. 
balandžio 17 d. raštu Nr. S-PR-769, kreiptasi į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą bei 
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl naujos plataus profilio statybininkų-
apdailininkų profesinio mokymo grupės suformavimo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Tuo tikslu, 2015 
m. birželio 29 d. Ligoninės Pravieniškių padalinyje lankėsi bendra Kaišiadorių technologijų ir 
verslo mokyklos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos komisija dėl licencijos 
plataus profilio statybininkų-apdailininkų mokymo programai vykdyti suteikimo. Nuo 2015 m. 
rugsėjo 1 d. plataus profilio statybininkų-apdailininkų mokymuose dalyvauja 25 nuteistieji.  

 
2 uždavinys. Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II strategiją. 
 
Rezultatas. Uždavinys vykdomas: 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus vykdyta Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II strategija: 
 
2.1. 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; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje. Per 2015 m. I-
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III ketvirčius Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo skyrius atliko viešųjų 
pirkimų procedūras, siekiant atrinkti rangovą rekonstrukcijos darbams atlikti bei medicininei 
įrangai įsigyti. 2015-08-31 su UAB „Versina“ pasirašyta Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vidaus 
ligų ir Psichiatrijos skyriaus rekonstrukcijos darbų pirkimo sutartis. 2015-09-10 pasirašius 
priėmimo-perdavimo aktą, statybvietė perduota rangovui vykdyti Ligoninės pastato 11N3P 
rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos darbai atliekami sutartyje nurodytais terminais. 2015 m. 
IV ketvirtyje atliktas baldų pirkimas Vidaus ligų bei Psichiatrijos skyriams ir 2015-12-16 
sudaryta baldų pirkimo-pardavimo sutartis su pirkimo laimėtoju Valstybės įmone „Mūsų 
amatai“. Taip pat įsigyta ir sumontuota Norvegijos finansuojamame projekte numatyta 
medicininė įranga (81 vnt.). 

 
2.2. Per 2015 m. I pusmetį Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje baigti 
pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbai; 
2.3. Per einamuosius metus pasirašyti deklaraciją apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą 
dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) 
kapitalinio remonto darbų užbaigimo. 

2.2 ir 2.3 veiklos rezultatų vertinimo rodikliai įgyvendinti 2015 m. II ketvirtyje. 
Ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbai 
užbaigti – 2015 m. birželio 29 d. Ligoninė ir rangovas UAB „Kortas“ pasirašė darbų priėmimo-
perdavimo aktus Nr. BD-PR-528, Nr. BD-PR-529, kuriais patvirtinama, kad baigti visi remonto 
darbai, nurodyti 2014 m. spalio 24 d. rangos sutartyje Nr. 57-105 „Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės pastato 9L2p (pirtis-skalbykla), Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių g. 57, kapitalinis 
remontas“ bei 2014 m. gruodžio 22 d. rangos sutartyje Nr. 57-127 „Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės pastato 9L2p (pirtis-skalbykla), Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių g. 57, kapitalinis 
remontas“. 

2015-07-08 pasirašyta deklaracija apie statybos dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbų užbaigimą Nr. 
BD-PR-564 ir 2015 m. liepos 8 d. pateiktas prašymas Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyriui dėl deklaracijos 
patvirtinimo. 
 
2.4. Per einamuosius metus pradėti vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių 
padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) rekonstrukcijos remonto darbus. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis vykdomas (įgyvendinimas siekia 50 proc.). Parengti 
ir išsiųsti suderinti su Kalėjimų departamento investicijų projekto „Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ lauko elektros tinklų 
rekonstrukcijos tarp pastatų, pažymėtų plane 9L2p, 7N1p, 6D3p ir transformatorinės, 
projektavimo paslaugų bei lauko elektros tinklų rekonstrukcijos darbų pirkimo sąlygų ir Lauko 
elektros tinklų projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos darbų pirkimo sutarties projektai. 2015 
m. 9 mėnesius Ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) 
rekonstrukcijos remonto darbai nebuvo pradėti, nes Ligoninė apsvarstė 2013 m. rugsėjo mėnesio 
Kalėjimų departamento įgyvendinamą investicijų projektą „Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ (toliau – Investicinis projektas)  ir, 
įvertinusi esamų statinių būklę, planuojamas lėšas, raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, 
siūlydama keisti šį projektą, numatant naujus prioritetus (2015-06-02 raštas Nr. S-2881 „Dėl 
investicinio plano tikslinimo“). 

Investiciniame projekte nebuvo numatyta baudos izoliatoriaus (pastatas 7N1p), valgyklos 
(pastatas 4M1p) rekonstrukcija. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinys nuolat 
tikrinamas Kauno visuomenės sveikatos centro specialistų, kurie savo patikrinimo pažymose 
konstatuoja, kad baudos izoliatoriuje esančios patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir jas 
būtina rekonstruoti. 2015-06-08 patikrinimo aktu Nr. 36-872 (7) Ligoninei buvo skirta bauda už 
netinkamą patalpų įrengimą. Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015-05-19 
patikrinimo metu nustatė, kad valgyklos patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir maisto nebus 

http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-kaldep/skydetails/38.html
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leidžiama dalinti, neatlikus remonto darbų.   

2015-06-02 Ligoninė raštu Nr. S-2881 siūlo, kad maisto gaminimas Ligoninėje nebūtų 
vykdomas ir ateityje, tokia paslauga būtų perkama. Todėl iš investicinio projekto būtų tikslinga 
išbraukti ūkinio pastato 21F2/P rekonstrukciją, kuriame laikomi maisto produktai, skirti 
nuteistųjų ir suimtųjų maitinimui. Valgyklos rekonstrukcija taip pat būtų netikslinga, tam užtektų 
skirti lėšas ir atlikti ten paprastąjį remontą. 

Vykdant Investicinį projektą, numatoma, kad, įtraukus naujus statinius, lėšų poreikis 
nepakis, nes bus sutaupyta, atsisakius ūkinio pastato rekonstrukcijos, rekonstruojant Sveikatos 
priežiūros tarnybos pastatą, atsisakyti trečiojo aukšto, rekonstruojant tvorą, bus sutrumpinamas 
aptvėrimų perimetras, kur tai galima, išlaikant visus saugumo reikalavimus. Atliekant pirties, 
skalbyklos ir ūkio aptarnavimo brigados pastato 9L2p kapitalinį remontą, buvo panaudota 219,53 
tūkst. eurų (758 tūkst. litų) mažiau, nei numatyta Investiciniame projekte. Sutaupytas lėšas 
siūloma skirti baudos izoliatoriaus rekonstravimui ir administracinio pastato trečio aukšto 
statybai, kuriame papildomai būtų įrengti kabinetai darbuotojams, vaistinės patalpos, įstaigos 
archyvai. 

Atsižvelgiant į tai, Ligoninė siūlo koreguoti Investicinį projektą numatant, kad pirmiausia 
būtų atliktas baudos izoliatoriaus pastato, Sveikatos priežiūros tarnybos, administracinio pastato, 
aptvėrimų rekonstravimas ir/arba kapitalinis remontas. Dėl galerijų tarp Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus ir  gydymo korpusų įrengimo tikslingumo ir būtinybės Ligoninė kreipsis raštu į 
Kauno visuomenės sveikatos centrą, ar tai būtina, norint gauti Ligoninės licenciją. Ligoninė 
2015-06-23 raštu Nr. S-PR-1291 „Dėl higienos paso-leidimo“ kreipėsi į Kauno visuomenės 
sveikatos centrą dėl higienos paso-leidimo išdavimo Ligoninės Chirurgijos skyriui (Pravieniškių 
padalinyje).  

Taip pat pažymėtina, kad Ligoninė jau 2014 m. rugsėjo 16 d. prašymu Nr. S-PR-2082 
kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių 
dėl pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) rekonstrukcijos pritarimo projektinių pasiūlymų 
užduočiai. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausiasis architektas 2014 m. rugsėjo 22 d. patvirtino projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. 
Ligoninė, parengusi projektinius pasiūlymus, pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui prašymą informuoti visuomenę apie 
parengtus projektinius pasiūlymus. Parengus projektinius pasiūlymus naujam techninio projekto 
rengimui, išaiškėjo kai kurie sprendinių, susijusių su Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
numatomais architektūrinės – statybinės, technologinės, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, 
apsauginės signalizacijos, telekomunikacijų ir kitų dalių papildomais reikalavimais, neatitikimai. 
Be to, nuo 2008 metų pasikeitė Statybos techninio reglamento ir higienos normų reikalavimai, 
susiję su esminiais statinio reikalavimais: gaisrine sauga, higiena, sveikata, žmonių su negalia 
reikmėmis, aplinkos apsauga, naudojimo sauga, technologine ir inžinerine įranga. Ligoninė 2015 
m. vasario 11 d. raštu Nr. S-907 ,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ ir 2015 m. kovo 
6 d. raštu Nr. S-1332 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2015 m. vasario 11 d. rašto Nr. S-907 
,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ papildymo“ informavo Kalėjimų departamentą 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) apie 2008 
m. UAB „Specialusis projektas“ pateikto techninio projekto sprendinių neatitikimus ir paprašė 
leidimo pasinaudojus 2008 m. „Pravieniškių gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir 
rekonstrukcija“ techniniu projektu, rengti pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninį projektą 
pagal pridedamą statybos techninio projekto rengimo projektavimo užduotį. 

Ligoninė 2015 m. gegužės 12 d. gavo iš Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-1735, 
kuriame pritariama pakoreguotai Laisvės atėmimo vietų ligoninės komplekso „ Pravieniškių 
gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir rekonstrukcija Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių 
II k., Pravieniškių g. 57“, statinio ,,Pastatas 7Nlp (baudos izoliatorius)“ rekonstrukcijos darbų 
techninio projekto rengimo projektavimo užduočiai. Savo ruožtu, Ligoninė 2015-05-15 raštu 
Nr. S-2594 „Dėl pirkimo organizavimo“, kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl leidimo atlikti 
viešųjų pirkimų procedūras dėl pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo 
pagal Kalėjimų departamento pritartą projektavimo užduotį. Kalėjimų departamentas, 
atsakydamas į pastarąjį Ligoninės raštą, 2015-08-03 raštu Nr. 1S-2797 „Dėl baudos izoliatoriaus 
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techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo“ informavo, kad sutinka dėl Ligoninės pastato 
7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūrų 
(pagal pakoreguotą rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo projektavimo užduotį) 
atlikimo, vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės supaprastintomis viešųjų pirkimų 
taisyklėmis. Tačiau Ligoninė negalėjo iš karto pradėti atlikinėti techninio projekto rengimo 
paslaugų viešojo pirkimo procedūrų, kol nebuvo patikslintas Investicinis projektas. Atsižvelgiant 
į tai, Ligoninė nedelsdama 2015-08-11 raštu Nr. S-4029 „Dėl investicijų projekto tikslinimo“ 
pateikė Kalėjimui departamentui tikslinti Investicinį projektą.  

Ligoninė 2015-08-28 gavo Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-3133, kuriame prašoma 
užtikrinti investicijų projekto „Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir 
statinių rekonstravimas“ nustatytų vertinimo kriterijų įgyvendinimą. Atsižvelgdama į tai, 
Ligoninė 2015 m. rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti mažos vertės pirkimą apklausos būdu statinio 
7N1p (baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo paslaugoms pirkti. 
2015 m. spalio 5 d. pasirašyta sutartis (Nr. 57-89) su projektavimo įmone dėl statinio 7N1p 
(baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto parengimo iki 2016 m. sausio 15 
d. 
 
3 uždavinys. Organizuoti nuteistųjų, esant poreikiui ir suimtųjų, krūtinės ląstų 
rentgenogramų atlikimą mobiliuoju rentgeno aparatu kitose kalinimo įstaigose. 
 
Rezultatas. Uždavinys įvykdytas. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus įgyvendintas nuteistųjų, esant 
poreikiui ir suimtųjų, krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimas mobiliuoju rentgeno aparatu kitose 
kalinimo įstaigose: 
 
3.1. pagal kiekvienos kalinimo įstaigos pateiktus pasiūlymus per 2015 m. sausio mėnesį 
sudarytas 2015 metų krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimo mobiliuoju rentgeno aparatu planas; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje. Siekiant vykdyti 
efektyvią tuberkuliozės prevenciją Ligoninėje bei kitose laisvės atėmimo vietų įstaigose, pagal 
kiekvienos kalinimo įstaigos pateiktus pasiūlymus, parengtas ir Ligoninės 2015-03-24 raštu Nr. 
S-1678 Kalėjimų departamento pavaldžioms įstaigoms pateiktas 2015 metų rentgenologinių 
tyrimų planas, kurio pagrindu nuteistiems asmenims buvo vykdoma tuberkuliozės profilaktika 
mobiliuoju rentgeno aparatu. Bendru įstaigų susitarimu profilaktinių rentgenologinių tyrimų 
atlikimas pradėtas  vykdyti 2015 m. balandžio mėnesį.  
 
3.2. įgyvendintas 2015 metų krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimo mobiliuoju rentgeno aparatu 
planas. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas per 2015 m. I-IV ketvirčius. Ligoninė, 
siekdama teikti teisingą ir kompetentingą informaciją apie kalinimo įstaigose laikomų asmenų 
sergamumo tuberkulioze atvejus tam, kad būtų laiku užkirstas kelias šiai užkrečiamai 
pavojingai ligai plisti, pagal 2015 m. rentgenologinių tyrimų plane nustatytą laiką nuteistiems 
asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atliko rentgenologinius tyrimus: 

- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 83 nuteisti asmenys;  
- Marijampolės pataisos namuose – 830 nuteistų asmenų;  
- Alytaus pataisos namai – 872 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos III sektorius – 220 nuteistų asmenų; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos II sektorius – 263 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos I sektorius – 313 nuteistų asmenų; 
- Kybartų pataisos namai – 222 nuteisti asmenys; 
- Panevėžio pataisos namai – 189 nuteisti asmenys; 
- Vilniaus pataisos namai – 465 nuteisti asmenys (atlikta 468 rentgenogramų). 
Iš viso atlikta 3460 rentgenogramų (ištirti 3457 nuteisti asmenys). 
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4 uždavinys. Mažinti korupcijos pasireiškimo riziką Laisvės atėmimo vietų ligoninėje. 
 
Rezultatas. Uždavinys įvykdytas. 

Ligoninė, siekdama įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, vykdomą 
kartu su Kalėjimų departamentu ir jam pavaldžiomis įstaigomis, suplanavo 2015 metais ištirti 
korupcijos pasireiškimo galimybę viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų pildymo 
veikloje bei vykdant viešųjų pirkimų antikorupcinę kontrolę. Tokiu būdu siekta, kad šiose 
įstaigos veiklos srityse būtų tinkamai atskleistos korupcijos pasireiškimo priežastys, sąlygos ir jos 
laiku pašalintos, taip pat imtasi visų teisėtų priemonių pažeidimų prevencijai vykdyti:  

 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką Laisvės 
atėmimo vietų ligoninėje: 
 
4.1. Iki 2015-12-31 atliktas pareigūnų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų 
patikrinimas; 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. IV ketvirtyje. 2015-12-09 
atliktas Ligoninės pareigūnų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų patikrinimas (2015-
12-09 Pažyma Nr. 11-PR-191 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės viešųjų ir privačiųjų interesų 
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės“).  
4.2. Iki 2015-12-31 įvykdyta organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinė kontrolė. 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. IV ketvirtyje. 2015-11-26 
įvykdyta organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinė kontrolė (2015-11-26 Pažyma Nr. 11-195 
„Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinės kontrolės“). 
 
Planuojami pagrindiniai 2016 metų uždaviniai: 
1. Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II strategiją. 
2. Imtis priemonių siekiant užtikrinti kriminogeninės būklės stabilumą Laisvės atėmimo vietų 
ligoninėje. 
3. Užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei skirtų asignavimų optimalų panaudojimą. 
4. Plėtoti Laisvės atėmimo vietų ligoninės bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis 
organizacijomis, siekiant efektyvių priemonių taikymo nuteistųjų resocializacijos procese. 
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso pakeitimo įstatymu, užtikrinti 
būtinų priemonių įvykdymą tam, kad nuo 2016-04-01 būtų tinkamai įgyvendinamos nuteistųjų, 
laikomų Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje, specialiosios teisės. 
 

 
2. Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau – Ligoninė, įstaiga) veiklos tikslai: 
2.1. organizuoti ir teikti pirminio ir antrinio lygio ambulatorinių ir antrinio lygio stacionarinių 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams; 
2.2. 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. 
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. 
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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 registre 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. Kodas 01-01-03. 
 

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. 

Stiprinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, administracinius gebėjimus ir 
užtikrinti jų 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. 

Didinti tarnybinių šunų, naudojamų neteisėtai gabenamoms narkotinėms ir 
psichotropinėms medžiagoms bei jų pirmtakams (prekusoriams) ir tabako gaminiams aptikti, 
skaičių. Kodas 01-02-05. 

Didinti nuteistųjų užimtumą darbine ir kitomis pozityviomis veiklomis. Kodas 01-02-07. 
Organizuoti mokymus laisvės atėmimo vietose nuteistiesiems, siekiantiems įgyti 

paklausią profesiją. Kodas 01-02-08. 
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. 
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4. Ligoninės vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas 

 
Priemonė. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. Kodas 03 001-01-02-01. 

 
Per 2015 metus priemonės įgyvendinimo procentas siekia 90 proc. 
Vykdant šią priemonę, per 2015 m. asignavimų panaudota 116,4 tūkst. Eur. 
 

1 įstaigos veiksmas. Vykdyti individulias konsultacijas socialinės pagalbos klausimais Ligoninėje 
laikomiems suimtieisiems, nuteistiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus individualių konsultacijų, skirtų 

suimtųjų, nuteistųjų socialinėms problemoms spręsti, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 
700). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
 Per 2015 m. suimtųjų, nuteistųjų socialinėms problemoms spręsti įvykdytos 707 

individualios konsultacijos. 
 

2 įstaigos veiksmas. Organizuoti socialinės pagalbos teikimą iš Ligoninės į laisvę 
paleidžiamiems nuteistiesiems, suimtiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 75 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis.  Per 2015 metus atleistų nuo bausmės dėl ligos 

nuteistųjų, kuriems organizuotos slaugos paslaugos laisvėje esančiose palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninėse, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 2 nuteistieji). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Per 2015 m. 1 nuteistajam, atleistam nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos buvo 

organizuotos slaugos paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. 2015 metų faktinė 
rodiklio reikšmė yra 50 procentų mažesnė nei planuoto pasiekti rezultato, nes per visą ataskaitinį 
laikotarpį nebuvo poreikio teikti slaugos paslaugas kitiems nuteistiesiems. Pabrėžtina, kad 
veiklos vertinimo rodiklių, susijusių su suimtųjų, nuteistųjų sergamumu, planuojamos pasiekti 
reikšmės nustatomos pagal kelių praėjusių metų statistinius duomenis, įvertinant einamųjų metų 
aplinkybes, galimybes bei kitus aspektus. ir rizikos faktorius, dėl kurių gali būti nepasiektas 
planuojamas įgyvendinti rezultatas. Sergamumo atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis 
reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes tokie kriterijai vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio 
buvimo) ir kitais principais konkrečioje situacijoje.   

 
2. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus į laisvę paleistų nuteistųjų, 

kuriems organizuota gyvenamoji vieta nakvynės namuose, laikinas prieglobstis ar k.t., skaičius 
(2015 m. planuojama reikšmė – 5 nuteistieji). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį 8 nuteistiesiems, paleistiems į laisvę, organizuota gyvenamoji 

vieta. 
 

3 įstaigos veiksmas. Vykdyti individualias psichologines konsultacijas Ligoninėje laikomiems 
suimtiesiems, nuteistiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 99 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus nuteistųjų, dalyvaujančių 

individualiose psichologinėse konsultacijose, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 250 
konsultacijų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 98 proc. 
 
2. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus psichologinių konsultacijų, teiktų 
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suimtiesiems, nuteistiesiems, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 310 konsultacijų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. įvykdytos 422 individualios psichologo konsultacijos, kuriose dalyvavo 244 

nuteistieji. Nuteistųjų, dalyvavusių individualiose psichologinėse konsultacijose, faktinis skaičius 
2 procentais mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes per ataskaitinį laikotarpį 
sumažėjo įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į 
kitas kalinimo įstaigas ir kt.).  

 
4 įstaigos veiksmas. Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos 
programą.   

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 95 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus suteiktų individualių konsultacijų 

skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 50 konsultacijų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus konsultuotų asmenų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 20 asmenų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 90 proc. 
Vykdant savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą, 

įstaigos psichologai suteikė 115 individualių konsultacijų, kuriose buvo konsultuota 18 nuteistų 
asmenų. Nuteistųjų, dalyvavusių individualiose psichologinėse konsultacijose, faktinis skaičius 
10 procentų mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes per ataskaitinį laikotarpį 
sumažėjo įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į 
kitas kalinimo įstaigas ir kt.).   

 
5 įstaigos veiksmas. Vykdyti Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo laisvės 
atėmimo vietose komisijos iškeltus uždavinius, siekiant sumažinti smurtinio elgesio riziką tarp 
nuteistųjų ir suimtųjų. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
   
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus suteiktų individualių konsultacijų 

skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 50 konsultacijų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus konsultuotų asmenų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 20 asmenų). 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Vykdant Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo laisvės atėmimo 

vietose komisijos iškeltus uždavinius, siekiant sumažinti smurtinio elgesio riziką tarp nuteistųjų 
ir suimtųjų,  įstaigos psichologai suteikė 51 individualią konsultaciją, kuriose buvo konsultuoti 
25 nuteisti asmenys. 

 
6 įstaigos veiksmas. Vykdyti Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems 
vartoti šias medžiagas, programą. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus suteiktų individualių konsultacijų 

skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 8 konsultacijos). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus konsultuotų asmenų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 6 asmenys). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Vykdant Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, taikomos Laisvės atėmimo 
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vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems, linkusiems vartoti šias 
medžiagas, programą, įstaigos psichologai suteikė 9 individualias konsultacijas, kuriose buvo 
konsultuoti 7 nuteisti asmenys. 

 
7 įstaigos veiksmas. Vesti paskaitas nuteistiesiems, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo 
laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus pravestų paskaitų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 8 paskaitos). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus paskatiose dalyvavusių nuteistųjų, 

kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą, skaičius (2015 
m. planuojama reikšmė – 20 nuteistųjų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. skaitytos 8 paskaitos nuteistiesiems, kuriuos ruoštasi lygtinai paleisti nuo 

laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Šiose paskaitose dalyvavo 27 nuteistieji. Paskaitose 
dalyvavusių nuteistųjų, kuriuos ruošiamasi lygtinai atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės prieš 
terminą, faktinis skaičius 35 procentais didesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes 
per ataskaitinį laikotarpį padaugėjo asmenų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka suėjo lygtinio 
paleidimo terminas. 

 
Priemonė. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo 
vietose. Kodas 03 001-01-02-03. 

Per 2015 metų priemonės įgyvendinimo procentas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. šiai priemonei vykdyti nebuvo skirtas finansavimas. 
 

Įstaigos veiksmas. Vykdyti teisinį ir socialinį švietimą, skaitant paskaitas narkomanijos 
prevencijos tema nuteistiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus pravestų paskaitų, kurių metu 

nuteistieji supažindinami su narkotinių medžiagų vartojimo žala fizinei ir psichinei sveikatai, 
galimais neigiamais teisiniais (administracinė ir baudžiamoji atsakomybė) ir socialiniais 
padariniais, taip pat su ŽIV/AIDS plitimo keliais bei apsisaugojimo nuo infekcijos būdais ir 
priemonėmis skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 12 paskaitų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Socialinės reabilitacijos skyrius ir Psichologinė tarnyba pravedė 

15 paskaitų, kurių tematika yra susijusi su narkotinių medžiagų vartojimo žala fizinei ir psichinei 
sveikatai, galimais neigiamais teisiniais (administracinė ir baudžiamoji atsakomybė) ir 
socialiniais padariniais, taip pat su ŽIV/AIDS plitimo keliais bei apsisaugojimo nuo infekcijos 
būdais ir priemonėmis. 

 
Priemonė. Plėtoti specialistų, įgyvendinančių narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų 
pirmtakų (prekursorių) paklausos mažinimo priemones, rengimo ir kvalifikacijos 
tobulinimo sistemą. Kodas 03 001-01-02-04. 

 
Per 2015 metų priemonės įgyvendinimo procentas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. šiai priemonei vykdyti buvo skirtas finansavimas. 
 

Įstaigos veiksmas. Siųsti Ligoninės pareigūnus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose 
narkomanijos prevencijos srityje.  

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
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Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninės pareigūnų, dalyvavusių 

kvalifikacijos tobulinimo renginiuose narkomanijos prevencijos srityje, skaičius (2015 m. 
planuojama reikšmė – 2 pareigūnai, tik jei apmokama iš priemonei 03-01-01-02-04 skirto 
finansavimo). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį 2 Laisvės atėmimo vietų ligoninės įstaigos pareigūnai dalyvavo 

kvalifikacijos renginiuose narkomanijos prevencijos srityje. 
 

Priemonė. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03 001-01-
03-01. 

 
Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 98 proc. 
Vykdant šią priemonę, per 2015 metų asignavimų panaudota 3930,5 tūkst. Eur.  
 

1 įstaigos veiksmas. Tobulinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumą. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Raštu kreiptasi dėl ortopedijos traumatologijos 

paslaugų: 
1.1. į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą leidimui-higienos pasui gauti: 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
Siekiant tinkamai įgyvendinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės nuostatuose nustatytus 

tikslus ir funkcijas bei gerinti įstaigos veiklos efektyvumo rodiklius sveikatos priežiūros srityje, 
2015 m. I pusmetyje organizuotas reikiamų procedūrų vykdymas, susijęs su Laisvės atėmimo 
vietų ligoninės (toliau – Ligoninė) teikiamų medicininių paslaugų papildymu ortopedijos 
traumatologijos paslaugomis. Šiam sprendimui priimti įtakos turėjo ir tai, kad šių paslaugų 
teikimas taip pat leistų sumažinti įstaigos išlaidas, susijusias su pacientų konvojavimu į tretines 
asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Pilnavertes traumatologijos paslaugas Ligoninėje tikslinga 
teikti, nes šios srities medicinos specialistai kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose mūsų 
pacientams teikia daugiausia konsultacijų, t. y. vadovaujantis statistiniais įstaigos duomenimis, 
2014 m. kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose gydytojai traumatologai planine tvarka 
atliko 71 konsultaciją, gydytojai chirurgai – 72 konsultacijas, kai kitų sričių medicinos 
specialistai konsultavo gerokai mažiau, pvz.: gydytojas odontologas – 41, gydytojas 
otorinolaringologas – 39, gydytojas urologas – 23 ir t. t. 

Atsižvelgiant į tai, Ligoninė 2015-06-30 raštu Nr. S-3292 „Dėl dokumentų pateikimo“ 
kreipėsi į Vilniaus visuomenės sveikatos centrą leidimui-higienos pasui gauti. 2015 m. rugsėjo 
mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligoninei buvo išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 
leidimas-higienos pasas (2015-08-31 Nr. 12(12.6)-BSV-10534).   

 
1.2. į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos dėl Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos papildymo. 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendintas 2015 m. IV ketvirtyje. 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
2015 m. rugsėjo mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligoninei buvo išduotas Vilniaus 

visuomenės sveikatos centro leidimas-higienos pasas (2015-08-31 Nr. 12(12.6)-BSV-10534). 
Siekiant laiku ir rezultatyviai įvykdyti šią nustatytą užduotį, organizuotas tolimesnių procedūrų 
dėl įstaigos veiklos dokumentų, susijusių su Ligoninės siekiamų teisių teikti ambulatorines 
gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-traumatologo paslaugas pripažinimo ir licencijos 
papildymo šiomis paslaugomis, sutvarkymas, t. y. Ligoninė 2015-11-03 raštu Nr. S-5630 „Dėl 
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos papildymo“ kreipėsi į Valstybinę akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybą, pateikdama 2015-11-03 Paraišką Nr. S-5629 patikslinti 
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją papildant ambulatorinėmis gydytojo neurochirurgo 
bei gydytojo ortopedo-traumatologo paslaugomis. Vadovaujantis teisės aktų, reglamentuojančių 
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asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos dokumentų išdavimą, reikalavimais bei siekiant 
veiksmingai įgyvendinti inicijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Ligoninėje, 
sėkmingai organizuota medicinos specialistų – gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-
traumatologo, paieška. Ligoninė 2015-11-20 raštu Nr. S--5941 „Dėl licencijos papildymo“ 
Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai pateikė duomenis apie 
pretendentus eiti gydytojo neurochirurgo bei gydytojo ortopedo-traumatologo pareigas. Tam 
įtakos turėjo glaudus bendradarbiavimas su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. 

 
2 įstaigos veiksmas. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje laikomiems 
suimtiesiems, nuteistiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 97 proc.  
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Bendras gydytojų apžiūrų bei konsultacijų skaičius 

(2015 m. planuojama reikšmė – 8500 gydytojų apžiūrų ir konsultacijų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 metus Ligoninės gydytojai atliko 10634 apžiūras ir konsultacijas (bendras 

skaičius). Faktinė vertinimo rodiklio reikšmė yra 25 procentais didesnė už planuotą pasiekti 
reikšmę. Sergamumo atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana 
sudėtinga, nes tokie kriterijai vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais 
principais konkrečioje situacijoje. 

 2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Suimtųjų, nuteistųjų, konvojuotų procedūroms bei 
konsultacijoms į Vilniaus m. viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, skaičius (2015 m. 
planuojama reikšmė – 500 suimtų, nuteistų asmenų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį į Vilniaus m. viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas 

procedūroms bei konsultacijoms atlikti buvo konvojuoti 708 suimti, nuteisti asmenys (iš jų: 603 
asmenys – konvojuoti planine tvarka, 105 asmenys – skubos tvarka). Faktinė vertinimo rodiklio 
reikšmė yra 42 procentais didesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Sergamumo atvejus planuoti 
konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes tokie kriterijai vykdomi 
vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais principais konkrečioje situacijoje. 

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atliktų laboratorinių tyrimų 
skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 18500 laboratorinių tyrimų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 88 proc. 
Per 2015 m. Klinikinių tyrimų laboratorija atliko 16224 laboratorinių tyrimų. 2015 m. 

faktinis šio rodiklio rezultatas yra 12 procentų mažesnis už 2015 metams planuotą pasiekti 
rezultato reikšmę dėl sumažėjusio Ligoninėje pacientų skaičiaus bei dėl naujai į Klinikinių 
tyrimų laboratoriją priimto darbuotojo, kurį reikėjo apmokyti darbo, todėl nuo 2015 m. liepos 1  
d. iki liepos 20 d. ėminiai biocheminiams tyrimams atlikti buvo vežti į Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių kliniką. 

 4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninės oganizuotų 
konsultacijų, operacijų ir kitų medicininių procedūrų tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 500 laboratorinių tyrimų konsultacijų, 
operacijų ir kitų medicininių procedūrų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose organizuota 589 konsultacijų, 

operacijų ir kitų medicininių procedūrų, iš jų: 310 – planinių konsultacijų, 58 – neplaninių 
(skubos tvarka vykdytų) konsultacijų, 63 – operacijų, 56 – medicininių tyrimų, 102 – medicininių 
procedūrų.     

 
3 įstaigos veiksmas. Atlikti kiekinę medikamentų inventorizaciją. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc.  
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atlikta patikrinimų (2015 m. 

planuojama reikšmė – 2 patikrinimai). 
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Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Parengtas ir įstaigos direktoriui pateikti raštai apie Vaistinėje atliktą kiekybinę vaistų bei 

ūkinio inventoriaus patikros atlikimą 2015-07-13 Nr. BD-965, 2015-10-05 Nr. BD-1314, 2015-
12-30 Nr. BD-1675 (atlikta metinė inventorizacija). 

 
4 įstaigos veiksmas.  Atlikti vidaus medicininį auditą Ligoninės gydomuosiuose skyriuose. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atliktas planinis vidaus 

medicininis auditas įstaigos Psichiatrijos skyriuje (2015 m. planuojama reikšmė – 1 
patikrinimas). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. II ketvirtyje. 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-132, atliktas 
planinis vidaus medicininis auditas įstaigos Psichiatrijos skyriuje (2015-06-30 pažyma Nr. BD-
531). 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atlikta neplaninių vidaus 

medicininių auditų pagal Ligoninės direktoriaus ar kompetentingų institucijų pavedimus (2015 
m. planuojama reikšmė – 2 patikrinimai). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl 

neplaninio vidaus medicininio audito atlikimo“ atliktas neplaninis auditas Vidauls ligų skyriaus 
vidaus ligų gydytojo (2015-02-11 pažyma Nr. BD-316) bei Ligoninės direktoriaus 2015 m. 
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-267  atliktas Vidauls ligų skyriaus neplaninis auditas teikiamoms 
asmens sveikatos priežiūros paslaugoms bei medicininių dokumentų pildymo kokybei įvertinti 
(2015-12-28 pažyma Nr. BD-1649).  

 
5 įstaigos veiksmas. Tobulinti įstaigos vidaus teisinį reglamentavimą įstaigos veiklos ir kitais 
klausimais. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015 m. kovo 1 d. parengti ir patvirtinti 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigybių sąrašus: Pareigūnų pareigybių sąrašas, Karjeros 
valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 
sąrašas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

 Atsižvelgdamas į tai, kad nuo 2015 m. kovo 1 d. įsigalioja nauja redakcija Tarnybos 
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas, Ligoninės 
Personalo skyrius parengė šio statuto įgyvendinamuosius teisės aktus: Pareigūnų pareigybių 
sąrašą, Karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą, darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, pareigybių sąrašą, kurie patvirtinti Ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. įsakymu 
Nr. V-39 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigybių sąrašų patvirtinimo“. 

2. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015 m. vasario 13 d. parengtas  Pataisos 
pareigūnų, tarnaujančių laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, kuriose laikomi asmenys, 
sergantys pavojingomis infekcinėmis ligomis, kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašo 
projektas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Pataisos pareigūnų, tarnaujančių laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, kuriose laikomi 
asmenys, sergantys pavojingomis infekcinėmis ligomis, kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos 
aprašo projektas parengtas ir Ligoninės 2015-02-12 raštu Nr. S-922 „Dėl Pataisos pareigūnų, 
tarnaujančių laisvės atėmimo vietų gydymo įstaigose, kuriose laikomi asmenys, sergantys 
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pavojingomis infekcinėmis ligomis, kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos aprašo projekto 
patvirtinimo“ pateiktas Kalėjimų departamentui. Siekiant užtikrinti Tarnybos Kalėjimų 
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto (toliau – Statutas) 42 
straipsnio 4 dalies reikalavimus, Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. vasario 27 d. 
įsakymu Nr. V-70 „Dėl kasmetinių atostogų trukmės pataisos pareigūnams, tarnaujantiems 
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, nustatymo“ Ligoninėje tarnaujantiems pataisos pareigūnams 
kasmetinių atostogų trukmė pailginta 10 kalendorinių dienų. 

3. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. II ketvirtį parengtas Laisvės 
atėmimo vietų ligoninės darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo ir apskaitos tvarkos aprašo 
projektas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo ir apskaitos 
tvarkos aprašo projektas parengtas ir patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. 
įsakymu Nr. V-84 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų darbo ir poilsio laiko režimo 
ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. parengti ir Kalėjimų departamentui 
pateikti derinti Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinyje, planas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių 
padalinyje, plano projektas Ligoninės 2015-06-15 raštu Nr. S-3079 „Dėl Apsaugos ir priežiūros 
postų plano“ pateiktas derinti Kalėjimų departamentui.  2015 m. gruodžio 18 d. Ligoninės 
direktoriaus įsakymu Nr. V-269 „Dėl Apsaugos ir priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo 
vietų ligoninės Pravieniškių padalinio teritorijoje, plano patvirtinino“ patvirtintas Apsaugos ir 
priežiūros postų, esančių Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio teritorijoje, 
planas.  

5. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015 m. vasario 1 d. parengtas ir Kalėjimų 
departamentui pateikti Laisvės atėmimo vietų ligoninės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano  
projektas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vilniaus padalinio ekstremaliųjų situacijų valdymo 
plano projektas 2015-02-02 raštu Nr. S-694 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 
projekto“, Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano projektas Ligoninės 2015-01-30 raštu Nr. S-PR-266 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų 
valdymo plano projekto“ pateikti Kalėjimų departamentui. Pagal Kalėjimų departamento 
pateiktas rekomendacijas patikslinti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Vilniaus padalinio ir 
Pravieniškių padalinio ekstremaliųjų situacijų valdymo planų projektai į Kalėjimų departamentą 
pateikti  derinti Ligoninės 2015-06-15 raštu Nr. S-3094 „Dėl informacijos pateikimo“. 

Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-285 „Dėl 
Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“ patvirtintas 
Kalėjimų departamento ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, kuriuo tvirtinami ir jam 
pavaldžių įstaigų planai.  

6. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015 m. birželio 30 d. parengtas Laisvės 
atėmimo vietų ligoninės direktoriaus įsakymo dėl pareigūnų suskirstymo į pamainas projektą 
(siekiant perskirstyti ir optimizuoti jaunesniųjų pareigūnų skaičių budinčiose pamainose.). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Siekiant perskirstyti ir optimizuoti jaunesniųjų pareigūnų skaičių budinčiose pamainose, 
Ligoninės Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų suskirstymas į pamainas atliktas 
vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 
V-94 „Dėl Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų suskirstymo į nuolatines budinčias 
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pamainas“. 

7.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015 m. gruodžio 31 d. parengtos kokybės 
vadybos sistemos procedūros. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos saugą (pagal 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus), medicininių dokumentų pildymą, 
reikalavimų vykdymą įstaigoje, per 2015 m. Ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintos 
kokybės vadybos sistemos procedūros: 

- 2015 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-85 „Dėl dezinfekcijos planų patvirtinimo“ 
patvirtinti gydomųjų skyrių, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus, Vaistinės, Klinikinių tyrimų 
laboratorijos ir kitų patalpų dezinfekcijos planai (13 planų); 

- 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
patvirtinimo" patvirtinta Pavojingų medicinos instrumentų valymo ir dezinfekcijos proceso 
kokybės kontrolės tvarka; 

- 2015 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V-111 „Dėl Radiacinės avarijos likvidavimo plano 
patvirtinimo“ patvirtintas Radiacinės avarijos likvidavimo planas; 

- 2015 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-192 „Dėl higienos procedūrų patvirtinimo“ 
patvirtintos kokybės vadybos sistemos procedūros: „Dėl Tuberkuliozės atvejo (židinio) 
diagnostikos ir kontrolės tvarka“, „Dėl Spjaudyklių kenksmingumo pašalinimo tvarka“; 

- 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-233 „Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros 
„Gydymo stacionare ligos istorijos pildymo tvarka“ patirtinimo. 

8. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. I pusmetį parengtas Laisvės atėmimo 
vietų ligoninės darbo reglamento pakeitimo projektas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Atlikti Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento, patvirtinto Ligoninės 
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-190 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimų įsakymo projektas, kuris patvirtintas Ligoninės 
direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-112 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
darbo reglamento, patvirtinto Ligoninės direktoriaus 2014  m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-190 
„Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“. 

 9. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. II-III ketvičius parengtas Nuteistųjų, 
susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo bei dokumentų 
pateikimo teismams dėl nuteistųjų atleidimo nuo laisvės atėmimo arba arešto bausmės dėl ligos 
tvarkos aprašo projektas. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, sveikatos būklės patikrinimo 
bei dokumentų pateikimo teismams dėl nuteistųjų atleidimo nuo laisvės atėmimo arba arešto 
bausmės dėl ligos tvarkos aprašo projektas parengtas ir suderintas su Ligoninės kompetentingų 
padalinių vadovais 2015 m. III ketvirtį. Ligoninės direktoriaus 2015 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 
V-208 patvirtinta Nuteistųjų, susirgusių sunkia nepagydoma ar psichikos liga, dėl kurios jie 
negali suvokti savo veiksmų esmės ir jų valdyti, sveikatos būklės patikrinimo akto rengimo 
tvarka. 

 
6 įstaigos veiksmas. Užtikrinti įstaigos kriminogeninės būklės stabilumą. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. I pusmetį įrengta mobilaus ryšio 

blokavimo sistema Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje esančioje Ūkio 
aptarnavimo brigadoje. 

Rezultatas. Veiklos vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Mobilaus ryšio blokavimo sistema įrengta Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių 
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padalinyje esančioje Ūkio aptarnavimo brigadoje (pastatas 9L2p). Šių metų 2015 m. balandžio 22 
d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) buvo 
pateiktas Ligoninės raštas Nr. S-2207 „Dėl GSM ryšio blokavimo stoties registravimo“, dėl 
Ligoninėje įrengtos mobilaus ryšio blokavimo sistemos įregistravimo. Atsižvelgiant į tai, Ryšių 
reguliavimo tarnyba 2015 m. II ketvirtyje atliko radijo ryšio trukdymo stoties patikrinimą (Ryšių 
reguliavimo tarnybos 2015-05-21 aktas Nr. (56.3)-IP-140 „Dėl Radijo ryšio trukdymo stoties 
patikrinimo“). 2015-07-03 Ligoninė gavo šios tarnybos 2015-06-25 raštą „Dėl radijo ryšio stoties 
įregistravimo“, kuriame nurodoma, kad GSM ryšio blokavimo stotis yra įregistruota. 

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus Laisvės atėmimo vietų 
ligoninės Pravieniškių padalinyje įrengtas pastovus priežiūros postas 3 būrio 4 brigadoje; 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Siekiant užtikrinti tinkamą režimo reikalavimų vykdymą, 2015 m. sausio mėnesį 
Ligoninės Pravieniškių padalinyje įrengtas pastovus priežiūros postas 3 būrio 4 brigadoje. Šio 
priežiūros posto įsteigimas ir vykdoma nuolatinė nuteistųjų priežiūra žymiai sumažino nuteistųjų 
daromų vidaus tvarkos pažeidimų skaičių, t.y. per 2014 m. 3 būrio 4 brigadoje tarp nuteistųjų 
buvo užfiksuoti 8 incidentai (psichinio bei fizinio smurto naudojimas prieš kitus nuteistuosius, 
savižalojimasis, vaizdo kamerų gadinimas ir kt.), per 2015 m. įvyko 1 incidentas.   

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus Vilniaus apsaugos ir 
priežiūros skyriaus jaunesniesiems pareigūnams, konvojuojantiems nuteistuosius, suimtuosius į 
viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, įsigytos asmens saugos priemonės – taktinės 
liemenės; 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Siekiant užtikrinti saugų nuteistųjų, suimtųjų konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas, Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniesiems pareigūnams nupirkta 
10 vnt. taktinių liemenių. Šių liemenių pranašumai – tai skiriamasis aprangos bruožas tarp 
pareigūnų ir patogi priemonė laikyti bei, esant poreikiui, taikyti  specialiąsias priemones.  

4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus, stiprinant pareigūnų 
specialų parengimą, siųsti į Kalėjimo departamento Mokymo centro organizuojamus atitinkamus 
kvalifikacijos tobulinimo renginius jaunesniuosius pareigūnus, konvojuojančius nuteistuosius, 
suimtuosius į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas. 

Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Siekiant ugdyti pareigūnų specialų parengimą, per 2015 metus 5 jaunesnieji pareigūnai, 

vykdantys Ligoninės pacientų konvojavimą į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, 
dalyvavo Kalėjimo departamento Mokymo centro organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo 
renginiuose, susijusiuose su nuteistųjų, suimtųjų konvojavimu. Tokiu būdu palaikomi ir 
įgyvendinami kompetentingų struktūrinių padalinių vadovų pasiūlymai dėl nuolatinio pareigūnų 
kvalifikacijos tobulinimo tam, kad, susidarius ypatingai ar ekstremaliai situacijai, jie gebėtų 
tinkamai, operatyviai reaguoti į vykstančius įvykius bei imtis skubių bei teisėtų priemonių 
viešajai ar įstaigos vidaus tvarkai atstatyti. 

5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus apsaugos ir priežiūros budinčiųjų 
pamainų pareigūnams organizuota pratybų imituojant ypatingą įvykį įstaigoje (2015 m. 
planuojama reikšmė – organizuotos 8 pratybos, iš jų: 4 – Vilniaus padalinyje, 4 – Pravieniškių 
padalinyje). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. organizuotos 8 pratybos imituojant ypatingą įvykį įstaigoje, iš jų: 4 – 

Vilniaus padalinyje (pagal Ligoninės direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. V-65, pagal 
2015 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. V-129, pagal 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. V-175, 
pagal 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. V-274), 4 – Pravieniškių padalinyje (pagal Ligoninės 
direktoriaus 2015 m. kovo 13 d. įsakymą Nr. V-66, pagal 2015-06-04 Pravieniškių apsaugos ir 
priežiūros pareigūnų bendrosios kratos atlikimo įstaigoje planą Nr. BD-PR-479, pagal Ligoninės 
direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymą Nr. V-203, pagal Ligoninės direktoriaus 2015 m. 
gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-264). 
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6 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus vykdytos prevencinės priemonės, 

skirtos draudžiamų daiktų patekimui užkardyti  (įgyvendinimo procentas siekia 100 proc.): 
 
6.1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Atlikta planinių ir neplaninių Ligoninės 

teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų (2015 planuojama reikšmė – 2100 (Pravieniškių 
padalinyje),– 8500 (Vilniaus padalinyje)). 

Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. atlikta 2359 kratos ir apžiūros Ligoninės Pravieniškių padalinyje, 1550 kratų 

ir 10566 apžiūros – Ligoninės Vilniaus padalinyje. Atliktų planinių ir neplaninių Ligoninės 
teritorijos ir patalpų kratų ir apžiūrų įstaigos Vilniaus padalinyje skaičius yra žymiai didesnis už  
planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes 2015 metais šio padalinio apsaugą ir priežiūrą 
vykdantis pareigūnai turėjo daugiau galimybių atlikti pagal teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus būtinas atlikti  kratas ir apžiūras dėl mažesnio postų, organizuotų viešosiose asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose, skaičiaus, t. y. 2014 m. postai viešosiose asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose buvo išstatyti 227 dienas, 2015 m. – 135 dienas. 

 
6.2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Atlikta asmens apžiūrų ir jų daiktų patikrinimų 

įeinantiems (išeinantiems) į (iš) Ligoninę asmenims (pareigūnams organizuota pratybų 
imituojant ypatingą įvykį įstaigoje (2015 planuojama reikšmė – 1000 (Vilniaus padalinyje), 2000 
(Pravieniškių padalinyje) apžiūrų ir patikrinimų). 

Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. atliktos Ligoninės Vilniaus padalinyje – 1967 asmens apžiūros ir jų daikų 

patikrinimai, Pravieniškių padalinyje – 5355. Žymų vertinimo rodiklio atlikimo reikšmės  
padidėjimą lėmė tai, kad, vadovaujantis Ligoninės direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu 
Nr. V-38 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų, atsakingų už Kalėjimų departamento 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių 
kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių plane numatytų priemonių 
vykdymą, sąrašo patvirtinimo“, įstaigoje be iš anksto planuojamų atlikti privalu vykdyti ir 
netikėtas asmens apžiūras ir jų daiktų patikrinimus įeinantiems (išeinantiems) į (iš) Ligoninę 
asmenims. 

6.3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Atlikta apsaugos ir priežiūros skyrių budinčių 
pamainų netikėtų patikrinimų (2015 planuojama reikšmė – 48 (Vilniaus padalinyje), 48 
(Pravieniškių padalinyje)). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. atlikti 48 Vilniaus apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčių pamainų netikėti 

patikrinimai bei 48 Pravieniškių apsaugos ir priežiūros skyriaus budinčių pamainų netikėti 
patikrinimai. 

 
7 įstaigos veiksmas. Vykdyti tarpusavio bendradarbiavimą tarp įkalinimo įstaigų bei institucijų, 
vykdančių nusikalstamų veikų prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose.   

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 75 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Kartą per ketvirtį įvykdyti bendri susirinkimai su 

teritorinių policijos komisariatų pareigūnais, kurių prižiūrimose teritorijose yra Ligoninės 
struktūriniai padaliniai (2015 m. planuojama reikšmė – 4 susirinkimai). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 75 proc. 
Per 2015 m. įvyko 3 susirinkimai su teritorinių policijos komisariatų pareigūnais: 2015-

03-31 susirinkimas vyko Vilniaus pataisos namuose, 2015-05-21 susirinkimą organizavo 
Ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai. Vadovaujantis Ligoninėje vykusio 
Bendarbiavimo aptarimo 2015-05-26 protokolu Nr. 11-96, trečiąjį susirinkimą trečiame 
ketvirtyje turėjo organizuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 
3-iojo policijos komisariato pareigūnai, tačiau dėl didelio darbo krūvio šis susitikimas buvo 
perkeltas į 2015 m. IV ketvirtį ir įvyko 2015-11-26. 
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8 įstaigos veiksmas. Užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninei skirtų asignavimų optimalų 
panaudojimą 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Pasibaigus ketvirčiui atlikta vykdomos programos 

„Bausmių sistema“ analizė dėl optimalaus lėšų panaudojimo pagal atskirus išlaidų sąmatos 
straipsnius ir, esant būtinybei, parengti išlaidų sąmatos pakeitimai dėl lėšų perskirstymo (2015 
m. planuojama reikšmė – parengtos 3 analizės); 

Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninės direktoriui pateiktos 3 pažymos apie valstybės 

biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą (2015-05-04 Nr. BD-665, 2015-08-04 Nr. BD-10621, 2015-
10-12 Nr. BD-1327), siekiant tinkamai išanalizuoti, įvertinti bei vykdyti įstaigai skirtų finansinių 
išteklių valdymą ir panaudojimą. Pažymėtina, kad Ligoninė, siekdama 2015 metais išvengti 
kreditorinio įsiskolinimo, 2015-06-01 raštu Nr. S-2838 „Dėl 2015 m. II-ojo ketvirčio programos 
sąmatos pakeitimo“, 2015-12-04 raštu Nr. S-PR-2628 „Dėl 2015 m. IV-ojo ketvirčio programos 
sąmatos pakeitimo“, 2015-12-21 raštu Nr. S-6640 „Dėl 2015 m. IV-ojo ketvirčio programos 
sąmatos pakeitimo“ kreipėsi į Kalėjimų departamentą leisti atlikti sąmatos pakeitimus 
perskirstant sutaupytas lėšas tiems sąmatoms straipsniams, kuriuose yra kreditorinis 
įsiskolinimas. 2015 metų įstaigos kreditorinį įsiskolinimą sudaro 60,0 tūkst. eurų. Pažymėtina, 
kad 2015 m. kreditorinis įsiskolinimas yra 64 procentais mažesnis už 2014 metų kreditorinį 
įsiskolinimą, kurį sudarė 164,5 tūkst. eurų. Taip pat akcentuotina, kad klausimus, susijusius su 
įstaigai skiriamų asignavimų racionaliu panaudojimu darbuotojų darbo užmokesčiui, priedų ir 
priemokų nustatymui atitinkamam laikotarpiui, svarsto Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaryta 
Ūkinės, finansinės ir administracinės veiklos taryba. 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Atlikus išsamius lėšų poreikio paskaičiavimus, per 

2015 m. III ketvirtį  parengtas 2016 metų biudžeto sąmatos projektas. 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 

(įgyvendinimo procentas siekia 100 proc.). 
Ligoninės 2016 metų biudžeto sąmatos projektas pateiktas Kalėjimų departamentui 

Ligoninės 2015-08-07 raštu Nr. S-3997 „Dėl 2016 m. valstybės biudžeto projekto“. 
 

9 įstaigos veiksmas. Vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją ir resocializaciją: 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 97 proc. 
 

9.1. Plėsti Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinyje laikomiems nuteistiesiems 
taikomas socialinės reabilitacijos proceso priemones: 

 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Siekiant efektyvesnio socialinių priemonių 

nuteistiesiems taikymo palaikant socialinius ryšius su visuomene bei padedant įveikti socialinę 
atskirtį, per 2015 m. II-III ketvirtį su Lietuvos Caritu pradėtas vykdyti socialinis projektas 
„Socialinių ryšių atkūrimas“. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimo procentas siekia 100 proc.). 

Siekiant užtikrinti tinkamą Ligoninės nuostatuose nustatytų funkcijų, susijusių su 
nuteistųjų socialinės reabilitacijos bei resocializacijos vykdymu, įstaigoje kuriami, plėtojami 
projektai, skatinantys nuteistuosius užimti naudinga ir tikslinga veikla. Tuo tikslu, 2015 m. kovo 
6 d. Ligoninė kartu su Lietuvos Caritu pradėjo vykdyti bendrą socialinį projektą „Socialinių ryšių 
atkūrimas“, kuriame dalyvauja 2 Carito savanoriai ir 6 nuteistieji. Projekto tikslas – gerinti, 
atkurti socialinius ryšius tarp nuteistųjų ir jų artimųjų, puoselėjant dorovines vertybes. Projektas 
apima nuteistųjų artimuosius, gyvenančius Kauno, Panevėžio miestuose ir jų rajonuose, taip pat 
Jurbarko rajone. Iki 2015 m. liepos 1 d. įvyko 3 nuteistųjų ir Carito savanorių susitikimai. 
Pirmųjų susitikimų metu savanoriai išklausė nuteistųjų gyvenimo istorijas, rinko informaciją apie 
nuteistųjų artimuosius, jų kontaktinius duomenis. Kituose susitikimuose nuteistieji savanoriams 
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perdavė artimiesiems rašytus laiškus bei išklausė savanorių pateiktą pirminę informaciją apie 
nuteistųjų nurodytų artimųjų paieškas. Surinkę pakankamą informaciją, savanoriai patys vyko į 
susitikimus su nuteistųjų artimaisiais. Paskutiniųjų nuteistųjų ir savanorių susitikimų metu 
nuteistiesiems buvo pasakojama apie vizitus pas artimuosius, jų atsiliepimus ir nuostatas dėl 
tolimesnių socialinių ryšių plėtojimo. Atsižvelgiant į Carito savanorių surinktą ir nuteistiesiems 
pateiktą informaciją, 4 nuteistieji sutiko toliau siekti atkurti nutrūkusius socialinius ryšius su 
artimaisiais. 2015 m. gruodžio 1 d. duomenimis santykius su artimaisiais pavyko atkurti 2 
projekte dalyvaujantiems nuteistiesiems. Kitų nuteistųjų atvejais vyksta tolimesnis socialinis 
darbas su jų artimaisiais. 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015-10-01, plėtojant profesinio mokymo 

galybes, naujais mokslo metais suformuota nauja plataus profilio statybininkų-apdailininkų 
grupė Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykloje besimokantiems nuteistiesiems. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 
(įgyvendinimo procentas siekia 100 proc.). 

Plėtojant profesinio mokymo galybes Ligoninėje, 2015 m. balandžio 17 d. raštu Nr. S-PR-
769, kreiptasi į Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklą bei Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministeriją dėl naujos plataus profilio statybininkų-apdailininkų profesinio mokymo 
grupės suformavimo nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 2015 m. birželio 29 d. Ligoninės Pravieniškių 
padalinyje lankėsi bendra Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos ir Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministerijos komisija dėl licencijos plataus profilio statybininkų-apdailininkų 
mokymo programai vykdyti suteikimo. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. plataus profilio statybininkų-
apdailininkų mokymuose dalyvauja 25 nuteistieji.  
 
9.2. Užtikrinti teisės aktų nustatytų socialinės reabilitacijos programų vykdymą laisvės 
atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems: 

 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus įstaigoje vykdomų socialinių 

programų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – vykdyti 4 socialinės reabilitacijos 
programas). 

 Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Vadovaujantis Nuteistųjų pataisos programų ir pozityvaus užimtumo priemonių taikymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. vasario 18 d. įsakymu 
Nr. V-79, buvo peržiūrėtos įstaigoje vykdomos šios 4 tipinės socialinės reabilitacijos programos: 

1.1. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa, patvirtinta 
Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.2. Nuteistųjų pataisos programa, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 
m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.3. Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programa, patvirtinta Kalėjimų 
departamento direktoriaus 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 4/07-132; 

1.4. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio 
švietimo programa, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2001 m. gruodžio 27 d. 
įsakymu Nr. 112 (kartu su 2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 4/07-174, 2013 m. rugsėjo 30 d., 
įsakymo Nr. V-322 pakeitimais). 

Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis ir religinėmis bendruomenimis, 
pataisos įstaigoje vykdomos šių institucijų paruoštos programos: 

- Socialinės paramos programa „Išlikimas“, rengėjas ir vykdytojas – Šv. Kazimiero 
ordinas, psichologė R. Urbonavičienė; 

- Neformalaus ugdymo programa „Sveika gyvensena“, rengėjas ir vykdytojas – 
Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokykla, vyresnioji mokytoja B. Rušienė. 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus nuteistųjų, dalyvaujančių 

socialinės reabilitacijos programose skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 82 programose 
dalyvaujantys nuteistieji). 



 27
Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Pažymėtina, kad privalomose (tipinėse) socialinės reabilitacijos programose dalyvauja 

visi Ligoninės Pravieniškių padalinyje laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji. Kitose 
socialinės reabilitacijos programose dalyvavo 92 nuteisti asmenys. Pagal populiarumą ir 
daugiausia dėmesio įstaigoje skiriama tipinėms ir nuolatinėms programoms: Tipinei naujai 
atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programai, Nuteistųjų pataisos programai, 
Tipinė nuteistųjų integracijos į visuomenę programai, Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš 
laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švietimo programai. Minėtų programų populiarumas 
daugiau yra paremtas privalomumo principu nei nuteistųjų laisvu pasirinkimu juose dalyvauti. 
Kita pagal daugiausiai lankomų nuteistųjų skaičių programa – Kriminalinės subkultūros apraiškų 
laisvės atėmimo vietose prevencijos programa. Šiais metais šios programos vykdymo aktualumas 
žymiai padidėjo, kadangi į pataisos įstaigą atvyksta nuteistieji iš kitų pataisos namų, kuriuose 
subkultūros tradicijos nuteistųjų bendruomenėje yra ypač palaikomos. 

 
3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus drausminių nuobaudų neturinčių 

nuteistųjų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 105 nuteistieji). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 91 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu nuobaudų neturėjo 95 nuteistieji. Faktinis drausminių nuobaudų 

neturinčių nuteistųjų skaičius 9 procentais mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę dėl 
įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičiaus sumažėjimo.    

 
4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus skatintų nuteistųjų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 120 nuteistųjų). 
Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo skatintas 121 nuteistasis. Analizuojant įstaigos paskatinimo 

priemonių skyrimo praktiką, dažniausiai skirtos paskatinimo priemonės – padėka, paskirtos 
nuobaudos panaikinimas prieš terminą bei papildomų ilgalaikių pasimatymų suteikimas.  

 
9.3.  Užtikrinti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje užimtumą darbine, 
kūrybine ar kita veikla. 

1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Įstaigoje vykdomų projektų skaičius (2015 m. 
planuojama reikšmė – vykdyti 3 socialinius projektus): 

1.1. Projektą„Socialinių ryšių atkūrimas“; 
1.2. Projektą „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija 

ir integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“; 
1.3. Projektą „Žalioji oazė“ („Agrokultūrinė veikla“). 
Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos Pravieniškių padalinyje Socialinės reabilitacijos skyrius 

kartu su atitinkamomis organizacijomis vykdė  3 socialinius projektus: 
- projektą „Socialinių ryšių atkūrimas“,: 
2015 m. kovo 6 d. Ligoninė kartu su Lietuvos Caritu pradėjo vykdyti bendrą socialinį 

projektą „Socialinių ryšių atkūrimas“, kuriame dalyvauja 2 Carito savanoriai ir 6 nuteistieji. 
Projekto tikslas – gerinti, atkurti socialinius ryšius tarp nuteistųjų ir jų artimųjų puoselėjant 
dorovines vertybes.  

 - projektą „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir 
integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“: 

2015 m. I pusmetyje baigėsi socialinių įgūdžių lavinimo programos „Asmenų, paleistų iš 
įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir integracija į darbo rinką Kauno ir 
Tauragės apskrityje“ įgyvendinimo terminas. Pasiekti šie programos tikslai:  

1) nuteistieji, kurie dalyvavo šioje programoje, po paleidimo iš pataisos įstaigos turės 
galimybę laikinai apsigyventi Tėvo namuose (organizacija įsikūrusi Kauno mieste) arba ši 
organizacija padės buvusiam nuteistajam, susirasti būstą Kauno ir Tauragės apskrityje; 

2) ši organizacija padės nuteistiesiems integruotis į darbo rinką – pataisos įstaigoje buvo 
dėstomas kursas apie darbo rinkoje paklausias profesijas bei teikiama informacija apie laisvas 
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darbo vietas, dėstomas teorinis motyvacinis kursas bei pateikta metodinė bei vaizdinė informacija 
kaip elgtis, kalbėtis su būsimu darbdaviu, kaip įsigyti naują profesiją arba tobulinti turimą 
profesinę kvalifikaciją; 

3) laisvės atėmimo bausmę atlikę asmenys, kurie dalyvavo šioje programoje, turės 
galimybę kreiptis į šią organizaciją ir gauti nemokamas psichologo konsultacijas. 

- projektą „ Žalioji oazė “: 
Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-135 sudaryta 

darbo grupė dėl agrokultūrinės veiklos įgyvendinimo laisvės atėmimo vietose. Ši grupė parengė 
Socialinį projektą „Žalioji oazė“, kurios pagrindu visos pataisos įstaigos prisiėmė atsakomybę 
pataisos įkalinimo įstaigų teritoriją padaryti mažiau atgrasia bei sušvelninti bendrą vaizdą.  

„Žalioji oazė“ – tai visose Lietuvos įkalinimo įstaigose vykstantis socialinis projektas, 
kurio tikslas yra skatinti teigiamus nuteistųjų ir suimtųjų asmenybės pokyčius per agrokultūrinę 
veiklą.  

- projektą „Žinių ringas“: 
Šis projektas vykdytas Ligoninės kartu su šv. Kazimiero ordinu. „Žinių ringas“ – tai 

intelektualus komandinis žaidimas, kurio tikslas teisingai atsakyti į kuo daugiau pateiktų 
klausimų ar užduočių. 

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus socialiniuose projektuose 
dalyvaujančių nuteistųjų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 80 nuteistųjų): 

Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. socialiniuose projektuose dalyvavo 113 nuteistųjų: 
2.1. Projekte „Socialinių ryšių atkūrimas“ dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 5; 
2.2. Projekte „Asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, socialinė bei profesinė reabilitacija ir 

integracija į darbo rinką Kauno ir Tauragės apskrityje“ dalyvavusių nuteistųjų skaičius –  54;  
2.3. Projekte „Žalioji zona“ („Agrokultūrinė veikla“) dalyvavusių nuteistųjų skaičius –20; 
2.4. Projekte „Žinių ringas“ dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 34. 
2015 metų faktinis socialiniuose projektuose dalyvaujančių nuteistųjų skaičius 41 

procentais didesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes 2015 m. II pusmetyje buvo 
pradėtas vykdyti dar vienas projektas „Žinių ringas“, kuriame dalyvavo 34 nuteisti asmenys. 
Šiame projekte dalyvavusių nuteistųjų skaičius padidino siektiną metinį rezultatą. 

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus įdarbintų nuteistųjų skaičius (2015 
m. planuojama reikšmė – 56 nuteistųjų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. Ligoninėje buvo įdarbinti 62 nuteistieji. 
4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. organizuotų renginių skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 55 renginių). 
Rezultatas.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. kultūros, sporto ir kituose renginiuose 

dalyvavusių nuteistųjų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 82 nuteistieji). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 96 proc. 
Bendras 4 ir 5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklių aprašymas. Per 2015 m. įstaigoje buvo 

organizuoti 59 kultūros, sporto ir kiti renginiai. Įstaigos administracija stengiasi kiekviena 
šventine proga surengti nuteistiesiems renginį, pakviesti tokius renginių vedėjus-lektorius, kurie 
tradicinėmis ir šiuolaikinėmis meno išraiškos, dvasinio ūgdymo, fizinio lavinimo priemonėmis 
puoselėtų kultūrines bei dvasines tradicijas, kūrybiškai jas interpretuotų ir pateiktų 
nuteistiesiems. Nuteistųjų, dalyvaujančių įvairiuose socialinės reabilitacijos renginiuose, skaičius 
priklauso nuo jų vidinės motyvacijos, naudingumo ir tikslingumo suvokimo. Per ataskaitinį 
laikotarpį renginiuose dalyvavo 79 nuteistieji. Šis rodiklis 4 procentais yra mažesnis už 2015 
metais planuotą pasiekti rezultatą, nes įstaigoje (Pravieniškių padalinyje) sumažėjo laikomų 
nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į kitas kalinimo įstaigas ir kt.).   

6 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Religinių, visuomeninių organizacijų atstovų 
apsilankymų, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 250 apsilankymų). 

Rezultatas.  Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 96 proc. 
Per 2015 m. religinės, visuomeninės organizacijos organizavo 242 apsilankymus 
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Ligoninės laisvės atėmimo vietų bausmę atliekantiems nuteistiesiems. 2015 m. faktinis religinių, 
visuomeninių organizacijų atstovų apsilankymų, skaičius yra 3 procentais mažesnis už 2015 
metais planuotą pasiekti rezultatą dėl organizacijoje Lietuvos Caritas įvykusios vidinės 
organizacinės veiklos pertvarkos, kas turėjo įtakos šios organizacijos vizitų į Ligoninę skaičiaus 
sumažėjimui. 
 
9.4. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą 

 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 2015 metais besimokančių nuteistųjų skaičius 

(2015 m. planuojama reikšmė – 90 nuteistųjų).  
Rezultatas.  Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 83 proc. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus specialybę įgijusių nuteistųjų 

skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 30 nuteistųjų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. II ketvirtyje 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
Bendras 1 ir 2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklių aprašymas. 
Įstaigos Pravieniškių padalinyje suformuota Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos 

siuvėjų grupė, kurioje ataskaitiniu laikotarpiu mokėsi 26 nuteistieji (nuo 2015-09-01 – 25 
nuteistieji), suvirintojų grupėje – 26 nuteistieji (nuo 2015-09-01 – 25 nuteistieji), Kaišiadorių 
suaugusių ir jaunimo mokykloje mokosi 25 nuteistieji. Ataskaitiniu laikotarpiu specialybę įgijo 
52 nuteisti asmenys. Šis pasiektas rezultatas gerokai viršijo (73 proc.) 2015 metais planuojamą 
įgyvendinti rezultatą. Tam įtakos turėjo įstaigos Pravieniškių padalinyje naujai suformuota    
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos suvirintojų grupė. 

Vilniaus padalinyje profesiniai mokymai nevyko, ir tik 3 ūkio brigadoje dirbantys 
nuteistieji mokėsi Vilniaus jaunimo mokykloje, siekdami įgyti vidurinį išsilavinimą. Nuo 2015-
09-01 šioje mokykloje mokosi 2 nuteistieji. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje besimokančių 
asmenų skaičių sudarė 75 nuteisti asmenys. Pažymėtina, kad faktinis 2015 metais besimokančių 
nuteistųjų skaičius yra 17 procentų mažesnis už 2015 metais planuotą pasiekti rezultatą, nes 
įstaigoje (Pravieniškių padalinyje) sumažėjo laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų 
paleidimo į laisvę, perkėlimo į kitas kalinimo įstaigas ir kt.). 

 
10 įstaigos veiksmas. Organizuoti ir vykdyti Kriminalinės subkultūros apraiškų prevencijos 
programos įgyvendinimą pagal Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą planą: 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. mėnesius procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 2015 m. vidutinis suimtųjų, nuteistųjų, 

nepripažįstančių subkultūros procentas nuo bendro vidutinio sąrašinio įkalintų asmenų skaičiaus 
(2015 m. planuojama reikšmė – 50 proc). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
2015 m. vidutinis suimtųjų, nuteistųjų, nepripažįstančių subkultūros procentas nuo bendro 

vidutinio sąrašinio įkalintų asmenų skaičiaus sudarė 73,6 proc. Per 2015 metus pasiektas 
rezultatas 47 procentais yra didesnis už planuotą pasiekti rezultatą, nes dalis nuteistųjų,  
pasižymėjusių neigiama elgsena, buvo perkelti į kitus pataisos namus, taip pat įtakos turėjo 
didelis nuteistųjų užimtumas dalyvaujant įstaigos rengiamuose projektuose, renginiuose, daug 
nuteistųjų mokėsi. 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 2015 metais laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje 

atliekantiems nuteistiesiems pravestų paskaitų, diskusijų subkultūros tematika skaičius (2015 m. 
planuojama reikšmė – pravestos 4 paskaitos). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnai nuteistiesiems skaitė 

4 paskaitas kriminalinės subkultūros apraiškų tematika. 
 
3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Įstaigos pareigūnams skaitytų paskaitų apie 
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subkultūros ypatumus bei subkultūros mažinimą Ligoninėje skaičius (2015 m. planuojama 
reikšmė – 12 pravestų paskaitų (Pravieniškių padalinyje – 7, Vilniaus padalinyje – 5). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
 Per 2015 m. įstaigos pareigūnams skaityta 12 paskaitų kriminalinės subkultūros apraiškų 

tematika (įstaigos Pravieniškių padalinyje – 7 paskaitos, Vilniaus padalinyje – 5 paskaitos) pagal 
įstaigos direktoriaus patvirtintus pareigūnų tarnybinio mokymo teminius planus.  

 
11 įstaigos veiksmas. Mažinti korupcijos pasireiškimo riziką Ligoninėje. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m I ketvirtį Ligoninės direktoriaus 

patvirtintas teisės aktas dėl asmenų, atsakingų už Kovos su korupcija priemonių plano 
įgyvendinimą įstaigoje (2015 m. planuojama reikšmė – 1) 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. I ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-
39 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų 
priemonių plano patvirtinimo“ reikalavimais, buvo parengtas ir Ligoninės direktoriaus 2015 m. 
vasario 26 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtintas Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbuotojų, 
atsakingų už Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų 
priemonių plane nurodytų priemonių vykdymą, sąrašas. 

 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. parengtų ir Kalėjimų departamentui 

pateiktų ataskaitų apie Kovos su korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymą 
skaičius  (2015 m. planuojama reikšmė –2). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį Ligoninė 2015-07-10 raštu Nr. S-3515 „Dėl pažymos apie 

korupcija programos įgyvendinimą“ bei 2016-01-08 raštu Nr. S-147 „Dėl pažymos apie 
korupcija programos įgyvendinimą“ pateikė Kalėjimų departamentui Pažymas apie Kovos su 
korupcija programos įgyvendinimo 2015 metų priemonių plano vykdymą už 2015 metų  I ir II 
pusmečius (2015-07-10 pažyma Nr. BD-943 bei 2016-01-08 pažyma Nr. BD-29). 

 
3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Kovos su korupcija priemonių 

planas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.V-39, 
pagal įstaigai priskirtą kompetenciją, įgyvendintas 100 proc.  

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Vadovaujantis Ligoninės 2015-07-10 Pažymos apie Kovos su korupcija programos 

įgyvendinimo 2015 metų priemonių plano vykdymą už 2015 metų I pusmetį Nr. BD-943 
duomenimis bei 2016-01-08 Pažymos apie Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2015 
metų priemonių plano vykdymą už 2015 metų II pusmetį Nr. BD-29 duomenimis, Kovos su 
korupcija priemonių plano, patvirtinto Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. 
įsakymu Nr. V-39, pagal įstaigai priskirtą kompetenciją, įgyvendinimo procentas siekia 100 
procentų. 

 
4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Iki 2015-12-31 atliktas pareigūnų viešųjų ir 

privačių interesų derinimo deklaracijų patikrinimas (2015 m. planuojama reikšmė – 1 
patikrinimas). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. IV pusmetyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

2015-12-09 atliktas Ligoninės pareigūnų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų 
patikrinimas (2015-12-09 Pažyma Nr. 11-PR-191 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės viešųjų 
ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės“).  
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5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis.  Iki 2015-12-31, vykdant organizuojamų viešųjų 

pirkimų antikorupcinę kontrolę, parengta pažyma apie atlikto patikrinimo rezultatus (2015 m. 
planuojama reikšmė – 1). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. IV pusmetyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

2015-11-26 įvykdyta organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinė kontrolė (2015-11-26 
Pažyma Nr. 11-195 „Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės organizuojamų viešųjų pirkimų 
antikorupcinės kontrolės“). 

 
6 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Kartą per ketvirtį atliktų Ligoninės kai kurių 

pareigūnų pateikiamų duomenų, susijusių su važiavimo išlaidų kompensavimu, kontroliniai 
patikrinimų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 4 patikrinimai). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. 9 mėnesius Kriminalinės žvalgybos skyrius atliko 2 kontrolinius 

patikrinimus (2015-03-31 Pažyma Nr. 11-PR-52 „Dėl Kalėjimų departamento prie LR TM ir jam 
pavaldžių įstaigų pareigūnų važiavimo išlaidų kompensavimo dokumentų pateikimo kontrolės“, 
2015-06-10 pažyma Nr. 11-100). 2015 m. III ketvirtyje planuotas kontrolinio patikrinimo 
atlikimas dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo perkeltas į 2015 m. IV ketvirtį, kuriame buvo atlikti 2 
patikrinimai (2015-11-24 pažyma Nr. 11-194 (Ligoninės Vilniaus padalinio) ir 2015-12-08 aktas 
Nr. 11-PR-190 (Ligoninės Pravieniškių padalinio).  

 
12 įstaigos veiksmas. 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. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 

Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninės pareigūnų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, tobulinusių kvalifikaciją, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė 
–145).  

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. Kalėjimų departamento Mokymo centre bei kitose nemokamus kvalifikacijos 

tobulinimo renginius organizuojamose įstaigose kvalifikaciją tobulino 154 pareigūnai ir 
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

 
13 įstaigos veiksmas. Vykdyti Ligoninės pastatų, statinių ir patalpų priežiūrą ir atlikti 
būtiniausius remonto darbus. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus suremontuotas patalpų plotas (2015 

m. planuojama reikšmė –1000 (kv.m.)). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. vykdyti būtiniausi remonto darbai, suremontuotas 1692,6 kv.m. plotas (1052 

m2 plotas – Pravieniškių padalinyje, 640,6 m2 plotas – Vilniaus padalinyje). Išlaidos sudarė 5966, 
0 Eur.  

 
14 įstaigos veiksmas.  Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti viešuosius pirkimus. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atliktų viešųjų pirkimų skaičius 

(2015 m. planuojama reikšmė –225 pirkimai). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. atlikta 241 viešųjų pirkimų. 
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2.  Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 2015 metus per Centrinę perkančiąją 

organizaciją įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė –10 pirkimų). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. atlikta 14 viešųjų pirkimų per Centrinę perkančiąją organizaciją. 
 

15 įstaigos veiksmas.  Tobulinti dokumentų valdymą įstaigoje. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. II ketvirtį parengta ir Ligoninės 

struktūriniams padaliniams pateikta metodinė medžiaga apie dokumentų rengimą, tvarkymą ir 
apskaitą. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

2015 m. II ketvirtį parengta ir Ligoninės struktūriniams padaliniams pateikta metodinė 
medžiaga apie dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą (2015-07-10 Administracijos reikalų 
skyriaus ataskaita apie 2015 metų II ketvirčio veiklos plano vykdymą bei 2015 metų III ketvirčio 
veiklos planas Nr BD-945). 

 
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 
materialinį aprūpinimą. Kodas  03 001-01-03-02. 

 
Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 100 proc. 
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 1317,3 tūkst. Eur. 
 

Įstaigos veiksmas. Užtikrinti suimtųjų, nuteistųjų išlaikymą pagal įstaigai skiriamą finansavimą. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
   
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus vieno nuteistojo tiesioginės 

išlaikymo  išlaidos (2015 m. planuojama reikšmė –1829,7 Eur).   
Rezultatas.  Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu vieno nuteistojo išlaikymo išlaidos Ligoninėje siekė 2254,70 Eur.  

Šio veiklos rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 23 procentais didesnė už planuotą 2015 
metais pasiekti rezultatą. Tai sąlygojo išlaidų padidėjimas, susijęs su darbuotojų darbo 
užmokesčio (neišmokėto 2009-2013 m.) perskaičiavimu, kompensacijų dėl tarnybinių uniformų 
išmokėjimu. Taip pat pažymėtina, kad sumažėjo įstaigoje laikomų suimtų, nuteistų asmenų 
skaičius (2014 m. - 294 asm., 2015 m. - 241 asm.). 

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus lėšų, skirtų nuteistųjų mitybai, 
medikamentams, darbo užmokesčiui, panaudojimas (2015 m. planuojama reikšmė –100%). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. nuteistųjų mitybai, medikamentams bei darbo užmokesčiui panaudota 100 

procentų visų lėšų, skirtų šiam nuteistųjų išlaikymui. 
 

Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 03 001-01-03-
03. 

 
Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 98 proc. 
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 89,0 tūkst. Eur. 
   

1  įstaigos veiksmas. Vykdyti tuberkulioze sergančių asmenų profilaktiką Ligoninėje. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 95 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninėje atliktų rentgenogramų 

dėl tuberkuliozės skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 1600). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 94 proc. 
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Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje dėl tuberkuliozės atliktos 1498 rentgenogramos: 

Vilniaus padalinyje – 1188 rentgenogramos, Pravieniškių padalinyje – 310 rentgenogramos. Šio 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 6 procentais mažesnė už planuotą 2015 
metais pasiekti rezultatą dėl pacientų skaičiaus bei poreikio atlikti tokius tyrimus sumažėjimo (t. 
y. 2014 m. vidutinis sąrašinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius – 294 asmenys, 2015 m. – 241 
asmuo).  

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninėje atliktų laboratorinių 
tyrimų dėl tuberkuliozės skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 1650). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 91 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje dėl tuberkuliozės atlikta 1495 laboratorinių tyrimų: 

Vilniaus padalinyje – 565 laboratoriniai tyrimai, Pravieniškių padalinyje – 930 tyrimų. Šio 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 9 procentais mažesnė už planuotą 2015 
metais pasiekti rezultatą dėl pacientų skaičiaus sumažėjimo. 

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus diagnozuoti nauji tuberkulioze 
sergusių asmenų atvejai (2015 m. planuojama reikšmė – 30). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. diagnozuota 40 naujų  atvejų dėl asmenų susirgimo tuberkulioze. 
 

2 įstaigos veiksmas. Organizuoti nuteistųjų, esant poreikiui ir suimtųjų, krūtinės ląstų 
rentgenogramų atlikimą mobiliuoju rentgeno aparatu kitose kalinimo įstaigose. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. sausio mėn. pagal kiekvienos kalinimo 

įstaigos pateiktus pasiūlymus sudarytas 2015 metų krūtinės ląstų rentgenogramų atlikimo 
mobiliuoju rentgeno aparatu planas (2015 m. planuojama reikšmė – 1).  

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. I ketvirtį 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Pagal kiekvienos kalinimo įstaigos pateiktus pasiūlymus, parengtas ir Ligoninės 2015-03-
24 raštu Nr. S-1678 Kalėjimų departamento pavaldžioms įstaigoms pateiktas 2015 metų 
rentgenologinių tyrimų planas. Bendru įstaigų susitarimu profilaktinių rentgenologinių tyrimų 
atlikimas pradėtas 2015 m. balandžio mėnesį. 

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus įgyvendintas 2015 metų krūtinės 
ląstų rentgenogramų atlikimo mobiliuoju rentgeno aparatu planas (2015 m. planuojama reikšmė 
– plano įgyvendinimas 100 proc.) 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Ligoninė, siekdama teikti teisingą ir kompetentingą informaciją apie kalinimo įstaigose 

laikomų asmenų sergamumo tuberkulioze atvejus tam, kad būtų laiku užkirstas kelias šiai 
užkrečiamai pavojingai ligai plisti, pagal 2015 m. rentgenologinių tyrimų plane nustatytą laiką 
nuteistiems asmenims mobiliuoju rentgeno aparatu atliko rentgenologinius tyrimus: 

- Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose ištirti 83 nuteisti asmenys;  
- Marijampolės pataisos namuose – 830 nuteistų asmenų;  
- Alytaus pataisos namai – 872 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos III sektorius – 220 nuteistų asmenų; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos II sektorius – 263 nuteisti asmenys; 
- Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos I sektorius – 313 nuteistų asmenų; 
- Kybartų pataisos namai – 222 nuteisti asmenys; 
- Panevėžio pataisos namai – 189 nuteisti asmenys; 
- Vilniaus pataisos namai – 465 nuteisti asmenys (atlikta 468 rentgenogramų). 
Iš viso atlikta 3460 rentgenogramų (ištirti 3457 nuteisti asmenys). 
 

3  įstaigos veiksmas. Užtikrinti tuberkulioze sergančių asmenų gydymo tęstinumą. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. nuteistųjų, kuriems gydymas paskirtas 
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Ligoninės stacionare ir tęstas ambulatorinis gydymas įstaigos Pravieniškių padalinyje, skaičius 
(2015 m. planuojama reikšmė – 80). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį 126 nuteistiesiems gydymas buvo paskirtas Ligoninės stacionare 

ir tęstas ambulatorinis gydymas įstaigos Pravieniškių padalinyje. Faktinė vertinimo rodiklio 
reikšmė yra 57 procentais didesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Pažymėtina, kad sergamumo 
atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes tokie kriterijai 
vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais principais konkrečioje situacijoje. 

 
Priemonė. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 
prevenciją, profilaktiką ir gydymą. Kodas  03 001-01-03-04. 

 
Per 2015 metų priemonė įvykdymo procentas siekia 93 proc. 
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 32,6 tūkst. Eur. 
   

1 įstaigos veiksmas. Užtikrinti tęstinį jau vykdomą specifinį gydymą asmenims, sergantiems ŽIV 
liga, bei pagal poreikį šį gydymą pradėti kitiems ŽIV liga sergantiems asmenims. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 83 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus ištirtų nuteistųjų, suimtųjų dėl ŽIV 

infekcijos skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 60 ištirtų asmenų). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį dėl ŽIV infekcijos ištirti 132 nuteisti, suimti asmenys. Faktinė 

vertinimo rodiklio reikšmė yra žymiai didesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Pažymėtina, kad 
sergamumo atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes 
tokie kriterijai vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais principais 
konkrečioje situacijoje. 

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus diagnozuota naujų ligos atvejų 
(2015 m. planuojama reikšmė – 2 atvejai). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Per 2015 m. diagnozuotas 1 naujas ŽIV ligos atvejis. Faktinė vertinimo rodiklio reikšmė 

yra 50 procentų mažesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Pažymėtina, kad sergamumo atvejus 
planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes šiuo atveju aplinkybių, 
nepriklausančių nuo žmogiškųjų išteklių vykdomos veiklos realizavimo, suplanuoti neįmanoma. 

 3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus nauji gydymo paskyrimo 
asmenims, sergantiems ŽIV liga, atvejai (2015 m. planuojama reikšmė – 2 atvejai). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per 2015 m. 12 asmenų, sergantiems ŽIV liga, paskirtas gydymas. Faktinė vertinimo 

rodiklio reikšmė yra žymiai didesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Pažymėtina, kad sergamumo 
atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes tokie kriterijai 
vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais principais konkrečioje situacijoje. 

 
 

 2 įstaigos veiksmas. Vykdyti ŽIV liga užsikrėtusių asmenų laboratorinę priežiūrą ir laboratorinį 
antiretrovirusinio gydymo veiksmingumo stebėjimą. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 89 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus ištirtų nuteistųjų, suimtųjų dėl ŽIV 

infekcijos, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 19). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį dėl ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų ištirti 24 nuteistieji. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus gydytų nuo ŽIV/AIDS įkalintų 

asmenų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 9). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 78 proc. 
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Per 2015 m. nuo ŽIV ligos gydyti 7 Ligoninės Pravieniškių padalinyje laisvės atėmimo 

bausmę atliekantys nuteistieji (2016-01-01 dienos duomenimis – 6 asmenys). Šio veiklos 
rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 22 procentais mažesnė už planuotą 2015 metams 
rezultatą dėl pacientų skaičiaus sumažėjimo. 

  
3 įstaigos veiksmas. Organizuoti ir įvykdyti Ligoninės gydytojų pasitarimą ŽIV ligos 
diagnostikos ir stebėsenos klausimais. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus organizuotų pasitarimų skaičius 

(2015 m. planuojama reikšmė – 1 pasitarimas). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. II ketvirtyje 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
Ligoninės gydytojų pasitarimas ŽIV ligos diagnostikos ir stebėsenos klausimais vyko 

2015-06-22 (2015-07-01 Gydytojų pasitarimo protokolas Nr. BD-898). 
 

4 įstaigos veiksmas. Pravesti paskaitą ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų 
užkrečiamųjų ligų tema. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus įvykdytų paskaitų skaičius (2015 m. 

planuojama reikšmė – 1 paskaita). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
 Paskaita ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų tema pravesta 

Ligoninės Vilniaus padalinio nuteistiesiems 2015-08-27 (2015-08-28 Gydytojų pasitarimo 
protokolas Nr. BD-1139). 

 
Priemonė. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 
paslaugas – Pravieniškių gyvenvietei. Kodas  03 001-01-03-05. 

 
Per 2015 metų priemonė įvykdymo procentas siekia 99,95 proc. 
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 12,7 tūkst. Eur. 
 

1 įstaigos veiksmas. Teikti patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomos paslaugas. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 99,9 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus už patalpų nuomą gautos lėšos 

(2015 m. planuojama reikšmė – 12694 Eur). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 99,9 proc. 
Lėšos, gautos už patalpų, esančių Pravieniškėse, nuomą sudarė 12685,46 Eur. 
 

2 įstaigos veiksmas. Užtikrinti teisės aktų nustatytų mokamų paslaugų teikimą nuteistiesiems, 
atliekantiems laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 100 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis.  Nuteistųjų, kuriems suteiktos teisės aktų nustatytos 

mokamos paslaugos  (už elektros prietaisų naudojimą), skaičius  (2015 m. planuojama reikšmė – 
105 nuteistieji (Vilniaus padalinyje – 10, Pravieniškių padalinyje – 95). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 100 proc. 
Per ataskaitinį laikotarpį 141 nuteistajam (iš jų: 15 nuteistųjų – Vilniaus padalinyje, 126 

nuteistiesiems – Pravieniškių padalinyje) buvo teikiamos teisės aktų nustatytos mokamos 
paslaugos (už elektros prietaisų naudojimą). 
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Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03 001-01-03-08. 

 
Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 90 proc. 
Šiai priemonei vykdyti sunaudota 116,5 tūkst. Eur. 
 

Įstaigos veiksmas. Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II 
strategiją.  

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 90 proc. 
 
1 Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Suderintas su Kalėjimų departamentu ir 

patvirtintas Ligoninės direktoriaus įsakymu Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į 
Pravieniškes II planas.  

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II plano projektas su Kalėjimų 
departamentu buvo suderintas Kalėjimų departamento 2015-08-14 raštu Nr. 1S-2952 ir 
patvirtintas Ligoninės direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-175 „Dėl Laisvės 
atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II (Kaišiadorių r.) plano patvirtinimo“. 

 
2 Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 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. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įgyvendintas 2015 m. III ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

 Per 2015 m. I-III ketvirčius Kalėjimų departamento Infrastruktūros ir turto valdymo 
skyrius atliko viešųjų pirkimų procedūras, siekiant atrinkti rangovą rekonstrukcijos darbams 
atlikti bei medicininei įrangai įsigyti. 2015-08-31 su UAB „Versina“ pasirašyta Laisvės atėmimo 
vietų ligoninės Vidaus ligų ir Psichiatrijos skyriaus rekonstrukcijos darbų pirkimo sutartis. 2015-
09-10 pasirašius priėmimo-perdavimo aktą, statybvietė perduota rangovui vykdyti Ligoninės 
pastato 11N3P rekonstrukcijos darbus. Rekonstrukcijos darbai atliekami sutartyje nurodytais 
terminais. 2015 m. IV ketvirtyje atliktas baldų pirkimas Vidaus ligų bei Psichiatrijos skyriams ir 
2015-12-16 sudaryta baldų pirkimo-pardavimo sutartis su pirkimo laimėtoju Valstybės įmone 
„Mūsų amatai“. Taip pat įsigyta ir sumontuota Norvegijos finansuojamame projekte numatyta 
medicininė įranga (81 vnt.). 

  
3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. I pusmetį Laisvės atėmimo vietų 

ligoninės Pravieniškių padalinyje baigti pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto 
darbai. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. II ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

 
4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus pasirašyti deklaraciją apie 

statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės              
Pravieniškių padalinio pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbų užbaigimo. 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. III ketvirtyje 
(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 

3 ir 4 veiklos rezultatų vertinimo rodiklių aprašymas. Ligoninės Pravieniškių padalinio 
pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbai užbaigti – 2015 m. birželio 29 d. 
Ligoninė ir rangovas UAB „Kortas“ pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktus Nr. BD-PR-528, 
Nr. BD-PR-529, kuriais patvirtinama, kad baigti visi remonto darbai, nurodyti 2014 m. spalio 24 
d. rangos sutartyje Nr. 57-105 „Laisvės atėmimo vietų ligoninės pastato 9L2p (pirtis-skalbykla), 
Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių g. 57, kapitalinis remontas“ bei 2014 m. gruodžio 22 d. rangos 
sutartyje Nr. 57-127 „Laisvės atėmimo vietų ligoninės pastato 9L2p (pirtis-skalbykla), 

http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-kaldep/skydetails/38.html
http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/kalejimu-departamentas/struktura-ir-kontaktai/kontaktai-kaldep/skydetails/38.html
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Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių g. 57, kapitalinis remontas“. 

2015-07-08 pasirašyta deklaracija apie statybos dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio pastato 9L2p (pirtis-skalbykla) kapitalinio remonto darbų užbaigimą Nr. 
BD-PR-564 ir 2015 m. liepos 8 d. pateiktas prašymas Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos 
valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyriui dėl deklaracijos 
patvirtinimo. 

                    
5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus pradėti vykdyti Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) 
rekonstrukcijos remonto darbus. 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Parengti ir išsiųsti suderinti su Kalėjimų departamento investicijų projekto „Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ lauko elektros 
tinklų rekonstrukcijos tarp pastatų, pažymėtų plane 9L2p, 7N1p, 6D3p ir transformatorinės, 
projektavimo paslaugų bei lauko elektros tinklų rekonstrukcijos darbų pirkimo sąlygų ir Lauko 
elektros tinklų projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos darbų pirkimo sutarties projektai. 2015 
m. 9 mėnesius Ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) 
rekonstrukcijos remonto darbai nebuvo pradėti, nes Ligoninė apsvarstė 2013 m. rugsėjo mėnesio 
Kalėjimų departamento įgyvendinamą investicijų projektą „Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ (toliau – Investicinis projektas)  ir, 
įvertinusi esamų statinių būklę, planuojamas lėšas, raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, 
siūlydama keisti šį projektą, numatant naujus prioritetus (2015-06-02 raštas Nr. S-2881 „Dėl 
investicinio plano tikslinimo“). 

Investiciniame projekte nebuvo numatyta baudos izoliatoriaus (pastatas 7N1p), valgyklos 
(pastatas 4M1p) rekonstrukcija. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinys nuolat 
tikrinamas Kauno visuomenės sveikatos centro specialistų, kurie savo patikrinimo pažymose 
konstatuoja, kad baudos izoliatoriuje esančios patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir jas 
būtina rekonstruoti. 2015-06-08 patikrinimo aktu Nr. 36-872 (7) Ligoninei buvo skirta bauda už 
netinkamą patalpų įrengimą. Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015-05-19 
patikrinimo metu nustatė, kad valgyklos patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir maisto nebus 
leidžiama dalinti, neatlikus remonto darbų.   

2015-06-02 Ligoninė raštu Nr. S-2881 siūlo, kad maisto gaminimas Ligoninėje nebūtų 
vykdomas ir ateityje, tokia paslauga būtų perkama. Todėl iš investicinio projekto būtų tikslinga 
išbraukti ūkinio pastato 21F2/P rekonstrukciją, kuriame laikomi maisto produktai, skirti 
nuteistųjų ir suimtųjų maitinimui. Valgyklos rekonstrukcija taip pat būtų netikslinga, tam užtektų 
skirti lėšas ir atlikti ten paprastąjį remontą. 

Vykdant Investicinį projektą, numatoma, kad, įtraukus naujus statinius, lėšų poreikis 
nepakis, nes bus sutaupyta, atsisakius ūkinio pastato rekonstrukcijos, rekonstruojant Sveikatos 
priežiūros tarnybos pastatą, atsisakyti trečiojo aukšto, rekonstruojant tvorą, bus sutrumpinamas 
aptvėrimų perimetras, kur tai galima, išlaikant visus saugumo reikalavimus. Atliekant pirties, 
skalbyklos ir ūkio aptarnavimo brigados pastato 9L2p kapitalinį remontą, buvo panaudota 219,53 
tūkst. eurų (758 tūkst. litų) mažiau, nei numatyta Investiciniame projekte. Sutaupytas lėšas 
siūloma skirti baudos izoliatoriaus rekonstravimui ir administracinio pastato trečio aukšto 
statybai, kuriame papildomai būtų įrengti kabinetai darbuotojams, vaistinės patalpos, įstaigos 
archyvai. 

Atsižvelgiant į tai, Ligoninė siūlo koreguoti Investicinį projektą numatant, kad pirmiausia 
būtų atliktas baudos izoliatoriaus pastato, Sveikatos priežiūros tarnybos, administracinio pastato, 
aptvėrimų rekonstravimas ir/arba kapitalinis remontas. Dėl galerijų tarp Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus ir  gydymo korpusų įrengimo tikslingumo ir būtinybės Ligoninė kreipsis raštu į 
Kauno visuomenės sveikatos centrą, ar tai būtina, norint gauti Ligoninės licenciją. Ligoninė 
2015-06-23 raštu Nr. S-PR-1291 „Dėl higienos paso-leidimo“ kreipėsi į Kauno visuomenės 
sveikatos centrą dėl higienos paso-leidimo išdavimo Ligoninės Chirurgijos skyriui (Pravieniškių 
padalinyje).  
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Taip pat pažymėtina, kad Ligoninė jau 2014 m. rugsėjo 16 d. prašymu Nr. S-PR-2082 

kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių 
dėl pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) rekonstrukcijos pritarimo projektinių pasiūlymų 
užduočiai. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausiasis architektas 2014 m. rugsėjo 22 d. patvirtino projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. 
Ligoninė, parengusi projektinius pasiūlymus, pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui prašymą informuoti visuomenę apie 
parengtus projektinius pasiūlymus. Parengus projektinius pasiūlymus naujam techninio projekto 
rengimui, išaiškėjo kai kurie sprendinių, susijusių su Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
numatomais architektūrinės – statybinės, technologinės, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, 
apsauginės signalizacijos, telekomunikacijų ir kitų dalių papildomais reikalavimais, neatitikimai. 
Be to, nuo 2008 metų pasikeitė Statybos techninio reglamento ir higienos normų reikalavimai, 
susiję su esminiais statinio reikalavimais: gaisrine sauga, higiena, sveikata, žmonių su negalia 
reikmėmis, aplinkos apsauga, naudojimo sauga, technologine ir inžinerine įranga. Ligoninė 2015 
m. vasario 11 d. raštu Nr. S-907 ,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ ir 2015 m. kovo 
6 d. raštu Nr. S-1332 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2015 m. vasario 11 d. rašto Nr. S-907 
,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ papildymo“ informavo Kalėjimų departamentą 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) apie 2008 
m. UAB „Specialusis projektas“ pateikto techninio projekto sprendinių neatitikimus ir paprašė 
leidimo pasinaudojus 2008 m. „Pravieniškių gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir 
rekonstrukcija“ techniniu projektu, rengti pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninį projektą 
pagal pridedamą statybos techninio projekto rengimo projektavimo užduotį. 

Ligoninė 2015 m. gegužės 12 d. gavo iš Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-1735, 
kuriame pritariama pakoreguotai Laisvės atėmimo vietų ligoninės komplekso „ Pravieniškių 
gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir rekonstrukcija Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių 
II k., Pravieniškių g. 57“, statinio ,,Pastatas 7Nlp (baudos izoliatorius)“ rekonstrukcijos darbų 
techninio projekto rengimo projektavimo užduočiai. Savo ruožtu, Ligoninė 2015-05-15 raštu 
Nr. S-2594 „Dėl pirkimo organizavimo“, kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl leidimo atlikti 
viešųjų pirkimų procedūras dėl pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo 
pagal Kalėjimų departamento pritartą projektavimo užduotį. Kalėjimų departamentas, 
atsakydamas į pastarąjį Ligoninės raštą, 2015-08-03 raštu Nr. 1S-2797 „Dėl baudos izoliatoriaus 
techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo“ informavo, kad sutinka dėl Ligoninės pastato 
7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūrų 
(pagal pakoreguotą rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo projektavimo užduotį) 
atlikimo, vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės supaprastintomis viešųjų pirkimų 
taisyklėmis. Tačiau Ligoninė negalėjo iš karto pradėti atlikinėti techninio projekto rengimo 
paslaugų viešojo pirkimo procedūrų, kol nebuvo patikslintas Investicinis projektas. Atsižvelgiant 
į tai, Ligoninė nedelsdama 2015-08-11 raštu Nr. S-4029 „Dėl investicijų projekto tikslinimo“ 
pateikė Kalėjimui departamentui tikslinti Investicinį projektą.  

Ligoninė 2015-08-28 gavo Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-3133, kuriame prašoma 
užtikrinti investicijų projekto „Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir 
statinių rekonstravimas“ nustatytų vertinimo kriterijų įgyvendinimą. Atsižvelgdama į tai, 
Ligoninė 2015 m. rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti mažos vertės pirkimą apklausos būdu statinio 
7N1p (baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo paslaugoms pirkti. 
2015 m. spalio 5 d. pasirašyta sutartis (Nr. 57-89) su projektavimo įmone dėl statinio 7N1p 
(baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto parengimo iki 2016 m. sausio 15 
d. 

 
Veiksmai, kurių įgyvendinimas nepasiektas 100 procentų 
 
Priemonė. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę pagalbą. Kodas 03 001-01-02-01. 

Per 2015 metus priemonės įgyvendinimo procentas siekia 90 proc. 
 
2 įstaigos veiksmas. Organizuoti socialinės pagalbos teikimą iš Ligoninės į laisvę 
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paleidžiamiems nuteistiesiems, suimtiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 75 proc. 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis.  Per 2015 metus atleistų nuo bausmės dėl ligos 

nuteistųjų, kuriems organizuotos slaugos paslaugos laisvėje esančiose palaikomojo gydymo ir 
slaugos ligoninėse, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 2 nuteistieji). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Per 2015 m. 1 nuteistajam, atleistam nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos buvo 

organizuotos slaugos paslaugos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. 2015 metų faktinė 
rodiklio reikšmė yra 50 procentų mažesnė nei planuoto pasiekti rezultato, nes per visą ataskaitinį 
laikotarpį nebuvo poreikio teikti slaugos paslaugas kitiems nuteistiesiems. Pabrėžtina, kad 
veiklos vertinimo rodiklių, susijusių su suimtųjų, nuteistųjų sergamumu, planuojamos pasiekti 
reikšmės nustatomos pagal kelių praėjusių metų statistinius duomenis, įvertinant einamųjų metų 
aplinkybes, galimybes bei kt. ir rizikos faktorius, dėl kurių gali būti nepasiektas planuojamas 
įgyvendinti rezultatas. Sergamumo atvejus planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra 
gana sudėtinga, nes tokie kriterijai vykdomi vadovaujantis būtinumo (poreikio buvimo) ir kitais 
principais konkrečioje situacijoje. 

 
3 įstaigos veiksmas. Vykdyti individualias psichologines konsultacijas Ligoninėje laikomiems 
suimtiesiems, nuteistiesiems. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 99 proc. 
 
1. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus nuteistųjų, dalyvaujančių 

individualiose psichologinėse konsultacijose, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 250 
konsultacijų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 98 proc. 
 
Per 2015 m. įvykdytos 422 individualios psichologo konsultacijos, kuriose dalyvavo 244 

nuteistieji. Nuteistųjų, dalyvavusių individualiose psichologinėse konsultacijose, faktinis skaičius 
2 procentais mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes per ataskaitinį laikotarpį 
sumažėjo įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į 
kitas kalinimo įstaigas).   

 
4 įstaigos veiksmas. Savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos 
programą.   

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 95 proc. 
 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus konsultuotų asmenų skaičius (2015 

m. planuojama reikšmė – 20 asmenų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 90 proc. 
Vykdant savižudybių ir savęs žalojimo laisvės atėmimo vietose prevencijos programą, 

įstaigos psichologai suteikė 115 individualių konsultacijų, kuriose buvo konsultuoti 18 nuteisti 
asmenys. Nuteistųjų, dalyvavusių individualiose psichologinėse konsultacijose, faktinis skaičius 
10 procentų mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę, nes per ataskaitinį laikotarpį 
sumažėjo įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į 
kitas kalinimo įstaigas).   

 
Priemonė. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą. Kodas 03 001-01-
03-01. 

Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 98 proc. 
 

2 įstaigos veiksmas. Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas Ligoninėje laikomiems 
suimtiesiems, nuteistiesiems. 
Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 97 proc. 

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus atliktų laboratorinių tyrimų 
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skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 18500 laboratorinių tyrimų). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 88 proc. 
Per 2015 m. Klinikinių tyrimų laboratorija atliko 16224 laboratorinių tyrimų. 2015 m. 

faktinis šio rodiklio rezultatas yra 12 procentų mažesnis už 2015 metams planuotą pasiektii 
rezultato reikšmę dėl sumažėjusio Ligoninėje pacientų skaičiaus bei dėl naujai į Klinikinių 
tyrimų laboratoriją priimto darbuotojo, kurį reikėjo apmokyti darbo, todėl nuo 2015 m. liepos 1  
d. iki liepos 20 d. ėminiai biocheminiams tyrimams atlikti buvo vežti į Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių kliniką (atlikti 217 tyrimai). 
7 įstaigos veiksmas. Vykdyti tarpusavio bendradarbiavimą tarp įkalinimo įstaigų bei institucijų, 
vykdančių nusikalstamų veikų prevenciją laisvėje ir laisvės atėmimo vietose.   

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 75 proc. 
 
Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Kartą per ketvirtį įvykdyti bendri susirinkimai su 

teritorinių policijos komisariatų pareigūnais, kurių prižiūrimose teritorijose yra Ligoninės 
struktūriniai padaliniai (2015 m. planuojama reikšmė – 4 susirinkimai). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimo procentas siekia 75 
proc. 

Per 2015 m. įvyko 3 susirinkimai su teritorinių policijos komisariatų pareigūnais: 2015-
03-31 susirinkimas vyko Vilniaus pataisos namuose, 2015-05-21 susirinkimą organizavo 
Ligoninės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai. Vadovaujantis Ligoninėje vykusio 
Bendarbiavimo aptarimo 2015-05-26 protokolu Nr. 11-96, trečiąjį susirinkimą trečiame 
ketvirtyje turėjo organizuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto 
3-iasis policijos komisariato pareigūnai, tačiau dėl didelio darbo krūvio šis susitikimas buvo 
perkeltas į 2015 m. IV ketvirtį ir įvyko 2015-11-26. 

 
9 įstaigos veiksmas. Vykdyti nuteistųjų socialinę reabilitaciją ir resocializaciją: 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 97 proc. 
9.2. Užtikrinti teisės aktų nustatytų socialinės reabilitacijos programų vykdymą laisvės 
atėmimo bausmę Ligoninėje atliekantiems nuteistiesiems: 

3 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus drausminių nuobaudų neturinčių 
nuteistųjų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 105 nuteistieji). 

Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 91 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu nuobaudų neturėjo 95 nuteistieji. Faktinis drausminių nuobaudų 

neturinčių nuteistųjų skaičius 9 procentais mažesnis už planuotą 2015 metais pasiekti reikšmę dėl 
įstaigoje laikomų nuteistųjų skaičiaus sumažėjimo.    
9.3.  Užtikrinti nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje užimtumą darbine, 
kūrybine ar kita veikla. 

5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 m. kultūros, sporto ir kituose renginiuose 
dalyvavusių nuteistųjų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 82 nuteistieji). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 96 proc. 
Bendras 4 ir 5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklių aprašymas. Per 2015 m. įstaigoje buvo 

organizuoti 59 kultūros, sporto ir kiti renginiai. Įstaigos administracija stengiasi kiekviena 
šventine proga surengti nuteistiesiems renginį, pakviesti tokius renginių vedėjus-lektorius, kurie 
tradicinėmis ir šiuolaikinėmis meno išraiškos, dvasinio ūgdymo, fizinio lavinimo priemonėmis 
puoselėtų kultūrines bei dvasines tradicijas, kūrybiškai jas interpretuotų ir pateiktų 
nuteistiesiems. Nuteistųjų, dalyvaujančių įvairiuose socialinės reabilitacijos renginiuose, skaičius 
priklauso nuo jų vidinės motyvacijos, naudingumo ir tikslingumo suvokimo. Per ataskaitinį 
laikotarpį renginiuose dalyvavo 79 nuteistieji. Šis rodiklis 4 procentais yra mažesnis už 2015 
metais planuotą pasiekti rezultatą, nes įstaigoje (Pravieniškių padalinyje) sumažėjo laikomų 
nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų paleidimo į laisvę, perkėlimo į kitas kalinimo įstaigas).   

6 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Religinių, visuomeninių organizacijų atstovų 
apsilankymų, skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 250 apsilankymų). 

Rezultatas.  Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 96 proc. 
Per 2015 m. religinės, visuomeninės organizacijos organizavo 242 apsilankymus 
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Ligoninės laisvės atėmimo vietų bausmę atliekantiems nuteistiesiems. 2015 m. faktinis Religinių, 
visuomeninių organizacijų atstovų apsilankymų, skaičius yra 3 procentais mažesnis už 2015 
metais planuotą pasiekti rezultatą dėl organizacijoje vykdytos Lietuvos Caritas vidinės 
organizacinės veiklos pertvarkos, kas turėjo įtakos šios organizacijos vizitų į Ligoninę skaičiaus 
sumažėjimui. 
 
9.4. Organizuoti ir vykdyti nuteistųjų bendrąjį lavinimą bei profesinį mokymą 

 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. 2015 metais besimokančių nuteistųjų skaičius 

(2015 m. planuojama reikšmė – 90 nuteistųjų).  
Rezultatas.  Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 83 proc. 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus specialybę įgijusių nuteistųjų 

skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 30 nuteistųjų). 
Rezultatas. Veiklos rezultatų vertinimo rodiklis įvykdytas 2015 m. II ketvirtyje 

(įgyvendinimas siekia 100 proc.). 
Bendras 1 ir 2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklių aprašymas. 
Įstaigos Pravieniškių padalinyje suformuota Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos 

siuvėjų grupė, kurioje ataskaitiniu laikotarpiu mokėsi 26 nuteistieji (nuo 2015-09-01 – 25 
nuteistieji), suvirintojų grupėje – 26 nuteistieji (nuo 2015-09-01 – 25 nuteistieji), Kaišiadorių 
suaugusių ir jaunimo mokykloje mokosi 25 nuteistieji. Ataskaitiniu laikotarpiu specialybę įgijo 
52 nuteisti asmenys. Šis pasiektas rezultatas gerokai viršijo (73 proc.) 2015 metais planuojamą 
įgyvendinti rezultatą. Tam įtakos turėjo įstaigos Pravieniškių padalinyje naujai suformuota    
Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos suvirintojų grupė. 

Vilniaus padalinyje profesiniai mokymai nevyko, ir tik 3 ūkio brigadoje dirbantys 
nuteistieji mokėsi Vilniaus jaunimo mokykloje, siekdami įgyti vidurinį išsilavinimą, nuo 2015-
09-01 šioje mokykloje mokosi 2 nuteistieji. Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje besimokančių 
asmenų skaičių sudarė 75 nuteisti asmenys. Pažymėtina, kad faktinis 2015 metais besimokančių 
nuteistųjų skaičius yra 17 procentų mažesnis už  2015 metais planuotą pasiekti rezultatą, nes 
įstaigoje (Pravieniškių padalinyje) sumažėjo laikomų nuteistųjų skaičius (dėl nuteistųjų 
paleidimo į laisvę, perkėlimo į kitas kalinimo įstaigas). 

 
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. Kodas 03 001-01-03-
03. 

Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 98 proc. 
1  įstaigos veiksmas. Vykdyti tuberkulioze sergančių asmenų profilaktiką Ligoninėje. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 95 proc. 
 
1 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninėje atliktų rentgenogramų 

dėl tuberkuliozės skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 1600). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 94 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje dėl tuberkuliozės atliktos 1498 rentgenogramos: 

Vilniaus padalinyje – 1188 rentgenogramos, Pravieniškių padalinyje – 310 rentgenogramos. Šio 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 6 procentais mažesnė už planuotą 2015 
metais pasiekti rezultatą dėl pacientų skaičiaus bei poreikio atlikti tokius tyrimus sumažėjimo (t. 
y. 2014 m. vidutinis sąrašinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius – 294 asmenys, 2015 m. – 241 
asmuo).  

2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus Ligoninėje atliktų laboratorinių 
tyrimų dėl tuberkuliozės skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 1650). 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 91 proc. 
Ataskaitiniu laikotarpiu Ligoninėje dėl tuberkuliozės atlikta 1495 laboratorinių tyrimų: 

Vilniaus padalinyje – 565 laboratoriniai tyrimai, Pravieniškių padalinyje – 930 tyrimų. Šio 
veiklos rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 9 procentais mažesnė už planuotą 2015 
metais pasiekti rezultatą dėl pacientų skaičiaus sumažėjimo. 
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Priemonė. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 
prevenciją, profilaktiką ir gydymą. Kodas  03 001-01-03-04. 

 
Per 2015 metų priemonė įvykdymo procentas siekia 93 proc. 
  

1 įstaigos veiksmas. Užtikrinti tęstinį jau vykdomą specifinį gydymą asmenims, sergantiems ŽIV 
liga, bei pagal poreikį šį gydymą pradėti kitiems ŽIV liga sergantiems asmenims. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 83 proc. 
 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus diagnozuota naujų ligos atvejų 

(2015 m. planuojama reikšmė – 2 atvejai). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Per 2015 m. diagnozuotas 1 naujas ŽIV ligos atvejis. Faktinė vertinimo rodiklio reikšmė 

yra 50 procentų mažesnė už planuotą pasiekti reikšmę. Pažymėtina, kad sergamumo atvejus 
planuoti konkrečiomis kiekybinėmis reikšmėmis yra gana sudėtinga, nes šiuo atveju aplinkybių, 
nepriklausančių nuo žmogiškųjų išteklių vykdomos veiklos realizavimo, suplanuoti neįmanoma. 

 
 2 įstaigos veiksmas. Vykdyti ŽIV liga užsikrėtusių asmenų laboratorinę priežiūrą ir laboratorinį 
antiretrovirusinio gydymo veiksmingumo stebėjimą. 

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 89 proc. 
 
2 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per 2015 metus gydytų nuo ŽIV/AIDS įkalintų 

asmenų skaičius (2015 m. planuojama reikšmė – 9). 
Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 78 proc. 
Per 2015 m. nuo ŽIV ligos gydyti 7 Ligoninės Pravieniškių padalinyje laisvės atėmimo 

bausmę atliekantys nuteistieji (2016-01-01 dienos duomenimis – 6 asmenys). Šio veiklos 
rezultatų vertinimo rodiklio faktinė reikšmė 22 procentais mažesnė už planuotą 2015 metams 
rezultatą dėl pacientų skaičiaus sumažėjimo. 

 
Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją. Kodas 03 001-01-03-08. 

 
Per 2015 metų priemonės įvykdymo procentas siekia 90 proc. 
 

Įstaigos veiksmas. Vykdyti Laisvės atėmimo vietų ligoninės perkėlimo į Pravieniškes II 
strategiją.  

Veiksmo įvykdymo per 2015 m. procentas siekia 90 proc. 
 
5 veiklos rezultatų vertinimo rodiklis. Per einamuosius metus pradėti vykdyti Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) 
rekonstrukcijos remonto darbus. 

Rezultatas. Veiklos  rezultatų vertinimo rodiklio įgyvendinimas siekia 50 proc. 
Parengti ir išsiųsti suderinti su Kalėjimų departamento investicijų projekto „Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ lauko elektros 
tinklų rekonstrukcijos tarp pastatų, pažymėtų plane 9L2p, 7N1p, 6D3p ir transformatorinės, 
projektavimo paslaugų bei lauko elektros tinklų rekonstrukcijos darbų pirkimo sąlygų ir Lauko 
elektros tinklų projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos darbų pirkimo sutarties projektai. 2015 
m. 9 mėnesius Ligoninės Pravieniškių padalinio pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) 
rekonstrukcijos remonto darbai nebuvo pradėti, nes Ligoninė apsvarstė 2013 m. rugsėjo mėnesio 
Kalėjimų departamento įgyvendinamą investicijų projektą „Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
Pravieniškių padalinio pastatų ir statinių rekonstravimas“ (toliau – Investicinis projektas)  ir, 
įvertinusi esamų statinių būklę, planuojamas lėšas, raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą, 
siūlydama keisti šį projektą, numatant naujus prioritetus (2015-06-02 raštas Nr. S-2881 „Dėl 
investicinio plano tikslinimo“). 

Investiciniame projekte nebuvo numatyta baudos izoliatoriaus (pastatas 7N1p), valgyklos 
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(pastatas 4M1p) rekonstrukcija. Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinys nuolat 
tikrinamas Kauno visuomenės sveikatos centro specialistų, kurie savo patikrinimo pažymose 
konstatuoja, kad baudos izoliatoriuje esančios patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir jas 
būtina rekonstruoti. 2015-06-08 patikrinimo aktu Nr. 36-872 (7) Ligoninei buvo skirta bauda už 
netinkamą patalpų įrengimą. Kaišiadorių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 2015-05-19 
patikrinimo metu nustatė, kad valgyklos patalpos neatitinka higienos reikalavimų ir maisto nebus 
leidžiama dalinti, neatlikus remonto darbų.   

2015-06-02 Ligoninė raštu Nr. S-2881 siūlo, kad maisto gaminimas Ligoninėje nebūtų 
vykdomas ir ateityje, tokia paslauga būtų perkama. Todėl iš investicinio projekto būtų tikslinga 
išbraukti ūkinio pastato 21F2/P rekonstrukciją, kuriame laikomi maisto produktai, skirti 
nuteistųjų ir suimtųjų maitinimui. Valgyklos rekonstrukcija taip pat būtų netikslinga, tam užtektų 
skirti lėšas ir atlikti ten paprastąjį remontą. 

Vykdant Investicinį projektą, numatoma, kad, įtraukus naujus statinius, lėšų poreikis 
nepakis, nes bus sutaupyta, atsisakius ūkinio pastato rekonstrukcijos, rekonstruojant Sveikatos 
priežiūros tarnybos pastatą, atsisakyti trečiojo aukšto, rekonstruojant tvorą, bus sutrumpinamas 
aptvėrimų perimetras, kur tai galima, išlaikant visus saugumo reikalavimus. Atliekant pirties, 
skalbyklos ir ūkio aptarnavimo brigados pastato 9L2p kapitalinį remontą, buvo panaudota 219,53 
tūkst. eurų (758 tūkst. litų) mažiau, nei numatyta Investiciniame projekte. Sutaupytas lėšas 
siūloma skirti baudos izoliatoriaus rekonstravimui ir administracinio pastato trečio aukšto 
statybai, kuriame papildomai būtų įrengti kabinetai darbuotojams, vaistinės patalpos, įstaigos 
archyvai. 

Atsižvelgiant į tai, Ligoninė siūlo koreguoti Investicinį projektą numatant, kad pirmiausia 
būtų atliktas baudos izoliatoriaus pastato, Sveikatos priežiūros tarnybos, administracinio pastato, 
aptvėrimų rekonstravimas ir/arba kapitalinis remontas. Dėl galerijų tarp Priėmimo-skubios 
pagalbos skyriaus ir  gydymo korpusų įrengimo tikslingumo ir būtinybės Ligoninė kreipsis raštu į 
Kauno visuomenės sveikatos centrą, ar tai būtina, norint gauti Ligoninės licenciją. Ligoninė 
2015-06-23 raštu Nr. S-PR-1291 „Dėl higienos paso-leidimo“ kreipėsi į Kauno visuomenės 
sveikatos centrą dėl higienos paso-leidimo išdavimo Ligoninės Chirurgijos skyriui (Pravieniškių 
padalinyje).  

Taip pat pažymėtina, kad Ligoninė jau 2014 m. rugsėjo 16 d. prašymu Nr. S-PR-2082 
kreipėsi į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių 
dėl pastato 7N1p (baudos izoliatoriaus) rekonstrukcijos pritarimo projektinių pasiūlymų 
užduočiai. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus 
vyriausiasis architektas 2014 m. rugsėjo 22 d. patvirtino projektinių pasiūlymų rengimo užduotį. 
Ligoninė, parengusi projektinius pasiūlymus, pateikė Kaišiadorių rajono savivaldybės 
administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui prašymą informuoti visuomenę apie 
parengtus projektinius pasiūlymus. Parengus projektinius pasiūlymus naujam techninio projekto 
rengimui, išaiškėjo kai kurie sprendinių, susijusių su Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
numatomais architektūrinės – statybinės, technologinės, šildymo, vėdinimo, elektrotechnikos, 
apsauginės signalizacijos, telekomunikacijų ir kitų dalių papildomais reikalavimais, neatitikimai. 
Be to, nuo 2008 metų pasikeitė Statybos techninio reglamento ir higienos normų reikalavimai, 
susiję su esminiais statinio reikalavimais: gaisrine sauga, higiena, sveikata, žmonių su negalia 
reikmėmis, aplinkos apsauga, naudojimo sauga, technologine ir inžinerine įranga. Ligoninė 2015 
m. vasario 11 d. raštu Nr. S-907 ,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ ir 2015 m. kovo 
6 d. raštu Nr. S-1332 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2015 m. vasario 11 d. rašto Nr. S-907 
,,Dėl pastato 7N1p techninio projekto keitimo“ papildymo“ informavo Kalėjimų departamentą 
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) apie 2008 
m. UAB „Specialusis projektas“ pateikto techninio projekto sprendinių neatitikimus ir paprašė 
leidimo pasinaudojus 2008 m. „Pravieniškių gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir 
rekonstrukcija“ techniniu projektu, rengti pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninį projektą 
pagal pridedamą statybos techninio projekto rengimo projektavimo užduotį. 

Ligoninė 2015 m. gegužės 12 d. gavo iš Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-1735, 
kuriame pritariama pakoreguotai Laisvės atėmimo vietų ligoninės komplekso „ Pravieniškių 
gydymo ir pataisos namų pastatų renovacija ir rekonstrukcija Kaišiadorių r. sav., Pravieniškių 
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II k., Pravieniškių g. 57“, statinio ,,Pastatas 7Nlp (baudos izoliatorius)“ rekonstrukcijos darbų 
techninio projekto rengimo projektavimo užduočiai. Savo ruožtu, Ligoninė 2015-05-15 raštu 
Nr. S-2594 „Dėl pirkimo organizavimo“, kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl leidimo atlikti 
viešųjų pirkimų procedūras dėl pastato 7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo 
pagal Kalėjimų departamento pritartą projektavimo užduotį. Kalėjimų departamentas, 
atsakydamas į pastarąjį Ligoninės raštą, 2015-08-03 raštu Nr. 1S-2797 „Dėl baudos izoliatoriaus 
techninio projekto rengimo paslaugos pirkimo“ informavo, kad sutinka dėl Ligoninės pastato 
7N1p (baudos izoliatorius) techninio projekto rengimo paslaugų viešojo pirkimo procedūrų 
(pagal pakoreguotą rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo projektavimo užduotį) 
atlikimo, vadovaujantis Laisvės atėmimo vietų ligoninės supaprastintomis viešųjų pirkimų 
taisyklėmis. Tačiau Ligoninė negalėjo iš karto pradėti atlikinėti techninio projekto rengimo 
paslaugų viešojo pirkimo procedūrų, kol nebuvo patikslintas Investicinis projektas. Atsižvelgiant 
į tai, Ligoninė nedelsdama 2015-08-11 raštu Nr. S-4029 „Dėl investicijų projekto tikslinimo“ 
pateikė Kalėjimui departamentui tikslinti Investicinį projektą.  

Ligoninė 2015-08-28 gavo Kalėjimų departamento raštą Nr. 1S-3133, kuriame prašoma 
užtikrinti investicijų projekto „Laisvės atėmimo vietų ligoninės Pravieniškių padalinio pastatų ir 
statinių rekonstravimas“ nustatytų vertinimo kriterijų įgyvendinimą. Atsižvelgdama į tai, 
Ligoninė 2015 m. rugsėjo mėnesį pradėjo vykdyti mažos vertės pirkimą apklausos būdu statinio 
7N1p (baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto rengimo paslaugoms pirkti. 
2015 m. spalio 5 d. pasirašyta sutartis (Nr. 57-89) su projektavimo įmone dėl statinio 7N1p 
(baudos izoliatorius) rekonstrukcijos darbų techninio projekto parengimo iki 2016 m. sausio 15 
d. 
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