
                                                 

   LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖS
         DIREKTORIUS

            

ĮSAKYMAS
DĖL NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ), LAIKOMŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ

LIGONINĖJE, VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

2021 m.  gruodžio        d. Nr. V-
Pravieniškės

Vadovaudamasis  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministro  2014  m.  kovo  6  d.  įsakymu  Nr.  1R-65  „Dėl  Kalėjimų
departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  pavaldžių  įstaigų  nuostatų
patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1R-7
redakcija), 14 punktu:

1. T v i r t i n u Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, vidaus
tvarkos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2019 m.
kovo  15  d.  įsakymą  Nr.  V-27  „Dėl  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  vidaus  tvarkos  taisyklių
patvirtinimo“.

3. P a v e d u:
3.1. Veiklos organizavimo skyriui su šiuo įsakymu supažindinti  Laisvės atėmimo vietų

ligoninės direktoriaus pavaduotojus, struktūrinių padalinių vadovus; 
3.2. Laisvės atėmimo vietų ligoninės padalinių vadovams užtikrinti pavaldžių darbuotojų

supažindinimą su Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, vidaus tvarkos
taisyklėmis.

3.3.  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninės  Resocializacijos  skyriaus  viršininkui  organizuoti
Nuteistųjų  (suimtųjų),  laikomų  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninėje,  vidaus  tvarkos  taisyklių
paskelbimą Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomiems asmenims.

Direktorius                                                                                                               Ramūnas Šilobritas



PATVIRTINTA 
Laisvės atėmimo vietų ligoninės 
direktoriaus  2021 m. gruodžio      d.
įsakymu Nr. V-

NUTEISTŲJŲ (SUIMTŲJŲ), LAIKOMŲ LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖJE,
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, vidaus tvarkos taisyklės
(toliau – Taisyklės) reglamentuoja Laisvės atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarką ir procedūras šiai
tvarkai įgyvendinti.

2. Laisvės atėmimo vietų ligoninė (toliau – Ligoninė) savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos
sveikatos  priežiūros  įstaigų  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  pacientų  teisių  ir  žalos  sveikatai
atlyginimo  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  bausmių  vykdymo  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos
suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos
viešojo  administravimo  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  asmens  duomenų  teisinės  apsaugos
įstatymu,  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų  įstatymas,  kitais  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  tarptautinėmis  sutartimis,  Ligoninės
nuostatais, Ligoninės darbo reglamentu, šiomis Taisyklėmis ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
3.1. Artimieji – Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 straipsnyje įvardyti artimieji

giminaičiai: tėvai, vaikai, seneliai, vaikaičiai, broliai ir seserys.
3.2.  Gydomasis  skyrius –  pagal  patvirtintą  Ligoninės  valdymo  struktūrą  įsteigti

Konsultacijų ir diagnostikos skyrius, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Psichiatrijos skyrius,
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, Vidaus ligų skyrius, Tuberkuliozės skyrius.

3.3.  Gyvenamoji  patalpa –  kamerų  tipo  gyvenamoji  patalpa,  kurioje  laikomas
ambulatoriškai  gydomas pacientas  arba pacientas,  laukiantis  Ligoninės ar kitų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų specialistų konsultacijų (teikiamų paslaugų); kamerų tipo palata, kurioje laikomas
hospitalizuotas stacionariam gydymui Ligoninėje pacientas; gyvenamoji patalpa skirta nuteistajam,
kuris atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje,  taip pat gyvenamoji  patalpa skirta
nuteistajam, kuris atlieka terminuotą laisvės atėmimo bausmę ūkio aptarnavimo būryje.

3.4.  Nuteistasis,  atliekantis  laisvės  atėmimo  bausmę  Ligoninėje  -  asmuo,  nuteistas
terminuota laisvės atėmimo bausme, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos  direktoriaus  nutarimu perkeltas  iš  pataisos  namų į  Ligoninę  atlikti  laisvės  atėmimo
bausmės, taip pat nuteistasis, atliekantis bausmę ūkio aptarnavimo būryje.

3.5.  Pacientas –  atvykęs  į  Ligoninę  asmuo,  kuris  naudojasi  Ligoninės  ar  kitos  asmens
sveikatos priežiūros įstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis;

3.6.  Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyrius (toliau – PASPS) – Laisvės atėmimo
vietų  ligoninės  struktūrinis  padalinys,  veikiantis  veiklos  adresais,  teikiantis  kvalifikuotas  ir
kokybiškas pirminės  sveikatos  priežiūros  paslaugas  suimtiesiems ir  nuteistiesiems,  apimant  ligų
prevenciją, diagnostiką ir gydymą.  

4. Ligoninės teritorija ir joje esantys pastatai skirstomi:
4.1. Gydomieji sektoriai – 2 korpusas (1 aukštas - Priėmimo - skubios pagalbos skyrius, 2

aukštas - administracinės patalpos), 6 korpusas (Tuberkuliozės skyrius), 11 korpusas (1 aukštas -
Psichiatrijos  skyrius,  2  ir  3  aukštai  -  Vidaus  ligų  skyrius),  12  korpusas  (1,  2  ir  3  aukštai  -
Konsultacijų  ir  diagnostikos  skyrius),  13  korpusas  (1  aukštas  -   Reanimacijos  ir  intensyvios
terapijos skyrius, Laboratorija, 2 ir 3 aukštai - Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius);
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4.2. Gyvenamieji sektoriai –  3 korpusas (1 aukštas - Socialinės globos sektorius, 2 aukštas -
nuteistųjų gyvenamos patalpos), 9 korpusas (1 aukštas - buitinės patalpos, 2 aukštas -  nuteistųjų,
atliekančių laisvės atėmimo bausmę ūkio aptarnavimo būryje gyvenamos patalpos);

4.3. Kitos paskirties pastatai – 5 korpusas (klubas, parduotuvė, administracinės patalpos), 4
korpusas  (valgykla,  buitinės  patalpos),  7  korpusas  (kamerų  tipo  patalpos)  ir  kitos  patalpos
(administraciniai pastatai, sandėliai, šiluminis mazgas, garažas, transformatorinė ir kt.).

5. Pagrindines Ligoninės veiklos kryptis ir teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apimtis  nustato  Asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  organizavimo  ir  teikimo  asmenims,
laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr.
V-1103/1R-279 „Dėl  Asmens sveikatos  priežiūros  paslaugų organizavimo ir  teikimo asmenims,
laikomiems laisvės atėmimo įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.  Ligoninės  teikiamos  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugos  skelbiamos  interneto
svetainėje http://www.kaldep.lt/lt/lavl/pradzia_1821_2206.html.

7. Ligoninėje  pacientams teikiamos tik tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios
nurodytos  Ligoninei  išduotose  įstaigos  asmens  sveikatos  priežiūros  licencijose.  Ši  informacija
skelbiama Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos  svetainėje  (http://www.vaspvt.gov.lt), Juridinių  asmenų asmens  sveikatos  priežiūros
licencijų sąraše. 

8.  Šių  Taisyklių  privalo  laikytis  Ligoninės  pacientai  ir  nuteistieji,  atliekantys  laisvės
atėmimo bausmę Ligoninėje.

II SKYRIUS
PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS DARBO TVARKA 

9.   Pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  skyriaus  darbas  organizuojamas  vadovaujantis
Asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  organizavimo  ir  teikimo  asmenims,  laikomiems  laisvės
atėmimo įstaigose, tvarkos aprašas, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1103/1R-279 „Dėl
Asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  organizavimo  ir  teikimo  asmenims,  laikomiems  laisvės
atėmimo įstaigose,  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  Pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  skyriaus
darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2021
m. kovo 10 d. įsakymu V-36  „Dėl Kokybės vadybos procedūrų aprašo patvirtinimo“ bei kitais
teisės aktais. 

10. Laisvės atėmimo įstaigoje laikomi suimtieji ir (ar) nuteistieji  pas sveikatos priežiūros
specialistus  registruojami  teisės  aktų  nustatyta  tvarka.  Už  pacientų  patekimą  pas  sveikatos
priežiūros specialistus atsakingi laisvės atėmimo įstaigos, kurioje veikia Pirminės asmens sveikatos
priežiūros skyriaus padalinys, pareigūnai. 

11.  Jei  sveikatos  priežiūros  paslauga  negali  būti  suteikta  PASPS,  nuteistieji  (suimtieji)
siunčiami į Ligoninę tolimesniam gydymui, o jei būtinoji sveikatos priežiūros paslauga nuteistajam
(suimtajam)  turi  būti  suteikta  nedelsiant,  bet  įstaiga  tokios  paslaugos  suteikti  negali,  pacientas
siunčiamas į arčiausiai esančias viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

III SKYRIUS
PACIENTŲ IR NUTEISTŲJŲ, ATVYKUSIŲ ATLIKTI LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ

LIGONINĖJE, PRIĖMIMAS

PIRMAS SKIRSNIS
PACIENTŲ PRIĖMIMAS LIGONINĖJE

12. Visi atvykę pacientai užregistruojami Ligoninės Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus
Ambulatorinių  pacientų,  atvykusių  į  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninę,  registravimo  žurnale  (1

http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/VSPI_kk.pdf
http://www.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu_licencijavimas/VSPI_kk.pdf
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priedas) arba Stacionarių pacientų, atvykusių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, registravimo žurnale
(2 priedas).

13. Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje:
13.1. pacientui atvykus planine tvarka (planinei konsultacijai):
13.1.1.  įvertinama  jo  bendra  sveikatos  ir  asmens  higienos  būklė  (poreikis  švarinimo

procedūroms); 
13.1.2.  atsižvelgiant  į  būtinų  atvykusiam pacientui  sveikatos  priežiūros  paslaugų  profilį,

pradedama  teisės  aktuose  nustatyta  Asmens  sveikatos  istorija  ir  (ar)  Gydymo  stacionare  ligos
istorija (atvykus planinei konsultacijai tik Asmens sveikatos istorija);

13.1.3.  atvykusio  paciento  kūno  sužalojimai  (jei  jie  yra)  aprašomi  Asmens  sveikatos
istorijoje/ Gydymo stacionare ligos istorijoje;

13.1.4.  pasirašytinai  išduodami  Ligoninės  drabužiai,  avalynė  ir  daiktadėžė,  pagal
medicinines indikacijas pacientas nukreipiamas į atitinkamą gydomąjį skyrių.

13. 2. pacientui atvykus neplanine tvarka:
13.2.1.  suteikiama  būtinoji  medicinos  pagalba  (jei  reikalinga),  įvertinama  jo  bendra

sveikatos ir asmens higienos būklė (poreikis švarinimo procedūroms);
13.2.2.  atsižvelgiant  į  būtinų  atvykusiam pacientui  sveikatos  priežiūros  paslaugų  profilį,

pradedama  teisės  aktuose  nustatyta  Asmens  sveikatos  istorija  ir  (ar)  Gydymo  stacionare  ligos
istorija;

13.2.3.  atvykusio  paciento  kūno  sužalojimai  (jei  jie  yra)  aprašomi  Asmens  sveikatos
istorijoje/ Gydymo stacionare ligos istorijoje; 

13.2.4.  pasirašytinai  išduodami  Ligoninės  drabužiai,  avalynė  ir  daiktadėžė,  pagal
medicinines indikacijas pacientas nukreipiamas į atitinkamą gydomąjį skyrių;

13.2.5. jei būtinosios medicinos pagalbos Ligoninės sveikatos priežiūros specialistai suteikti
negali, organizuojamas jos suteikimas kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.

13.3.  pacientui  grįžus  iš  kitos  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos  po  konsultacijų,
procedūrų ar tyrimų atlikimo:

13.3.1.  pacientas  grąžinamas  į  Ligoninės  gydomąjį  skyrių,  iš  kurio  išvyko,  jei  po  kitos
asmens sveikatos priežiūros įstaigos sveikatos priežiūros specialistų suteiktų paslaugų nenustatoma
kitaip.

14. Ligoninės Saugumo valdymo skyriaus budinčiosios pamainos vyriausiasis specialistas
(toliau  –  BPVS)  organizuoja  Priėmimo  -  skubios  pagalbos  skyriuje  atvykusių  pacientų  asmens
kratas  ir  daiktų  patikrinimą,  supažindinimą  su  Taisyklėmis,  Ligoninės  direktoriaus  įsakymu
nustatyta  dienotvarke  ir  kitais  dokumentais,  reglamentuojančiais  buvimą  įstaigoje,  išduodamas
atmintinę.  Esant  būtinybei,  BPVS organizuoja  Ligoninės  pacientų  konvojavimą  į  kitas  asmens
sveikatos priežiūros įstaigas.

15. Pacientai,  pristatyti  į  Ligoninę  planine tvarka,  priimami esant paciento asmens bylai,
gydytojo  siuntimui,  asmens  sveikatos  istorijai,  individualaus  darbo  su  nuteistuoju  knygelei,
individualaus  socialinės  reabilitacijos  planui,  paciento pasimatymų,  gautų pašto bei perduodamų
siuntinių ir smulkiųjų paketų su spauda apskaitos kortelei, telefoninių pokalbių apskaitos kortelei,
suimtojo (nuteistojo) materialinio buitinio aprūpinimo kortelei. 

16.  Paciento  iš  kitos  laisvės  atėmimo  vietos  atvežti  (atsivežti)  medikamentai  (vaistai)
Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje paimami ir  išduodami tik įsitikinus,  kad jie  yra tinkamai
supakuoti  (gamintojo  pakuotėse)  ir  aprašyti  medicininiame  pažymėjime  (kitame  medicininiame
dokumente). 

17.  Pacientus,  pristatytus  į  Ligoninę  neplanine tvarka,  BPVS  ir  Ligoninės  (budintis)
gydytojas gali priimti pagal konvojuojamųjų sąrašą bei gydytojo siuntimą. Trūkstami dokumentai,
nurodyti šių Taisyklių 15 punkte, išreikalaujami iš tos įstaigos, kuri į Ligoninę siuntė pacientą.

18.  Paciento  nehospitalizuojant  (kai  nėra  medicininių  indikacijų  stacionariam  gydymui
atlikus ir įvertinus pagal indikacijas, laboratorinius tyrimus arba pacientas atsisako nuo gydymo)
Ligoninės  (budintis)  gydytojas  surašo  išsamią  motyvuotą  išvadą  (forma  Nr.  027/a)  pacientą
siuntusiam gydytojui, nurodydamas, kodėl nuspręsta paciento nehospitalizuoti, esamą paciento būklę
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ir priežastis, kodėl nebus teikiamos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, bei pateikia
rekomendacijas  gydančiam  gydytojui.  Šią  išvadą  pasirašo  ją  surašęs  gydytojas.  Išvados  kopija
saugoma  Priėmimo  -  skubios  pagalbos  skyriaus  pradėtoje Ambulatorinėje  asmens  sveikatos
istorijoje. 

19.  Infekcijų  ir  užkrečiamų  ligų  prevencijos  ir  kontrolės  tikslais,  pacientų  asmeniniai
drabužiai (kitos aprangos dalys) ir avalynė, išskyrus apatinį trikotažą, marškinėlius, pižamą (skirtą
miegui),  kojines  ir  vieną  porą  batų,  paliekami  saugoti  Ligoninės  daiktų  saugojimui  skirtose
patalpose,  išduodant  Perduotų  saugoti  ir  turimų  daiktų  kvitą  (3  priedas).  Pacientų  asmeniniai
drabužiai  (kitos  aprangos dalys)  ir  avalynė,  gali  būti  išduodami tik  raštiškai  paprašius  ir  gavus
Ligoninės administracijos leidimą.

20. Į gydomąjį skyrių atvykusiam pacientui skiriama lova, daiktų spintelė, drabužių kabykla
ir  pasirašytinai  išduodamas Ligoninės  patalynės  komplektas.  Išvykdamas iš  Ligoninės,  išrašytas
pacientas  privalo  grąžinti  Ligoninės  išduotą  patalynę,  drabužius,  avalynę,  daiktadėžę  ar  kitą
Ligoninės  išduotą  turtą.  Negrąžinus,  pametus  arba  sugadinus  Ligoninės  turtą,  pacientas  atsako
įstatymų nustatyta tvarka.

21. Gydomuosiuose skyriuose pacientus į konkrečias gyvenamąsias patalpas skirsto:
21.1. Ligoninės administracijos darbo valandomis – Priėmimo - skubios pagalbos skyriaus

budintis gydytojas, suderinęs su gydomųjų skyrių vedėjais (gydytojais), Saugumo valdymo skyriaus
vyriausieji specialistai budinčiai pamainai (nesant jų – su BPVS);

21.2. Švenčių ir poilsio dienomis bei pasibaigus Ligoninės administracijos darbo laikui –
Ligoninės budintis gydytojas, suderinęs su BPVS.

22.  Atsižvelgiant  į  bausmių  vykdymą  ir  suėmimą  reglamentuojančių  teisės  aktų
reikalavimus, pacientų perkėlimas iš to paties gydomojo skyriaus vienos gyvenamosios patalpos į
kitą,  taip  pat  iš  vieno  gydomojo  skyriaus  gyvenamosios  patalpos  į  kito  gydomojo  skyriaus
gyvenamąją patalpą, gydomųjų skyrių vedėjų (gydytojų) turi būti suderintas su Saugumo valdymo
skyriumi. 

23. Nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslais, o taip pat siekiant stabilizuoti
ar gerinti įstaigos kriminogeninę būklę, Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai, turėdami faktinių
duomenų, ir iš anksto suderinę su Ligoninės vadovybe ir gydomojo skyriaus gydančiuoju gydytoju,
turi teisę perkelti pacientą iš vienos gyvenamosios patalpos į kitą. 

24. Už atliktą pacientų paskirstymą į Ligoninės gydomųjų skyrių gyvenamąsias patalpas ir
perkėlimą  iš  vienos  gyvenamosios  patalpos  į  kitą,  šių  Taisyklių  21-23  punktuose  išvardyti
darbuotojai pasirašo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomo suimtojo (nuteistojo) kortelėje (7
priedas).

25.  Atvykęs  į  Ligoninę  pacientas  priskiriamas  tai  pačiai  Bausmių  vykdymo  kodekse
nustatytai grupei, kuriai jis buvo priskirtas pataisos įstaigoje. 

26. Atvykęs į Ligoninę pacientas,  kuriam teismas nustatė atlikti  laisvės atėmimo bausmę
pataisos namuose ir jis nėra priskirtas jokiai nuteistųjų grupei, priskiriamas paprastajai grupei.

ANTRAS SKIRSNIS
NUTEISTŲJŲ, ATVYKUSIŲ ATLIKTI LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ LIGONINĖJE,

PRIĖMIMAS

 27.  Nuteistųjų,  atvykusių  atlikti  laisvės  atėmimo  bausmę  Ligoninėje, priėmimas  ir
paskyrimas į gyvenamąsias patalpas vykdomas vadovaujantis Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių
vidaus  tvarkos  taisyklėmis,  patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministro  2020  m.
sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių
patvirtinimo“.

28. Konvojaus pareigūnų pristatyti į Ligoninę nuteistieji priimami esant nuteistojo asmens
bylai,  asmens  sveikatos  istorijai,  individualaus  darbo  su  nuteistuoju  knygelei,  individualaus
socialinės  reabilitacijos  planui,  paciento  pasimatymų,  gautų  pašto  bei  perduodamų  siuntinių  ir
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smulkiųjų paketų su spauda apskaitos  kortelei,  telefoninių  pokalbių  apskaitos  kortelei,  suimtojo
(nuteistojo) materialinio buitinio aprūpinimo kortelei.

29.  Nuteistojo  iš  kitos  laisvės  atėmimo  vietos  atvežti  (atsivežti)  medikamentai  (vaistai)
Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje paimami ir  išduodami tik įsitikinus,  kad jie  yra tinkamai
supakuoti  (gamintojo  pakuotėse)  ir  aprašyti  medicininiame  pažymėjime  (kitame  medicininiame
dokumente). 

30.  Įvertinama nuteistojo  bendra sveikatos  ir  asmens higienos  būklė (poreikis  švarinimo
procedūroms).

31. Atvykusio paciento kūno sužalojimai (jei jie yra) aprašomi Asmens sveikatos istorijoje.
32.  Nuteistiesiems  leidžiami  įsigyti  ir  turėti  asmeniniai  daiktai,  jų masę nustato  Pataisos

įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus
tvarkos taisyklių patvirtinimo“.

33. Ligoninės BPVS organizuoja Priėmimo - skubios pagalbos skyriuje atvykusių nuteistųjų
asmens kratas ir daiktų patikrinimą, supažindinimą su Taisyklėmis, Ligoninės direktoriaus įsakymu
nustatyta  dienotvarke  ir  kitais  dokumentais,  reglamentuojančiais  buvimą  įstaigoje,  išduodama
atmintinė.

34.  Ligoninės  direktoriaus  įsakymu  sudaryta  komisija  nuteistuosius  priskiria  grupėms  ir
suskirsto į gyvenamąsias patalpas. 

35. Ligoninės direktoriaus įsakymo dėl nuteistųjų suskirstymo (priskyrimo) išrašai įsiuvami į
jų asmens bylas.

36. Atsižvelgiant į bausmių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, nuteistųjų
perkėlimas  iš  vienos  gyvenamosios  patalpos  į  kitą  turi  būti  suderintas  su  Saugumo  valdymo
skyriumi.

37. Nusikaltimų ar kitų teisės pažeidimų prevencijos tikslais, o taip pat siekiant stabilizuoti
ar gerinti įstaigos kriminogeninę būklę, Saugumo valdymo skyriaus pareigūnai, turėdami faktinių
duomenų,  ir  iš  anksto  suderinę  su  Ligoninės  vadovybe,  turi  teisę  perkelti  nuteistąjį  iš  vienos
gyvenamosios patalpos į kitą. 

38. Gyvenamojoje patalpoje nuteistajam skiriama lova, daiktų spintelė, drabužių kabykla ir,
esant  poreikiui,  pasirašytinai  išduodamas  Ligoninės  patalynės  komplektas.  Išvykdamas  iš
Ligoninės, nuteistasis privalo grąžinti Ligoninės išduotą patalynę ar kitą Ligoninės išduotą turtą.
Negrąžinus, pametus arba sugadinus Ligoninės turtą, nuteistasis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

39.  Naudojančių  elektros  energiją  prietaisus,  kuriuos  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  yra
leidžiama turėti pacientui ir nuteistajam, atliekančiam laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, elektros
energijos  sąnaudos  apskaičiuojamos  vadovaujantis  Elektros  prietaisų  įsigijimo,  perdavimo,
tikrinimo,  naudojimosi  ir  elektros  energijos  sąnaudų  apskaičiavimo  bei  išlaidų  už  sunaudotą
elektros energiją apmokėjimo laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d.
įsakymu Nr. V-337 „Dėl Elektros prietaisų įsigijimo, perdavimo, tikrinimo, naudojimosi ir elektros
energijos  sąnaudų apskaičiavimo bei  išlaidų  už sunaudotą  elektros  energiją  apmokėjimo laisvės
atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

IV SKYRIUS
PACIENTŲ IR NUTEISTŲJŲ, ATLIEKANČIŲ LAISVĖS ATĖMIMO BAUSMĘ

LIGONINĖJE, TEISĖS IR PAREIGOS

40. Taikant Taisykles, vadovaujamasi principu, kad visi pacientai ir nuteistieji, atliekantys
laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, lygūs nepaisant jų kilmės, lyties, socialinės ar turtinės padėties,
tautybės  ar  rasės,  politinių  pažiūrų  ir  partiškumo,  išsilavinimo,  kalbos,  religinių  ar  kitokių
įsitikinimų,  genetinių  savybių,  neįgalumo,  seksualinės  orientacijos,  veiklos  rūšies  ir  pobūdžio,
gyvenamosios vietos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose nenumatytų aplinkybių.

41. Pacientų teisės:
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41.1.1. pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos;
41.1.2. pacientas informuojamas apie Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, kiek tai susiję su jo

buvimu šioje įstaigoje ir jam teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis;
41.1.3.  pacientas  turi  teisę  į  informaciją  apie  savo  sveikatos  būklę,  ligos  diagnozę,

medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę;
41.1.4. informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius

medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui apie ištyrimo
planą, gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas
aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo,
taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;

41.1.5. informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją
apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu;

41.1.6.  pacientui  sveikatos  priežiūros  paslaugos  teikiamos  tik  su  jo  sutikimu,  išskyrus
būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti
pats arba Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato kitaip; 

41.1.7.  pacientas  turi  teisę  į  informacijos  apie  savo  sveikatos  būklę  konfidencialumą,
išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus;

41.1.8. paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės,
gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas;

41.1.9. pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros
paslaugas, atlyginimą.

42. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, teisės:
Nuteistųjų bendrąsias ir specialiąsias teises nustato atskirų rūšių bausmių vykdymo tvarką ir

sąlygas reglamentuojantys Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso skyriai.
43. Pacientų pareigos:
43.1.  negali  reikalauti  privilegijų  jo  lyties,  rasės,  tautybės,  kalbos,  kilmės,  socialinės

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;
43.2.  laikytis  Ligoninės  vidaus  tvarkos  taisyklių,  vykdyti  Ligoninės  teisės  aktuose  ir

nustatytose tvarkose (tvarkų aprašuose) nurodytas pareigas;
43.3. atvykus į Ligoninę, raštu pranešti apie taikomą (anksčiau taikytą) mitybos režimą;
43.4.  kiek  įstengdamas  suteikti  sveikatos  priežiūros  specialistams  informaciją  apie  savo

sveikatą,  persirgtas  ligas,  atliktas  operacijas,  vartotus  ir  vartojamus  vaistus,  alergines  reakcijas,
genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos
priežiūros paslaugas;

43.5.  gavęs  informaciją  apie  jam  skiriamas  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  Lietuvos
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatytais atvejais turi patvirtinti
raštu savo sutikimą ar atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo;

43.6.  vykdyti  sveikatos  priežiūros  specialistų  paskyrimus  ir  rekomendacijas  arba  raštu
atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų; 

43.7.  informuoti  sveikatos  priežiūros  specialistus  apie  nukrypimus  nuo  paskyrimų  ar
nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

43.8.  pagarbiai  ir  deramai  elgtis  su  visais  Ligoninės  darbuotojais,  lankytojais  ir  kitais
Ligoninėje laikomais asmenimis;

43.9. laikytis bausmių vykdymą ir (ar) suėmimą reglamentuojančių teisės aktų, nustatytos
Ligoninės gydomajame skyriuje dienotvarkės, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų Ligoninės
darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus;

43.10.  laikytis  bendrųjų  ir  asmens  higienos  reikalavimų,  tvarkyti  ir  valyti  gyvenamąją
patalpą, išskyrus atvejus, kai to negalima daryti dėl gydytojo paskirto gulimo (tausojančio) režimo
ar kitų medicininių indikacijų;

43.11. rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti;
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43.12. laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių
atžvilgiu (nelipti ir (ar) nesėdėti ant palangės, nestovėti ant lovos ar kitų gyvenamojoje patalpoje
esančių baldų); 

43.13. tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą;
43.14. pagal nustatytas medicinines indikacijas dėvėti medicininę kaukę bendro naudojimo

patalpose, užsidėti ją įėjus į gyvenamąją patalpą Ligoninės darbuotojui ar lydimam lankytojui;
43.15. dėvėti Ligoninės išduotus drabužius.
44. Nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, pareigos:
44.1.  negali  reikalauti  privilegijų  jo  lyties,  rasės,  tautybės,  kalbos,  kilmės,  socialinės

padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;
44.2.  laikytis  Ligoninės  vidaus  tvarkos  taisyklių,  vykdyti  Ligoninės  teisės  aktuose  ir

nustatytose tvarkose (tvarkų aprašuose) nurodytas pareigas;
44.3. laikytis bausmių vykdymą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos dienotvarkės; 
44.4. vykdyti Ligoninės administracijos reikalavimus;
44.5.  pagarbiai  ir  deramai  elgtis  su  visais  Ligoninės  darbuotojais,  lankytojais  ir  kitais

Ligoninėje laikomais asmenimis;
44.6. atvykus į Ligoninę, raštu pranešti apie taikomą (anksčiau taikytą) mitybos režimą;

laikytis bendrųjų ir asmens higienos reikalavimų, tvarkyti ir valyti gyvenamąją patalpą;
44.7. pasibaigus pasivaikščiojimui ir ilgalaikiam pasimatymui, sutvarkyti tam skirtą vietą ar

patalpą;
44.8. tinkamai elgtis su Ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti Ligoninės turtą.
45.  Pacientams  ir  nuteistiesiems,  atliekantiems  laisvės  atėmimo  bausmę  Ligoninėje

draudžiama:
45.1.turėti  tabako  gaminius  ir  reikmenis  (pypkę,  popierių,  filtrus,

vienkartinius žiebtuvėlius, degtukus) ir rūkyti (vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes);
45.2. turėti ir vartoti gydytojo nepaskirtus medikamentus (vaistus) ir maisto papildus; 
45.3.  laikyti  maisto  produktus  ir  gėrimus  ne  priskirtoje  spintelėje  (pvz.,  ant  spintelės,

palangės ir kitose vietose); 
45.4.  laikyti  spintelėje  maisto  produktus  ir  gėrimus,  kurie  pagal  gamintojo  reikalavimus

negali  būti  laikomi  pagal  Lietuvos  higienos  normos  HN  134:2015  „Laisvės  atėmimo  vietų  ir
teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ 16 punkte gyvenamajai patalpai
nustatytą temperatūros režimą (ne žemesnė kaip 18 °C ir ne aukštesnė kaip 28 °C);

45.5. naudotis televizoriumi, garso ir vaizdo grotuvais dienotvarkėje nustatytu miego metu;
45.6. naudotis ne jiems priskirtais: lova, spintele ir kitu inventoriumi;
45.7. laikyti ar bandyti prisijaukinti atklydusius gyvūnus;
45.8.  trikdyti  viešąją  rimtį  ir  tvarką  (triukšmauti,  šūkauti,  garsiai  klausytis  televizoriaus,

garso ir (ar) vaizdo grotuvų ir pan.).
46.  Pacientas  ar  nuteistasis,  atliekantis  laisvės  atėmimo  bausmę  Ligoninėje,  kuriam

teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę
savo ir kitų asmenų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros
paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų
pavojus paciento ar nuteistojo, atliekančio laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, gyvybei.

47. Pacientai ir nuteistieji, atliekantys laisvės atėmimo bausmę Ligoninėje, gali turėti ir kitų
teisių ir pareigų, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

48. Nustatytų pareigų ir draudimų nesilaikantys pacientai ir nuteistieji,  atliekantys laisvės
atėmimo bausmę Ligoninėje, atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

V SKYRIUS
PACIENTŲ IŠRAŠYMAS IŠ LIGONINĖS ĮSKAITOS

49. Pacientas išrašomas iš Ligoninės įskaitos:
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49.1. kai pacientui buvo suteiktos iš anksto planuotos (užsakytos) Ligoninės ar kitų asmens
sveikatos  priežiūros  įstaigų  sveikatos  priežiūros  specialistų  konsultacijos,  procedūros,  tyrimai  ir
kitos sveikatos priežiūros paslaugos; 

49.2. kai paciento tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
49.3. įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;
49.4. pacientui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas

įrašo į ligos istorija ir patvirtina parašu. Už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo
reikalavimą, atsakingas ligonį gydantis/ budintis gydytojas;

49.5. pasibaigus pacientui paskirto suėmimo ar paskirtos bausmės laikui ar kitais įstatymų
nustatytais  pagrindais.  Atsižvelgiant  į  paciento  sveikatos  būklę  ir  būtinumą  tęsti  gydymą,
sprendžiamas klausimas dėl jo perkėlimo į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą stacionariam
gydymui  arba  pacientui  pasirašytinai  išduodamas  gydytojo  užpildytas  išrašas  iš  medicininių
dokumentų (forma Nr. 027/a);

49.6. mirus pacientui. 
50. Išrašydamas pacientą iš Ligoninės gydomojo skyriaus, gydytojas (sveikatos priežiūros

specialistas) surašo Paciento išrašymo pažymą (4 priedas), kuri užregistruojama Pacientų išrašymo
pažymų registre (5 priedas) ir perduodama Saugumo valdymo skyriaus darbuotojams, atsakingiems
už  nuteistųjų  ir  suimtųjų  įskaitą.  Gavus  šią  pažymą,  Saugumo  valdymo  skyriaus  darbuotojas,
atsakingas  už  nuteistųjų  ir  suimtųjų  konvojavimą,  rengia  dokumentus  paciento  konvojavimui.
Paciento  mirties  Ligoninėje  atveju,  Saugumo  valdymo  skyriui  pateikiama  mirties  faktą
patvirtinančio dokumento kopija.

51.  Paciento  išrašymo  iš  Ligoninės  diena  laikoma  diena,  kai  jis  išvyksta  (grąžinamas)
konvojumi į laisvės atėmimo vietą, paleidžiamas į laisvę arba paciento mirties diena.

52.  Išrašyti  iš  Ligoninės  pacientai,  išvykdami  (paleidžiami  į  laisvę)  pasiima  visus
asmeninius daiktus ir tai patvirtina pasirašydami Suimtojo (nuteistojo) asmens kratos protokole (6
priedas).

VI SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTĄ, MEDICININIŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ

IR JŲ IŠRAŠŲ IŠDAVIMO TVARKA

53.  Visa  informacija  apie  paciento  ir  nuteistojo,  atliekančio  laisvės  atėmimo  bausmę
Ligoninėje, bausmės atlikimą, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat
visa kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali ir telefonu neteikiama.

54. Apie paciento sveikatos būklę Ligoninė gali pateikti informaciją tik pilnamečių paciento
artimųjų, sutuoktinio (sugyventinio) ar jo atstovo rašytiniu prašymu, jei pats pacientas raštu duoda
sutikimą teikti informaciją nurodytam asmeniui ir Ligoninė gavo norinčio gauti informaciją asmens
teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintų dokumentų (tapatybės, taip pat pagrindžiančių giminystės ar
santuokos ryšį, sugyventinio statusą ar atstovavimą) kopijas.

55. Informacija apie paciento sveikatos būklę, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai
vertinti savo interesų, arba paciento, kurio būklė neleidžia pačiam spręsti, kas apie jo sveikatą turi
teisę gauti informaciją, suteikiama pilnamečių paciento artimųjų, sutuoktinio (sugyventinio) ar jo
atstovo rašytiniu prašymu tik tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

56. Tais atvejais, kai pranešimas aiškiai pakenktų paciento sveikatai ar net sukeltų pavojų jo
gyvybei, Ligoninė informaciją pateikia pilnamečiui paciento artimajam, sutuoktiniui (sugyventiniui)
ar  jo  atstovui  ir  ši  informacija  prilyginama  informacijos  pateikimui  pacientui.  Šią  informaciją
gydytojas pacientui pateikia iš karto, kai išnyksta pavojus, kad pranešimas pacientui gali sąlygoti
minėtą žalą.

57. Kiekvienam pacientui užpildomas Paciento supažindinimo ir sutikimo dėl jo tyrimo ir
gydymo, informacijos apie sveikatos būklę teikimo lapas, kuris patvirtintas Ligoninės direktoriaus
įsakymu. Paciento supažindinimo ir sutikimo dėl jo tyrimo ir gydymo, informacijos apie sveikatos
būklę teikimo lapas įklijuojamas į Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją.
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58.  Esant  būtinybei,  apie  pacientui  suteiktą  informaciją,  jo  apsisprendimą  dėl  gydymo,
atsisakymą dėl siūlomo gydymo ir supažindinimą su galimomis pasekmėmis papildomai pažymima
ir Gydymo stacionare ligos istorijoje, kurioje pasirašo gydantis gydytojas ir pacientas. 

59.  Informaciją  apie  pacientą  teikiama tik  fiziniams  ir  juridiniams  asmenims,  turintiems
tokią teisę Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Prašyme dėl paciento duomenų teikimo turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas,
teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti duomenų apimtis.

61. Pacientui pageidaujant raštu, jo lėšomis Ligoninė teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais
padaro ir išduoda patvirtintas medicinos dokumentų kopijas ar jų išrašus. Ši paciento teisė gali būti
ribojama tik  Lietuvos  Respublikos  įstatymų nustatyta  tvarka,  kai  medicininiuose  dokumentuose
esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei.

62.  Medicinos  dokumentų  kopijos  ar  jų  išrašai  išduodami  tik  pačiam  pacientui.  Esant
rašytiniam  paciento  sutikimui  (prašymui),  medicinos  dokumentų  kopijos  ar  jų  išrašai  gali  būti
išduoti ir pilnamečiui paciento artimajam, sutuoktiniui (sugyventiniui) ar jo atstovui.

VII SKYRIUS
GINČŲ IR (AR) KONFLIKTŲ TARP PACIENTO IR LIGONINĖS SVEIKATOS

PRIEŽIŪROS SPECIALISTO NAGRINĖJIMAS

63. Kilus ginčui ir (ar) konfliktui tarp paciento ir Ligoninės sveikatos priežiūros specialisto,
pacientas  turi  teisę  žodžiu  ar  raštu  kreiptis  į  Ligoninės  gydomojo  skyriaus  vedėją,  Ligoninės
administraciją ar vadovybę.

64.  Pacientų  prašymai  ir  skundai  pateikiami  ir  nagrinėjami,  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos pacientų teisių  ir  žalos sveikatai
atlyginimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos
suėmimo  vykdymo  įstatymu,  Asmenų  prašymų  nagrinėjimo  ir  jų  aptarnavimo  viešojo
administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875  „Dėl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir
kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais.

65.  Esant  būtinybei,  bendruose  Ligoninės  vadovybės,  padalinių  vadovų  ir  sveikatos
priežiūros  specialistų  pasitarimuose  aptariami  klausimai,  susiję  su  pacientų  prašymuose  ir
skunduose įvardytų problemų sprendimu.

VIII SKYRIUS
NUTEISTŲJŲ PALIKIMAS LIGONINĖJE ATLIKTI ŪKIO DARBUS

66. Kandidatai,  norintys  atlikti  ūkio darbus Ligoninėje,  gali  būti  atrenkami  iš  nuteistųjų,
atliekančių bausmę visose laisvės atėmimo vietose. 

67. Nuteistasis gali būti paliktas atlikti ūkio darbus tik esant jo rašytiniam prašymui ir jei jis
atitinka sveikatai keliamus reikalavimus.

68.  Asmenų  atlikti  ūkio  darbus  Ligoninėje  atranka  vykdoma  vadovaujantis  Nuteistųjų,
atliekančių laisvės atėmimo bausmę Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, įdarbinimo tvarkos aprašu,
patvirtintu Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus  2021 m. balandžio 22 d. įsakymu „Dėl
nuteistųjų,  atliekančių  laisvės  atėmimo  bausmę  laisvės  atėmimo  vietų  ligoninėje,  įdarbinimo
organizavimo tvarkos aprašo“. Atranką vykdo Resocializacijos skyriaus, Turto valdymo skyriaus,
Pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  skyriaus,  Saugumo  valdymo  skyriaus  pareigūnai  ir
darbuotojai, kurie savo nuomonę įrašo nuteistojo užpildyto Prašymo - pasižadėjimo antroje pusėje.
Prašymo – pasižadėjimo forma patvirtinta Ligoninės direktoriaus įsakymu.

69.  Sprendimas  dėl  nuteistojo  palikimo  atlikti  ūkio  darbus  įforminamas  Ligoninės
direktoriaus įsakymu. Įsakymo išrašas (ar įsakymo kopija) įdedami į jo asmens bylą.
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70. Nuteistieji,  palikti atlikti ūkio darbus Ligoninėje, gyvena atskirai nuo  pacientų ir  nuo
kitų nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę.

71.  Nuteistųjų,  paliktų  atlikti  ūkio  darbus,  funkcijos  ir  pareigos  nustatomos  pareigybių
aprašymuose, kuriuos įsakymu tvirtina Ligoninės direktorius.

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

79.  Ligoninėje  pacientams,  sergantiems  ar  įtariamiems,  kad  serga  pavojingomis  ar  ypač
pavojingomis užkrečiamomis ligomis, taikomos Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų
profilaktikos  ir  kontrolės  įstatymo,  Pavojingų  ir  ypač  pavojingų  užkrečiamųjų  ligų,  dėl  kurių
ligoniai,  asmenys,  įtariami,  kad  serga  pavojingomis  ar  ypač  pavojingomis  užkrečiamosiomis
ligomis, asmenys, turėję sąlytį, ar šių ligų sukėlėjų nešiotojai turi būti hospitalizuojami, izoliuojami,
tiriami  ir  (ar)  gydomi  privalomai,  sąrašo,  patvirtinto  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro  2002  m.  birželio  13  d.  įsakymu  Nr.  278,  Epidemiologinio  režimo  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigose,  teikiant  medicinos  pagalbą  sergantiems  tuberkulioze  ir  išskiriantiems
tuberkuliozės mikobakterijas asmenims, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 407 ir kitų teisės aktų nuostatos.

80. Bausmių vykdymą ir  suėmimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytos  teisės ir (ar)
pareigos pacientams gali būti ribojamos (netaikomos) tik dėl teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų
pobūdžio, infekcijų, pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės tikslais.
Psichikos liga sergančio paciento, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės, gydymo
ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

81.  Šios  Taisyklės  yra  prieinamos  Ligoninės  pacientams  ir  nuteistiesiems,  atliekantiems
bausmę Ligoninėje, susipažinti.

82. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Ligoninėje teikiamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir higienos reikalavimų vykdymo kontrolę pagal kompetenciją
atlieka  Nacionalinio  visuomenės  sveikatos  centro  padalinių,  Valstybinės  akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kalėjimų departamento Sveikatos
priežiūros skyriaus darbuotojai (specialistai).

____________________



       Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
            Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                vidaus tvarkos taisyklių
               1 priedas

(Ambulatorinių pacientų, atvykusių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę, registravimo žurnalo
forma)

Eil.
Nr.

Atvyko
Paciento

pavardė ir
vardas

Gimimo
data

Atvykimo
tikslas

Kokia įstaiga
siuntė 

Siuntime nurodyta
diagnozė (TLK-
10-AM kodas)

Data Valanda

1 2 3 4 5 6 7 8

      Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
           Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                vidaus tvarkos taisyklių
                         1 priedo tęsinys

Kokiam KDS*
konsultantui
nukreiptas

Asmens
sveikatos
istorijos

Nr.

Išrašyto
paciento
išvykimo

data/mirties
data 

Jei pacientas atsisakė KDS
paslaugų:

Pastabos
(laikotarpis

kitoje
ASPĮ**)

nurodyti
priežastį 

nurodyti, kokia
pagalba
suteikta

pacientui
9 10 11 12 13 14

*KDS - Konsultacijų ir diagnostikos skyrius 
**ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

__________________



      Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
            Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                vidaus tvarkos taisyklių
               2 priedas

(Stacionarių  pacientų,  atvykusių  į  Laisvės  atėmimo  vietų  ligoninę,  registravimo  žurnalo
forma)

Eil.
Nr.

Atvyko
Paciento

pavardė ir
vardas

Gimimo
data

Atvyko iš
(įstaigos

pavadinimas)

Siuntime nurodyta diagnozė
(TLK-10-AM kodas)

Data Valanda

1 2 3 4 5 6 7

       Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
            Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                 vidaus tvarkos taisyklių
                          2 priedo tęsinys

Nukreiptas į Ligoninės
skyrių*

Gydymo
stacionare

ligos istorijos
Nr.

Paciento
išvykimo

data/mirties
data

Paciento
nehospitalizavimo

priežastis

Nehospitalizuotam
pacientui suteikta

pagalba

8 9 10 11 12

*Tuberkuliozės skyrius (TS), Vidaus ligų skyrius (VLS), Reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyrius (RITS), Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius (SPGS), Psichiatrijos skyrius (PS).

____________________





       Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
            Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                vidaus tvarkos taisyklių
               3 priedas

(Perduotų saugoti daiktų ir turimų daiktų kvito forma)

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖ

PERDUOTŲ SAUGOTI IR TURIMŲ DAIKTŲ KVITAS

20       -         -        Nr. 
Pravieniškės

(Ligoninėje laikomo asmens statusas, vardas ir pavardė, gimimo data)

DUOMENYS APIE ASMENS PERDUOTUS SAUGOTI DAIKTUS
Daikto

pavadinimas
Kiekis Spalva

(drabužiams
ir avalynei)

Užrašas (jei yra), Nr.
(jei yra)

Asmens parašas ir
data

DUOMENYS APIE TURIMUS (PAIMTUS IŠ SANDĖLIO)* DAIKTUS
Daikto

pavadinimas
Kiekis Spalva

(drabužiams
ir avalynei)

Užrašas (jei yra), Nr.
(jei yra)

Asmens parašas ir
data

(pareigūno vardo raidė ir pavardė, parašas) (pareigūno vardo raidė ir pavardė, parašas)

*Fiksuojami daiktų  paėmimo iš  daiktų  sandėlio  buvimo Laisvės  atėmimo vietų  ligoninėje
metu duomenys.

___________________



Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
                 Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                          vidaus tvarkos taisyklių
                      4 priedas

(Paciento išrašymo pažymos forma)
LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖ

      
(gydomojo skyriaus pavadinimas)

Saugumo valdymo skyriui 

PACIENTO IŠRAŠYMO PAŽYMA
20    -    -      Nr.

Pravieniškės

Pažymiu, kad 
(paciento  vardas, pavardė, gimimo data)

pagal esamą sveikatos būklę išrašytinas iš Laisvės atėmimo vietų ligoninės.

Pastabos: 
             (pvz. neįgalus, negali judėti savarankiškai, serga pavojinga ar ypač pavojinga užkrečiama liga ir pan.)

  

                   (sveikatos priežiūros specialistas)                                                                        (parašas)                                                                                     (vardas ir pavardė ar spaudas)

________________________



Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
                Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                            vidaus tvarkos taisyklių
                     5 priedas

(Pacientų išrašymo pažymų registro forma)

Reg. Nr. Dokumento
data

Paciento vardas ir pavardė Paciento
gimimo data

Gydomasis
skyrius*

Pastabos

#⃰ - Konsultacijų diagnostikos skyrius (KDS), Tuberkuliozės skyrius (TS), Vidaus ligų skyrius (VLS), Reanimacijos ir intensyvios terapijos 
skyrius (RITS), Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius (SPGS), Psichiatrijos skyrius (PS).

________________



              Nuteistųjų (suimtųjų), laikomų 
                   Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, 

                  vidaus tvarkos taisyklių
                      6 priedas

(Suimtojo (nuteistojo) asmens kratos protokolo forma)

LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ LIGONINĖ

SUIMTOJO (NUTEISTOJO) ASMENS KRATOS PROTOKOLAS

20     -     -        Nr. 
Pravieniškės

1. Asmens kratos ir daiktų patikrinimo 
data:

20      -     -

2.  Atvyko
/Išvyksta:

(išbraukti
nereikalinga)

(suimtojo (nuteistojo) vardas ir pavardė, gimimo metai)

3. Asmens kratos ir daiktų patikrinimo metu 
paimta:

4. Pareikštos pretenzijos (jeigu pretenzijos buvo, tai aprašoma jų esmė, jei nebuvo – įrašoma 
„Nebuvo“):

5. Parašu patvirtinu, kad:
5.1. visi iš manęs paimti daiktai įrašyti į protokolą ir padaryti įrašai
teisingi;
5. 2. atvykus Atmintinę gavau. Su LAVL vidaus tvarkos taisyklių 
nuostatomis susipažinau.
5.3.  išrašytas  iš  Laisvės  atėmimo vietų ligoninės  (paleidžiamas į
laisvę) visus daiktus paėmiau, pretenzijų neturiu.

(asmens parašas)

6. Asmens kratą atliko ir daiktus patikrino:

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

___________________



Nuteist j  (suimt j ), laikom  ų ų ų ų ų
                 Laisv s at mimo viet  ligonin je, ė ė ų ė

                               vidaus tvarkos taisyklių
                             7 priedas

(Laisv s at mimo viet  ligonin je laikomo suimtojo (nuteistojo) kortel s forma)ė ė ų ė ė

LAISV S AT MIMO VIET  LIGONIN JE LAIKOMO SUIMTOJO (NUTEISTOJO) KORTELĖ Ė Ų Ė Ė

ĮRAŠAI APIE PERKĖLIMUS Į KITAS GYVENAMĄSIAS PATALPAS (BŪRIUS)

Gyvenamosios
patalpos Nr.

Data Asmens, nurodžiusio perkelti suimtąjį (nuteistąjį), vardas ir pavardė,
parašas

SUIMTOJO (NUTEISTOJO) KORTELĖ

_____________________
(data)

Pravieniškės

Asmens byla Nr. 
Izoliavimo sąrašas Nr. 
Vardas 
Pavardė

Gimimo metai
Patrauktas baudžiamojon atsakomybėn pagal
___________________________________________ 
___________________________________________
Atvykimo į įstaigą data

Suimtasis/Nuteistasis    iš 
 (nereikalinga išbraukti)

Maitinimas ___________________________    Nuteistas nuo ________________________________ 
                           (nurodyti paskirto maitinimo rūšį)    ___________________________________________
Kita informacija _______________________    ___________________________________________ 

                         (grupė)

Priimamojo skyriaus gydytojo nukreipimas _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Kortelę užpildė
____________________________             _____________________ ________________________
(pareigų pavadinimas)      (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

vieta nuotraukai



Nuteist j  (suimt j ), laikom  ų ų ų ų ų
                Laisv s at mimo viet  ligonin je, ė ė ų ė

                        vidaus tvarkos taisyklių
                                 7 priedo t sinysę

TURIM  ASMENINI  SUIMTOJO (NUTEISTOJO) DAIKT  SVORISŲ Ų Ų

Data Suimtojo
(nuteistojo)
asmeninių

daiktų
bendras
svoris

Suimtojo
(nuteistojo)

staigosį
administracijai

atiduot  saugotių
asmenini  daiktų ų

bendras svoris

staigos sand lyje saugomĮ ė ų
asmenini  daikt , viršijan ių ų č ų

leistin  svor , sunaikinimo data,ą į
kilogramai ir naikinimo akto

registracijos numeris

staigos sand lyje saugomĮ ė ų
asmenini  daikt , viršijan ių ų č ų

leistin  svor , perdavimo kitamą į
asmeniui data ir kilogramai

1 2 3 4 5

STAIGAI PRIKLAUSAN I  DAIKT , IŠDUOT  SUIMTAJAM (NUTEISTAJAM)Į Č Ų Ų Ų
LAIKINAI NAUDOTIS, S RAŠASĄ

Daikt  pavadinimasų Kiekis Išdavimo data Suimtojo (nuteistojo)
parašas

staigos darbuotojo parašasĮ

1 2 3 4 5

_________________
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