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prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos                            

Planavimo ir projektų skyriui 

  

 
 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS  

VYKDYMO ATASKAITA 

 

2022-01-     Nr. S -  

 

 

I SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

             1. Strateginio tikslo pavadinimas ir jo kodas 

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą. Kodas 01. 

             2. Programos pavadinimas ir jos kodas  

Bausmių sistema. Programos kodas 03001. 

             3. Programos tikslo pavadinimas ir jo kodas 

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą . Kodas 01. 

             4. Programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas 

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją. Kodas 01-02. 

             5. Programos priemonės pavadinimas ir jos kodas 

             5.1. Didinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą. Kodas 01-02-01. 

 5.2. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo vietų 

įstaigose, užtikrinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų ir jų pirmtakų apyvartos kontrolę, materialinį ir techninį aprūpinimą . Kodas 01-02-02. 

5.3. Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose. Kodas 01-02-03. 

5.4. Įsigyti priemonių, skirtų nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimo į laisvės 

atėmimo vietų įstaigas užkardymui stiprinti.  Kodas 01-02-12. 

6. programos uždavinio pavadinimas ir jo kodas 

              Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus. Kodas 01-03.  

7. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vykdymo 

aprašymas.  

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

7.2. Užtikrinti Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą. Kodas 01-03-02. 

7.3. Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką 

ir gydymą. Kodas 01-03-04. 
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7.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietų įstaigų materialinės ir techninės bazės modernizavimą 

ir plėtrą. Kodas 01-03-08. 

7.5. Užtikrinti pakaitinio  gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į laisvės atėmimo 

vietų įstaigas. Kodas 01-03-10. 
  

 Laisvės atėmimo vietų ligoninės vykdomų priemonių įgyvendinimo aprašymas 

2021 metais nuteistųjų ir suimtųjų vidutinis sąrašinis skaičius – 130, praeitų 2020 metų 

atitinkamo ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir suimtųjų skaičius buvo 150, 2019 

metų – 176. Vidutinis sąrašinis nuteistųjų (be suimtųjų) skaičius – 128. Bendras nuteistų asmenų 

skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 118, iš jų:  

✓ 28,9 proc. dirbančių nuteistųjų dalis, laikoma laisvės atėmimo vietoje;  

✓ 62,7 proc. nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų; 

✓ 32,5 proc. lygtinai paleistų ir bendrai paleistų asmenų santykis.  

 

Priemonė. Didinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą. Kodas 03 001-01-02-01. 

Vykdant šią priemonę, per 2021 metus asignavimų panaudota  122 000,00 Eur. 

Siekiant didinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą, Laisvės atėmimo vietų ligoninėje 

(toliau – LAVL), 2021-02-22 direktoriaus įsakymu Nr. V-27 sudaryta LAVL nuteistųjų asmenų 

užimtumo proceso organizavimo pataisos įstaigose komisija, kuri organizuoja, kontroliuoja ir 

užtikrina nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo įgyvendinimą įstaigoje. Per ataskaitinį laikotarpį, 

nuotoliniu būdu,  surengta du posėdžiai. 2021-04-22 parengtas ir patvirtintas  direktoriaus įsakymu 

Nr. V-60 nuteistųjų įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašas „Dėl nuteistųjų, atliekančių laisvės 

atėmimo bausmę LAVL, įdarbinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2021-03-26 LAVL 

direktoriaus įsakymu Nr. V-50 „Dėl nuteistųjų socialinio ir kultūrinio ugdymo programos vykdymo 

organizavimo“ patvirtinta nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programa, bei paskirti atsakingi 

asmenys už įsakymo kontrolę ir vykdymą.  

 Toliau stiprinamas socialinis darbas, užimta 1 socialinio darbuotojo pareigybė. Asmenys, 

kurie neturi asmens tapatybės dokumentų, jais aprūpinami prieš juos paleidžiant iš įstaigos.  

Bendradarbiaujant su migracijos tarnyba, nuteistiesiems pagaminta ir išduota 19 asmens tapatybės 

kortelių. Pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys: su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 

pietvakarių centru; plečiamas bendradarbiavimo ratas su Lietuvos bibliotekomis, 2021-03-04 

pasirašyta sutartis  Nr. 57-64 su  BĮ Kauno apskrities viešąja biblioteka. Nuo 2021 m. gegužės mėn. 

pradėtas bendradarbiavimas su Lietuvos aklųjų biblioteka. II pusmetį pasirašytos sutartys su Kauno 

miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, VšĮ „Rūta Reiki Merikar mokymų ir tyrimų institutu“, UAB 

„UPG Baltic“ OHO redakcija, kurie teikė savo paslaugas nuteistųjų užimtumo srityje.  

Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, vykdomi užsiėmimai ir susitikimai puoselėjant 

nuteistųjų sveikos gyvensenos įgūdžius: savarankiškai vyksta nuteistųjų šiaurietiško ėjimo  

užsiėmimai bei sudarytos sąlygos mankštintis lauko sporto aikštelėje. Kiekvieną savaitę vyksta 

susitikimai su AA bei Veikliųjų žmonių bendrijos nariais, socialinė darbuotoja kiekvieną savaitę 

veda alkoholio prevencijos užsiėmimus. 

Nuteistieji užsieniečiai atvykę į LAVL, jiems suprantama kalba supažindinami su Lietuvos 

visuomeninėmis organizacijomis, teikiančiomis pagalbą Lietuvoje, kaip pvz. Raudonas kryžius, 

Caritas ir pan. Užtikrinant tinkamas nuteistųjų užsieniečių laisvės atėmimo bausmės atlikimo sąlygas 

buvo teikiama informacija apie galimybę kreiptis į savo šalies ambasadą ar konsulatą, pateikiama 

individualiai pagal asmeninį prašymą, informaciniuose stenduose iškabinta bendro pobūdžio tekstinė 

ir vaizdinė informacija anglų ir rusų kalbomis, organizuojami pokalbiai, pagal galimybes ir asmens 

poreikį teikiamos psichologų konsultacijos. Stiprinant ir plėtojant intervencinių priemonių 

nuteistiesiems taikymą per 2021 metus teiktos 92 įstaigos psichologų individualios psichologinės 

konsultacijos 36-iems aukštos suicidinės rizikos asmenims, atlikta 21 psichosocialinių vertinimų, 

siekiant įvertinti savižudybės riziką, sudaryti 5 asmens savisaugos planai.  

Siekiant užtikrinti projekto „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, 

finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, įgyvendinimo sutarties vykdymą 
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resocializacijos srityje dalyvauta „Teisingumas ir vidaus reikalai“ projekte „Lietuvos bausmių 

vykdymo sistemos kokybės gerinimas“, grupėje „Taisyklių rinkinio darbui su aukštos nusikalstamo 

elgesio rizikos lygtinai paleidžiamais asmenims“. Taip pat dalyvauta 7 pasitarimuose Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) 

direktoriaus 2021 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-86 sudarytoje darbo grupės nuotoliniuose 

pasitarimuose, formuojant vieningą personalo valdymo praktiką bei projekto „Lietuvos bausmių 

vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ elektroninių paslaugų turiniui parengti darbo grupės 2 

pasitarimuose.  

 2021-12-08  LAVL direktoriaus įsakymu Nr. V-192, papildyti Saugumo valdymo skyriaus 

nuostatai dėl dinaminės priežiūros metodų taikymo. Saugumo valdymo skyriaus pareigūnams buvo 

organizuoti ir vykdyti Kalėjimų departamento Mokymo centro kvalifikacijos tobulinimo mokymai 

dėl dinaminės priežiūros ypatumų ir pagrindinių taikymo principų, kuriuose dalyvavo visi įstaigos 

pareigūnai. Į Saugumo valdymo skyriaus jaunesniojo specialisto pareigybę (4) (susijusią su 

dinaminės priežiūros funkcijų įgyvendinimu įstaigoje) priimti 4 pareigūnai.  

Siekiant užtikrinti informacijos apie savižudybės riziką ir galimus veiksnius perdavimą kitos 

įstaigos Krizių įveikos komandos koordinatoriui arba Resocializacijos skyriaus viršininkui pateikta  

Krizių įveikos komandos 41 rekomendacija per 2021 metus dėl savęs žalojimo ar bandymo 

nusižudyti, reikalingos sustiprintos priežiūros. 

 

Priemonė. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, užtikrinti kompetentingų valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų ir jų pirmtakų (prekursorių) apyvartos kontrolę, materialinį ir 

techninį aprūpinimą. Kodas 03 001-01-02-02. 

Šiai priemonei asignavimų neskirta. 

  2021-10-22 iš Kalėjimų departamento gauta 900 vnt. testų narkotinėms ir psichotropinėms 

medžiagoms nustatyti (2021-10-22 Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymas Nr. T-14 „Dėl 

valstybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžioms įstaigoms“). 

 

Priemonė. Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą laisvės atėmimo vietų 

įstaigose . Kodas 03 001-01-02-03. 

Šiai priemonei asignavimų neskirta. 

Profesinę kvalifikaciją kėlė 4 Resocializacijos skyriaus pareigūnai, 2 psichologės ir 1 socialinė 

darbuotoja. Dalyvauta Vidmanto Balkūno organizuotame Kovo 11 d. konkurse „Aš tarnauju 

Lietuvai". 2021-09-30 parengta psichoedukacinė medžiaga nuteistiesiems psichologinės gerovės 

tematika: „Nerimo mažinimo pratimai“, „Pykčio valdymo užduotys“, “Pagalba sau” leidinio 

platinimas bei individualias psichologinės literatūros analizavimas. Resocializacijos skyriaus 

psichologės vykdo dvi programas  „Savęs pažinimo per meno terapijos metodus“, bei „Sveikos 

gyvensenos ugdymo“. Organizuota priemonių, reikalingų paslaugų teikimui nuotoliniu būdu, 

įsigijimas, t. y. garsiakalbiai su mikrofonu, Web kameros ir kabeliai-jungtys. Įvykdytos 

kompiuterinės technikos viešųjų pirkimų procedūros, pagal pirkimo paraišką Nr. 91-23.  Įvykdytos 

kompiuterinės technikos viešųjų pirkimų procedūros, pagal pirkimo paraišką Nr. 91-23. PVM SF 

Nr. KOT 50553, 2021-02-26. 

 

Priemonė.  Įsigyti priemonių, skirtų nuteistiesiems neleidžiamų turėti daiktų patekimo į laisvės 

atėmimo vietų įstaigas užkardymui stiprinti. Kodas 03 001-01-02-12. 

Šiai priemonei asignavimų neskirta. 

         Inicijuojant techninių priemonių įdiegimą iš Kalėjimų departamento 2021-05-20  perdavimo 

ir priėmimo aktu Nr. LV-2613 buvo gauta 40 vnt. vaizdo registratorių ir 5 vnt. nešiojamų metalo 

detektorių. Vaizdo registratoriai išduodami kiekvieną dieną pareigūnams kartu su specialiosiomis 

priemonėmis naudojimui, metalo detektoriai naudojami atliekant kratas. Perdavimo aktu Nr. LV-

2613 taip pat buvo gauta: antrankių - 15 vnt., endoskopų - vaizdo kamerų - 2 vnt., prožektorių - 10 

vnt., lazdų - 30 vnt., teleskopinių lazdų - 20 vnt., nešiojamų metalo detektorių - 5 vnt., teleskopinių  
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veidrodėlių kratoms - 5 vnt., vaizdo registratorių - 40 vnt., nešiojamų radijo ryšio stotelių - 20 vnt., 

elektrošokų Taser -  17 vnt., elektrošoko Taser užtaisų - 51 vnt.  

          2021-05-23 iš  Kalėjimų departamento gautas materialinis turtas: alkotesterio sistema „Dirbk 

blaivus“ - 1 vnt.  

             

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

Vykdant šią priemonę, per 2021 metus asignavimų panaudota  8 545 682,42 Eur.  

            Siekiant vykdyti saugų ir veiksmingą LAVL valdymą užtikrinamas nuolatinis vaizdo 

registratorių naudojimas įstaigoje,  pareigūnai su vaizdo registratorių naudojimo tvarka supažindinti 

pasirašytinai, informacija pateikta tarnybos postuose. Siekiant nustatyti, ar vaizdo registratoriai 

naudojami pagal nustatytą tvarką, atlikta vaizdo įrašų peržiūra, fiksuojant šiomis dienomis 

tarnybiniais pranešimais: 2021-04-07  Nr. 8-1225; 2021-04-14 Nr. BD-855; 202104-16 Nr. 8-APS-

2071; 2021-05-05 Nr. 8-1591; 2021-05-10 Nr. BD-1076; 2021-06-07 Nr. BD-1264; 2021-06-11 Nr. 

BD-1302; 2021-06-23 Nr. 8-2368;2021-07-01 Pažyma Nr. 8-2460, 2021-07-16 Pažyma Nr. BD-

1559, 2021-07-29 Pažyma Nr. 8-APS-3465, 2021-08-06 Pažyma Nr. BD-1735, 2021-08-16 Pažyma 

Nr. 8-3028, 2021-08-20 Pažyma Nr. 8-3099, 2021-08-26 Pažyma Nr. 8-APS-3742, 2021-09-06 

Pažyma Nr. BD-1917, 2021-09-13 Pažyma Nr. BD-1973, 2021-09-23 Pažyma Nr. 8-3484, 2021-

10-01 Pažyma Nr. BD-2136, 2021-10-20 Pažyma Nr. 8-3886, 2021-10-29 Pažyma Nr. BD-2374, 

2021-11-08 Pažyma Nr. BD-2436, 2021-11-08 Pažyma Nr. BD-2434, 2021-11-19 Pažyma Nr. BD-

2520, 2021-11-29 Pažyma Nr. BD-2579, 2021-12-14 Pažyma Nr. 8-APS-5418, 2021-12-14 Pažyma 

Nr. 8-APS-5419, 2021-12-28 Pažyma Nr. 8-APS-5572. 

           Inicijuojant pastatų atnaujinimo projektų rengimo ir priežiūros paslaugų pirkimą ir  

įgyvendinant  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus, parengti 

pirkimo dokumentai ir 2021-03-26 pasirašytos 3 sutartys Nr. 57-87, 57-88, 57-89 dėl pastatų 

atnaujinimo projekto rengimo ir priežiūros paslaugų pirkimo. 

          Kalėjimų departamentui 2021-03-08 pateikta informacija raštu Nr. S-950 apie įstaigos turimą 

nekilnojamąjį turtą su siūlymais tolimesniam jo naudojimui. Statinių ir patalpų remonto darbų 

poreikis buvo derinamas su  Kalėjimų departamentu prieš 2021-04-23 patvirtinant įstaigų remonto 

darbų poreikius ir finansavimo galimybes įsakymu Nr. V-134. 

          Užtikrinant priešgaisrinės saugos ir darbuotojų saugos ir sveikatos reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimų įgyvendinimą, parengtas LAVL darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas, kuris  

patvirtintas LAVL direktoriaus 2021-04-20 įsakymu Nr. V-58.  

          Parengtas ir  Kalėjimų departamentui 2021-06-01 el. paštu išsiųstas Statutinių pareigūnų 

profesinės rizikos veiksnių plano projektas. Taip pat parengtas Rizikos veiksnių valdymo plano 

projektas, kuris pateiktas  Kalėjimų departamentui el. paštu  2021-06-01.   

          2021-08-17 įstaigoje įvertintas gydomųjų korpuso langų grotų techninis stovis ir būklė dėl 

galimų pabėgimų. Po įvertinimo atliktas gydomųjų korpusų langų grotų sustiprinimas ir remontas 

(2021-08-20 Patikrinimo aktas dėl LAVL korpusų langų grotų įrengimo Nr. 8-APS-3695). 2021-09-

14 - 2021-09-20 buvo atliktas LAVL perimetro apsaugos priemonių techninio projekto svarstymas 

ir įvertinimas atsižvelgiant į šiuolaikiškas technines specifikacijas, inžinerinių ir techninių apsaugos 

priemonių ar sistemų pasirinkimą (2021-09-20 protokolas dėl LAVL perimetro apsaugos priemonių 

(techninių ir inžinerinių) techninio projekto svarstymo Nr. 8-APS-3951). 2021-09-21 įvertintas į 3 

korpuso teritoriją neleistinų nuteistiesiems daiktų patekimas (permetimai). Po įvertinimo atlikti šie 

darbai – ant 3 korpuso bendrojo naudojimo patalpų langų papildomai uždėtos grotas į perimetro 

pusę ir 3 korpuso teritorijoje ištiesti papildomi spygliuotos vielos barjerai, kad nuteistieji negalėtų 

patekti prie vidinės perimetro tvoros pasiimti permestų neleistinų nuteistiesiems turėti daiktų (2021-

09-21 tarnybinis pranešimas dėl papildomų užkardomųjų priemonių įrengimo Nr. 8-3451). 

 Atliktas įstaigos pareigūnų darbo vietų rizikos vertinimas, įformintas 2021-08-30,  Nr. BD -

1837.   

Priešgaisrinės saugos pratybos organizuotos administracijos patalpose, vertinant gaisrinės 

signalizacijos veikimą ir darbuotojų veiksmus, kilus gaisrui įforminta 2021-12-15 tarnybiniu 

pranešimu Nr. US-464. 
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2021-06-30 parengta ataskaita apie  priešgaisrinės saugos 2020 – 2023 metų priemonių plano 

vykdymą ir išsiųsta  Kalėjimų departamentui raštu Nr. S-2749.  

Ūkio būdu pakeistas įspėjamosios tvoros pjaunančiosios vielos tinklas, sutvirtinant 

laikančiąsias konstrukcijas. 2021-04-15 demontuota ir sumontuota nauja įspėjamoji įstaigos 

perimetro tvora (2021-04-19 protokolas dėl įspėjamosios tvoros demontavimo ir įrengimo darbų 

patikrinimo Nr. 8-APS-2099).  

Atlikti įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos asmenų apžiūros ir jų daiktų kontroliniai 

patikrinimai: 2021-01-08 Nr. 8-APS-168, 2021-02-09 Nr. 8-APS-458, 2021-03-02 Nr. 8-APS-1352, 

2021-04-06 Nr. 8-APS-1922, 2021-05-10 Nr. 8-APS-2405, 2021 m. 2021-06-10 Nr. 8-APS-2808, 

2021-06-01 Nr. 8-APS-2661, 2021-07-12 Nr. 8-APS-3314; 2021-08-12 Nr. 8-APS-3592; 2021-09-

07 Nr. 8-APS-3814; 2021-10-12 Nr. 8-APS-4338; 2021-11-08 Nr. 8-APS-4664; 2021-12-15 Nr. 8-

APS-5442. Atlikti šie kontroliniai  vaizdo kamerų peržiūros patikrinimai, siekiant nustatyti ar 

tinkamai vykdoma įeinančių į įstaigas patikra: 2021-06-11 Pažyma Nr. BD-1303; 2021-07-23 

Pažyma Nr. BD-1606; 2021-08-26 Pažyma Nr. BD-1818; 2021-10-01 Pažyma Nr. 8-3609; 2021-

10-29 Pažyma Nr. BD-2375; 2021-12-15 Pažyma Nr. BD-2741; 2021-12-30 Pažyma Nr. BD-2864.  

Darbuotojai nuolat gilina turimas žinias ir kelia kvalifikaciją, LAVL kvalifikaciją kėlusių 

darbuotojų skaičiaus - 198, tai sudaro 47 % visų darbuotojų, kurie kėlė kvalifikaciją ir ne vieną kartą. 

Tęsiant įstaigos veiklos optimizavimo, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei 

racionalų jų panaudojimą didžioji dalis popierinių dokumentų perkelti į dokumentų valdymo sistemą 

DocLogix, jų valdymas, siuntimas taip pat vyksta informacinės sistemos priemonėmis. 

          Kalėjimų departamentas vykdė vidutinės klasės stacionarių kompiuterių pirkimus, LAVL 

pasirašė sutartis su UAB "Inida" 2021-09-17 Nr. 57-232,  nupirkta 46 vnt. už 33006,38 Eur  ir su 

UAB "Nuklonas" 2021-10-07 Nr. 57-249, nupirkta 28 vnt. už 20463,52 Eur kompiuterinės 

technikos. Taip pat nupirkti 3 vnt. nešiojamų kompiuterių, pagal pirkimo paraišką Nr. 91-228, 2021-

11-22, viso už 1455,00 Eur sumą iš Ramūno Grendos individualios įmonės "Informaciniai procesai". 

 Siekiant vykdyti į racionalų skirtų asignavimų naudojimą ir turto valdymą, veiklos tobulinimą 

ir optimizavimą, Pirminės asmens sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – PASPS) padaliniuose buvo 

atliktas detalus turimos medicinos įrangos vertinimas ir sudarytas nereikalingos, nenaudojamos 

įrangos sąrašas. Turtas paskirstytas kitiems padaliniams, kuriems jo trūksta. Medicinos darbuotojai 

apmokyti kaip racionaliai naudoti įrangą ir užtikrinti ilgesnį jos tarnavimo laiką. Vykta į PASPS 

padalinius, kompleksiškai sprendžiant vaistų ir medicininių prekių, ūkinio inventoriaus pristatymo, 

medicinos ir kompiuterinės įrangos aptarnavimo poreikius. 

Užtikrinta Covid-19 plitimo prevenciją įstaigoje per ataskaitinį laikotarpį, Vaistinė pilnai 

aprūpino asmens apsaugos ir dezinfekcinėmis priemonėmis darbuotojus, pareigūnus, nuteistuosius. 

Organizuotas ir vykdytas pastovus pareigūnų, darbuotojų bei pacientų testavimas dėl COVID-19 

viruso nustatymo, LAVL pareigūnų, darbuotojų ir pacientų skiepijimas nuo COVID-19 ligos, taip 

pat Pravieniškių PN-AK pareigūnų skiepijimas nuo COVID-19 ligos. 2021 m. liepos mėnesį 

organizuotas ir vykdytas LAVL laikomų nuteistųjų skiepijimas nuo COVID-19 ligos. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centrinio vidaus audito skyriaus 

rekomendacijas: 1) LAVL buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, kurio išvada Nr. TI-9, 2021-05-05 

buvo pateikta Lietuvos Respublikos Centralizuotam vidaus audito skyriui ir  Kalėjimų departamento  

direktoriui 2021-05-27 raštu Nr. S-2273; 2) atlikta ir pateikta informacija įstaigos direktoriui – 2022-

01-11 ataskaita Nr. BD-49 Apie viešųjų ir privačių interesų derinimą LAVL; 3) LAVLvadovybei ir 

administracijos struktūrinių padalinių vadovams 2021-01-19 elektroniniu paštu persiųsta Privačių 

interesų deklaravimo tvarkos atmintinė, 2021-06-04 persiųsta atnaujinta Privačių interesų 

deklaravimo tvarkos atmintinė. Padalinių vadovų paprašyta su dokumentu supažindinti pavaldžius 

darbuotojus, atmintinė teikiama susipažinti priimant naujus darbuotojus, pareigūnus; 4) 

Darbuotojams išsiųstas pakartotinis pranešimas dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo iki 2021 

m. birželio 1 d. per Privačių interesų registrą (PINREG) (nuoroda: https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-

deklaracija). Su duomenų patikrinimų rezultatais įstaigos direktorius supažindintas 2022-01-11 

ataskaita Nr.BD- 49 Apie viešųjų ir privačių interesų derinimą LAVL; 5) LAVL darbo užmokesčio 

priemokų nustatymo bei pašalpų ir premijų skyrimo tvarkos aprašas koreguotas ir atnaujintas, 

parengtas projektas patvirtintasLAVL direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V-185 „Dėl 
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LAVL darbo užmokesčio priemokų nustatymo ir materialinių pašalpų skyrimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 6) įsteigta LAVL darbo vidaus kontrolės komisija, patvirtinta įstaigos direktoriaus 

2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr.V-4 „Dėl komisijos sudarymo“, kuri vykdo papildomas vidaus 

kontrolės procedūras įstaigoje, analizuoja kaip darbuotojai, kurie dirba pagal darbo sutartis, laikosi 

darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatų, tiria pažeidimus (apimdama darbo grafikų 

ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių analizę). LAVL darbo vidaus kontrolės komisijos veiklos 

reglamentas patvirtintas 2021 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl LAVL darbo vidaus kontrolės 

komisijos veiklos reglamento patvirtinimo“. Kartu patvirtinta Atmintinė darbuotojui apie darbo 

kodekso ir darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus ir jų laikymąsi, su kuria 

supažindinti visi įstaigos darbuotojai.  

Siekiant tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo teisinį reglamentavimą, peržiūrėti,  

papildyti ir koreguoti šie aprašai: 2021-03-10 Nr. V-36 „Gydytojų specialistų konsultacijų teikimo 

tvarkos aprašas“, 2021-05-19 Nr. V-78 „Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių valdymo aprašas“, 

2021-06-10 įsakymas Nr. V-93 „Gydomųjų skyrių darbo  organizavimo tvarkos aprašas“, 2021-06-

10 įsakymas Nr. V-93 „Pacientų srautų valdymo aprašas“, 2021-06-22 NR. V-94 „Vaistų (vaistinių 

preparatų) valdymo PASPS ir gydomuosiuose skyriuose aprašas“, 2021-12-20 Nr. V-197 patvirtinti 

4 KVS dokumentai „KVS SP 10-2021 Siūlų iš žaizdos išėmimo protokolas“, „KVS SP 9-2021 

elektrokardiogramos registravimo protokolas“, „KVS SP 8-2021 Arterinio kraujo spaudimo tyrimo 

protokolas“, „KVS SP 7-2021 Antropometrinių matavimų protokolas“.  

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų vykdymą ir kontrolę visi pirkimai, kurių vertė 

viršija 4000 Eur, yra pateikiami vykdymui Kalėjimų departamentui kaip centrinei perkančiajai 

organizacijai. Ataskaitos už 2021 m. ketvirčius pateiktos  Kalėjimų departamentui 2021-04-09 raštu 

Nr. 1539, 2021-07-12 raštu Nr. S-2935, 2021-10-12 raštu Nr. 4286, 2022-01-10 raštu Nr. S-118. 

Pateiktos rekomendacijos įvykdytos, pranešimas apie įvykdymą išsiųstas  Kalėjimų departamentui   

2021-01-13 raštu Nr. S-129. Du darbuotojai, kurie įstaigoje vykdo viešuosius pirkimus, 2021-12-02 

dalyvavo  vykusiame seminare tema „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai ir naujovės“. 

Įgyvendinant stebėsenos bei kontrolės mechanizmą, užtikrinant taupų ir racionalų biudžeto 

lėšų panaudojimą, šildymo sąnaudos visgi padidėjo dėl žemesnės vidutinės oro temperatūros bei 

padidėjusios kainos  - 11,7 %. Vandens sunaudojimas sumažėjo dėl nuteistųjų skaičiaus sumažėjimo 

11,5 %. Elektros energijos sąnaudos padidėjo nežymiai - 0,4 %. Dėl padidėjusių elektros ir šildymo 

kainų, išlaidų dalis, tenkanti 1 nuteistajam padidėjo nuo 118,29 Eur iki 187,06 Eur. Vidutinis 

nuteistųjų skaičius 2020 m. buvo 150, 2021 m. – 130 asmenų. 

          

Priemonė. Užtikrinti Laisvės atėmimo ligoninėje  laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą.  Kodas 01-03-02. 

Vykdant šią priemonę, per 2021 metus asignavimų panaudota 1 181 468,00 Eur. 

Siekiant  patalpas pritaikyti pacientams su negalia, įvykdyti remonto darbų pirkimai pagal 

2021-08-10 pirkimo paraišką VPP-163 ir 2021-08-10 pirkimo paraišką VPP-162. Įvykdyti šiluminės 

trasos izoliacijos keitimo darbai, atlikti vandentiekio vamzdynų ir sklendžių remonto darbai, pagal 

2021-08-17 pirkimo paraišką VPP-170.  

Pagerintos įstaigos darbuotojų ir lankytojų automobilių parkavimo sąlygos, padidinta ir 

išasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė,  pagal 2021-10-15 pirkimo paraišką VPP-230. 

Atlikti Kontrolinio praleidimo punkto Nr. 1 patalpų remonto darbai, pagal 2021-09-15 

pirkimo paraišką VPP-197. 

Siekiant didesnio skaidrumo viešuosiuose pirkimuose, 86,72 proc. visų įstaigos atliktų 

mažos vertės pirkimų buvo vykdomi skelbiamos apklausos būdu. 

 

Priemonė. Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą.  Kodas 01-03-04. 

Priemonės įgyvendinimo procentas siekia 81 procento. 

            Specifinį gydymą dėl ŽIV/AIDS gauna 139 asmenys, ŽIV infekuotų asmenų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 171 asmuo. Įvykdytas virusinio hepatito C gydymo apimčių 

padidėjimas 30%.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
        

Ataskaitinio laikotarpio vidutinis sąrašinis 

nuteistųjų ir suimtųjų skaičius   148 137 132 130 

2 

        

Praeitų metų atitinkamo ataskaitinio 

laikotarpio vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir 

suimtųjų skaičius 

  173 157 159 150 

3 
3 

30

1 1   

Rezultato: 
      

4         

Resocializacijos veiksmingumo lygis 

(lygtinai paleistų ir bendrai paleistų 

asmenų santykis), proc. 
3 100 33,3 33,3 32,5 

5 

      

Iš įkalinimo įstaigos lygtinai paleistų 

asmenų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, 

vnt. 
  2,0 8,0 10,0 13,0 

6 

     

Bendras iš įkalinimo įstaigos  paleistų 

asmenų skaičius per ataskaitinį laikotarpį, 

vnt. 

  2 24 30 40 

7 
3 

30

1 1 2 

Produkto: 
      

8 
        

Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius 

(vnt.) 1 0 0 0 0 

9 
        

Dirbančių nuteistųjų dalis, laikomų laisvės  

atėmimo vietose, proc. 2 25,2 25,6 28,5 28,9 

10 
      

Vidutinis sąrašinis pataisos įstaigose 

dirbančių nuteistųjų  skaičius   24 25 29 29 

 

Priemonė. Vykdyti laisvės atėmimo vietų įstaigų materialinės ir techninės bazės 

modernizavimą ir plėtrą.  Kodas 01-03-08. 

Vykdant šią priemonę, per 2021 metus asignavimų panaudota  112 403,00 Eur. 

Tęstas sveikatos priežiūros specialistų apmokymas naudotis e.sveikata ir SVEIDRA, 

kompiuterine informacine sistema Polis. Siekiant gauti apmokėjimą už suteikatas sveikatos 

priežiūros paslaugas iš Valstybinės ligonių kasos, nuolat teikti duomenys apie suteiktas sveikatos 

priežiūros paslaugas PASPS, kituose gydomuosiuose skyriuose. 

Pagal nustatytą poreikį inicijuota odontologinės įrangos pirkimas, įsigyti 6 odontologinės 

įrangos komplektai pagal sutartį Nr. 57-182, 2021-07-13. 

Įvykdyti vaizdo stebėjimo sistemų modernizavimo darbai,  pagal sutartį Nr. 57-157, 2021-06-

07. 

 

Priemonė. Užtikrinti pakaitinio gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į laisvės atėmimo 

vietų įstaigas.  Kodas 01-03-10. 

Vykdant šią priemonę, per 2021 metus asignavimų panaudota  5 000,00 Eur. 

Užtikrinant LAVL padaliniuose esančių patalpų, kuriose teikiamos opioidinės priklausomybės 

pakaitinio gydymo paslaugos, atitikimą teisės aktų reikalavimams,  nupirkti trūkstami seifai, pagal 

pirkimo paraišką Nr. 91-120, 2021-06-02, metadono dozatoriai įsigyti pagal pirkimo paraišką Nr. 

91-234, 2021-11-25. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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11 

      

Vidutinis sąrašinis valstybės įmonėje 

"Mūsų amatai" įdarbintų nuteistųjų 

skaičius 

  6 6 6 6 

12 
      

Vidutinis sąrašinis pusiaukelės namuose 

įdarbintų nuteistųjų skaičius   0 0 0 0 

13 

      

Vidutinis sąrašinis už įstaigos ribų 

įdarbintų nuteistųjų skaičius (rodoma tik 

jeigu tokie asmenys neapskaitomi kaip 

įdarbinti per VĮ "Mūsų amatai") 

  2 2 2 2 

14 
      

Vidutinis sąrašinis nuteistųjų (be 

suimtųjų) skaičius   127 129 130 128 

15 
      

Nuteistųjų, neturinčių drausminių 

nuobaudų, dalis, proc. 3 57,4 67,9 56,1 62,7 

16 

      

Nuteistų laisvės atėmimu asmenų, 

neturinčių galiojančių nuobaudų, skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 

  81 89 74 74 

17 
      

Bendras nuteistų asmenų skaičius 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje   141 131 132 118 

18 

      

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, 

sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių 

lavinimo programas, skaičius, vnt.  
4 0,0 0,0 0,0 0,0 

19 

      

Laisvės atėmimo vietų įstaigose  laikomų 

asmenų skundų mažėjimas (skundų 

skaičius vienam šimtui įkalintų asmenų), 

vnt. 

6 582,4 226,3 62,9 150,0 

20 

      

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje laikomų 

asmenų pateiktų skundų įstaigos 

administracijai skaičius, vnt. 
  862,0 310,0 83,0 195,0 

21 

      

Per ataskaitinį laikotarpį įstaigoje laikomų 

asmenų pateiktų skundų Kalėjimų 

departamentui skaičius, vnt. 

      

22 

      

Laisvės atėmimo vietų įstaigose laikomų 

nuo psichiką veikiančių medžiagų 

priklausomų asmenų, kurie atlikdami 

laisvės atėmimo bausmę baigė pilną 

įstaigose taikomos psichosocialinės  

reabilitacijos programą, dalis (proc.) 

7 
#VALU

E! 

#VALU

E! 

#VALU

E! 

#VALU

E! 

23 

      

Per ataskaitinį laikotarpį baigusių pilną 

įstaigoje taikomos psichosocialinės  

reabilitacijos programą asmenų skaičius, 

vnt. 

  
nevykdo

ma,  

nevykdo

ma,  

nevykdo

ma 

nevykdo

ma,  

24 

      

Per ataskaitinį laikotarpį dalyvavusių 

įstaigoje taikomos psichosocialinės  

reabilitacijos programoje asmenų skaičius, 

vnt. 

  
nevykdo

ma,  

nevykdo

ma,  

nevykdo

ma 

nevykdo

ma,  

25 

      

Laisvės atėmimo vietų įstaigose  laikomų 

nuo psichiką veikiančių medžiagų 

priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo 

metu teiktas (tęstas) gydymas dėl 

opioidinės  priklausomybės, dalis, proc. 

(pildo LAVL) 

8 116,3 94,4 101,2 100,0 

26 

      

Įstaigose  laikomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų priklausomų asmenų, kuriems 

įkalinimo metu teikiamas (tęsiamas) 

gydymas dėl opioidinės  priklausomybės 

skaičius, vnt. 

  50,0 51,0 83,0 84,0 

27 

      

Įstaigose  laikomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų priklausomų asmenų, kuriems 

iki patekimo į įkalinimo įstaigą buvo 

teiktas gydymas dėl opioidinės  

priklausomybės, vnt. 

  43,0 54,0 82,0 84,0 

28 
3 

30

1 1 3 

Produkto: 
      



   9 

29 

      

Žmogaus imunodeficito virusu infekuotų 

asmenų, laikomų laisvės 

atėmimo vietų įstaigose, gydomų 

antiretrovirusiniais vaistais, dalis, proc. 

(pildo LAVL) 

2 60,2 76,4 71,50 81,2 

30 

      

Žmogaus imunodeficito virusu infekuotų 

asmenų, gydomų 

antiretrovirusiniais vaistais, skaičius, 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje vnt. 

  126 162 138 139 

31 

      

Žmogaus imunodeficito virusu infekuotų 

asmenų skaičius ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje, vnt. 
  209 212 193 171 

32 

      

Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp 

įkalintų asmenų atvejų skaičius vienam 

tūkstančiui įkalintų asmenų (pildo KD 

KŽV) 

8 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 

      

Per  ataskaitinį laikotarpį užregistruota 

pasipriešinimo pareigūnams atvejų (pagal 

Baudžiamojo kodekso 286 straipsnį) 
      

34 

      

Per  ataskaitinį laikotarpį užregistruota 

smurto tarp įkalintų asmenų atvejų pagal 

Baudžiamojo kodekso XVIII skyrių 
      

35 

      

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

pateikimo į laisvės atėmimo vietas 

užkardymo procentas 

9 #DIV/0! 100,0 
#VALU

E! 
100,0 

36 

      

Išimta narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų, užkardant jų patekimą į laisvės 

atėmimo vietų teritorijas (gr.) 
  0 0,0002 0,341 0,3499 

37 
        

Bendras išimtų narkotinių medžiagų 

kiekis, gr. (užkardant, per kratas ir kt.) 
  0,000 0,000 0,341 0,350 

 

III SKYRIUS 

METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS 

 

  2021 metais viena iš prioritetinių sričių buvo nuteistųjų resocializacija ir sveikatos paslaugų 

gerinimas. LAVL nuteistųjų asmenų užimtumo proceso organizavimo komisija organizuoja, 

kontroliuoja ir užtikrina nuteistųjų (suimtųjų) užimtumo įgyvendinimą įstaigoje. Sudaryta nuteistųjų 

laisvalaikio užimtumo programa, bei paskirti atsakingi asmenys už jos vykdymą. Siekiant padidinti 

resocializacijos veiksmingumą, vykdomas glaudus  bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, 

nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių  dalyvavimas nuteistųjų socialinės reabilitacijos procese 

motyvuoja ir gerina nuteistųjų integracijos galimybes visuomenėje, atlikus bausmę. Siekiant 

užtikrinti saugų įstaigos valdymą, pakeistas įspėjamosios tvoros pjaunančiosios vielos tinklas, nuolat 

atliekami netikėti, kontroliniai įeinančių asmenų ir jų daiktų patikrinimai, kontrolinės kratos. Siekiant  

pritaikyti patalpas žmonėms su negalia,  įvykdyti patalpų, vandentiekio vamzdynų ir sklendžių 

remonto darbai, įvykdyti šiluminės trasos izoliacijos keitimo darbai. Pagerinta įstaigos darbuotojų ir 

lankytojų automobilių parkavimo sąlygos, padidinta ir išasfaltuota automobilių stovėjimo aikštelė, 

atlikti Kontrolinio praleidimo punkto Nr. 1 patalpų remonto darbai.  

Teigiamai veikiantys įstaigos veiklą veiksniai. 

- Siekiant vykdyti į racionalų skirtų asignavimų naudojimą ir turto valdymą, veiklos tobulinimą 

ir optimizavimą, atliktas detalus turimos medicinos įrangos vertinimas ir sudarytas nereikalingos, 

nenaudojamos įrangos sąrašas. Turtas paskirstytas kitiems padaliniams, kuriems jo trūksta.  

- Darbuotojai nuolat kelia kvalifikaciją Kalėjimų departamento Mokymo centre bei kitose 

kvalifikacijos tobulinimo įstaigose. 

 - Atnaujinta įstaigos materialinė bazė, įsigyta reikalinga įranga nuotoliniams mokymams, 

konferencijoms. Nupirkta kompiuterinės technikos, kas ženkliai atnaujino turimą pasenusią įstaigos 

kompiuterinę techniką. 

- Atliktas gydomųjų korpusų langų grotų sustiprinimas ir remontas (2021-08-20 Patikrinimo 

aktas dėl LAVL korpusų langų grotų įrengimo Nr. 8-APS-3695). 



   10 

 - Atlikta 2021-09-14 - 2021-09-20 LAVL perimetro apsaugos priemonių techninio projekto 

svarstymas ir įvertinimas atsižvelgiant į šiuolaikines technines specifikacijas. 

 - Atlikta užkardomų priemonių įrengimas – ant 3 korpuso bendrojo naudojimo patalpų langų 

papildomai uždėtos grotas į perimetro pusę ir 3 korpuso teritorijoje ištiesti papildomi spygliuotos 

vielos barjerai. 

- Organizuotas ir vykdytas LAVL pareigūnų, darbuotojų ir pacientų testavimas, vakcinavimas 

nuo COVID-19 ligos, už vakcinavimo kursą skatinta papildoma mokamų atostogų diena. 

Neigiamai veikiantys įstaigos veiklą veiksniai. 

- Trūkumas gydytojų specialistų bei nuolatinė jų kaita neigiamai įtakoja teikiamų sveikatos 

paslaugų prieinamumą bei kokybę. 

- Sudėtingas įstaigos valdymas ir administravimas, nes PASPS padaliniai išsidėstę visoje 

Lietuvoje, atitinkamoje įkalinimo įstaigoje. 

- Viešoje erdvėje, žiniasklaidoje formuojama neigiama visuomenės nuomonė apie bausmių 

vykdymo sistemą.  

- Dėl darbuotojų sergamumo/izoliacijos dėl COVID-19 ligos, neigiamo bausmių vykdymo 

sistemos įvaizdžio formavimo nuolat trūksta žmogiškųjų išteklių, kas trikdo sklandžią įstaigos veiklą, 

skiriami papildomi resursai darbo priemonių aprūpinimui, nesančių darbuotojų ir preigūnų funkcijų 

atlikimui.  

         - NBFC perėmus dalį personalo administravimo ir buhalterinės apskaitos funkcijų, nuolat 

pasitaikančios klaidos, papildomi laiko resursai jas sprendžiant. 

         - Nesibaigiančių permainų ir reformų bausmių vykdymo sistemoje neigiama įtaka darbuotojų, 

pareigūnų emocinei būklei. 

 

 Iš dalies įvykdyta ar neįvykdyta priemonės: 

1. Priemonės „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų įstaigų valdymą“ 

kriterijai: 

1.1. „Perkelti popierinių dokumentų pagrindu vykdomi procesai į Dokumentų valdymo 

sistemą DocLogix“ – 90%“ – įvykdyta iš dalies, kadangi sudėtinga perkelti gydomųjų skyrių 

medicininius dokumentus į dokumentų valdymo sistemą, tuo labiau, kad kai kurie dokumentai 

pildomi tiesiogiai kitose informacinėse kompiuterinėse programose. 

1.2.  „Optimizuotas LAVL gydomųjų skyrių vadovų skaičius, siekiant gerinti klinikinio darbo 

našumą bei užpildyti gydančių gydytojų pareigybes“ – įvykdyta iš dalies, LAVL gydomųjų skyrių 

vadovų skaičius, siekiant gerinti klinikinio darbo našumą, optimizuotas, tačiau kita didelė problema 

– rasti trūkstamus gydytojus specialistus. Gydytojų reanimatologų-anesteziologų, vidaus ligų 

gydytojų, gydytojų psichiatrų trūksta tiek LAVL, tiek visosje Lietuvoje. Šių specialistų LAVL 

sudėtinga rasti dėl žemo darbo užmokesčio,  nepatrauklios darbo aplinkos, vietovės, aptarnaujamų 

pacientų. Kitos specializacijos gydytojų specialistų netrūksta. 

1.3.  „Parengti pirkimo dokumentai 3 pastatų atnaujinimo darbų pirkimui“ neįvykdyta, 

kadangi leidimai atlikti statinių remontą išduoti 2021-12-28, 2021-12-30, 2022-01-04 dienomis. 

Rangos darbų pirkimai bus vykdomi 2022 m. I-ąjį ketvirtį. 

2. Priemonės „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ kriterijus 

„Taupus bei racionalus biudžeto lėšų panaudojimas ir efektyvus valstybės turto valdymas, sumažinant 

elektros energijos, vandens ir nuotekų, šiluminės energijos suvartojimo vidutinius kiekius vienam 

asmeniui, palyginus su 2020 m.“ – įvykdyta dalinai, nes šildymo sąnaudos (kWh) didėjo dėl žemesnės 

vidutinės oro temperatūros 11,7 %. Vandens sunaudojimas sumažėjo dėl nuteistųjų skaičiaus 

sumažėjimo 11,5 %. Elektros energijos sąnaudos padidėjo nežymiai - 0,4 %. Dėl padidėjusių elektros 

ir šildymo kainų, išlaidų dalis, tenkanti 1 nuteistajam padidėjo nuo 118,29 Eur iki 187,06 Eur. 

Vidutinis nuteistųjų skaičius 2020 m. buvo 150, 2021 m. – 130 asmenų. 

3.  Priemonės „Užtikrinti pakaitinio gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į laisvės 

atėmimo vietų įstaigas“ kriterijus „Patikslinta įstaigos licencija, suteikianti teisę inicijuoti 

priklausomybės ligų gydymą“ – įvykdyta iš dalies, kadangi PASPS vykdo pakaitinio gydymo 

tęstinumą ( I lygio paslauga), bet vyksta licencijos tikslinimas dėl priklausomybių ligų paslaugos 
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licencijos (II lygio paslauga), kuriai nėra gautas teigiamas Sveikatos apsaugos ministerijos leidimas 

(neigiamą atsakymą gavo Kalėjimų departamentas), reikalingas licencijos patikslinimui. 

 
 

 

Direktorius                                        Ramūnas Šilobritas 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos organizavimo skyriaus  

vyriausioji specialistė  

Gintarė Maleckienė, (8 346) 56 335, gintare.maleckiene@lavl.lt 


