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KAUNO NEPILNAMEČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAMŲ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

03 001 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 
 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 
 

Priemonės 

kodas 

Priemonės 

pavadinimas 
Įstaigos veiksmo pavadinimas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo 

kriterijai, mato vienetai ir jų 

reikšmės 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asign

avimai 

(tūkst. 

eurų) 

01-02-01 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

 

Efektyvinti socialinio darbo ir 

socialinės reabilitacijos procesą. 

 

1. Lyginant su 2017 m.: 

1.1. Padidintas įkalintų asmenų, 

atliekančių terminuoto laisvės 

atėmimo bausmę pataisos namų 

lengvosios grupės sąlygomis, 

skaičius, proc. – ne mažiau kaip 10 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

1.2. Padidintas dirbančių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

 

 

1.3.Padidintas už pataisos įstaigos 

teritorijos ribų dirbančių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 5 proc. 
(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

 

2. Padidintas įkalintiems asmenims 

taikomų užimtumo priemonių 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

 

 

Socialinės 

reabilitacijos ir 

Ūkio skyriai, 

Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

Socialinės 

reabilitacijos ir 

Ūkio skyriai, 

Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

Socialinės 

reabilitacijos ir 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

313,0 
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skaičius, užtikrinant, kad visi 

pilnamečiai nuteistieji už kameros 

(gyvenamosios patalpos) ribų 

praleistų ne mažiau kaip 4 valandas, 

o nepilnamečiai suimtieji ir 

nuteistieji – 5 valandas per dieną 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

3. Parengta Socialinės reabilitacijos 

ir Apsaugos ir priežiūros skyrių 

veiklos optimizavimo (sujungimo) 

koncepcija taikant dinaminės 

priežiūros modelį įstaigoje 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

4. Lygtinai paleistų, perkeltų į atvirą 

koloniją ar pusiaukelės namus 

asmenų proc. – ne mažiau kaip 14.   

Ūkio skyriai, 

Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

 

 

 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius, Apsaugos 

ir priežiūros skyrius 

 

 

 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

Palaikyti ir stiprinti nuteistųjų 

ryšius su išorės pasauliu,  

suteikti nuteistiesiems galimybes 

ugdyti gebėjimus bei gabumus. 

 

1. Lyginant su 2017 m.: 

1.1. Padidintas nuteistųjų, kuriems 

suteiktas leidimas be sargybos arba 

palydos išvykti už pataisos įstaigos 

ribų, skaičius, proc. – ne mažiau 

kaip 10 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

1.2. Padidintas savanorių, daly-

vaujančių nuteistųjų resocializacijos 

procese, skaičius, proc. – ne mažiau 

kaip 15 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

1.3. Padidintas nuteistųjų atliktų 

visuomenei naudingų veiklų už 

įstaigos ribų skaičius, proc. – ne 

mažiau kaip 10 (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis). 
1.4. Padidintas trumpalaikių išvykų į 

namus atostogų bei leidimų 

nepilnamečiams nuteistiesiems su 

tėvais, globėjais (rūpintojais), 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 
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artimaisiais giminaičiais ar kitais 

pasitikėjimo vertais asmenimis išeiti 

iki 8 valandų už pataisos namų 

teritorijos ribų suteikimo skaičius, 

proc. – 10 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

2. Įkalintų asmenų, dalyvavusių 

mediacijoje, skaičius – ne mažiau 

kaip 5 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

 

 

 

 

3. Inicijuotas paramos gavimas 

bendradarbiaujant su labdaros ir 

paramos fondais, fiziniais ir 

juridiniais asmenimis – ne mažiau 6 

paramos gavimo atvejai. 

 

 

 

 

 

 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę 

poskyris, 

Psichologinė 

tarnyba 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

Skatinti suimtuosius ir 

nuteistuosius siekti bendrojo ir 

specialiojo išsilavinimo, sudaryti 

galimybę įgyti profesinių žinių ir 

praktinių įgūdžių, suteikti 

aktualios informacijos apie 

socialinę paramą, švietimo 

paslaugas, taip pat teisinės 

informacijos, susijusios su 

bausmės atlikimo sąlygomis ir 

grįžimu į laisvę. 

1. Besimokančių bendrojo lavinimo 

mokykloje nuteistųjų ir suimtųjų iki 

16 metų dalis, proc. – 100. 

2. Vyresnių nei 16 metų jaunuolių, 

savo prašymu besimokančių 

bendrojo ugdymo mokykloje, dalis, 

proc. – 85. 

3. Savo prašymu besimokančių 

pasirinktos profesijos profesinėje 

mokykloje nuteistųjų dalis, proc. – 

85. 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris  

 

 

2018-12-31 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 

Kurti nuteistųjų vertybių sistemą, 

ugdyti saviraišką, skatinti 

dalyvavimą sociokultūriniuose 

renginiuose. 

Padidintas laisvalaikio ir užimtumo 

renginių suimtiesiems ir nuteistie-

siems skaičius, proc. – ne mažiau 5 

(lyginant su 2017 metais). 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

2018-12-31 
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Vykdyti priemones, gerinančias 

kriminogeninę būklę įstaigoje 

(direktoriui nustatyta užduotis). 

1. Nuteistiesiems įdiegta elgesio ir 

mąstymo stebėsenos vertinimo 

sistema (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

2. Nuteistųjų, neturinčių drausminių 

nuobaudų, dalis, proc. – ne mažiau 

kaip 50.  

 

3. Atliktas įstaigos darbuotojų 

mikroklimato tyrimas – 1 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

4. 2018 m. įkalintų asmenų 

savižudybių ir bandymų nusižudyti 

atvejų 0 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

 

 

 

 

5. Apsvaigimų nuo narkotinių ar 

psichotropinių medžiagų laisvės 

atėmimo įstaigoje skaičius lygus 0 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

6. Pasitelkus specialiai apmokytus 

šunis, įstaigoje atliktų teritorijos bei 

patalpų apžiūrų ir kratų siekiant 

surasti narkotines ir psichotropines 

medžiagas bei kitus neleistinus 

nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti 

daiktus, skaičius – ne mažiau kaip 8 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

7. 2018 m. įkalintų asmenų 

savižudybių ir bandymų nusižudyti 

atvejų 0 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

8. Lyginant su 2017 m.: 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius, Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

Psichologinė 

tarnyba 

 

Psichologinė 

tarnyba, 

Personalo skyrius 

 

Psichologinė 

tarnyba, 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius, Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

Kriminalinės 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 
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8.1. nusikalstamų veikų (išskyrus 

smurtinio pobūdžio) užkardymo ir 

išaiškinimo skaičiaus padidėjimas – 

ne mažiau kaip 20 proc. 

8.2. Padidinta smurtinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų užkardymo ir 

išaiškinimo dalis proc. – 25. 

9. Nusikalstamų veikų išaiškinimo 

dalis – 90 proc. nuo atliktų 

ikiteisminių tyrimų skaičiaus 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

10: Pagal kriminalinės žvalgybos 

tyrimus pradėtų ikiteisminių tyrimų 

skaičiaus padidėjimas – ne mažiau 

kaip 10 proc. 

11. Narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų patekimo į laisvės 

atėmimo vietas užkardymo 

procentas – ne mažiau kaip 95. 

žvalgybos skyrius 

 

 

 

 

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 

 

Įgyvendinti kompleksines 

priemones (edukacinės 

priemonės nuteistiesiems ir 

suimtiesiems, prevenciniai 

pokalbiai su nuteistaisiais ir 

suimtaisiais, įvykdžiusiais 

nusikalstamas veikas, 

individualaus darbo plano 

koregavimas, dinaminės 

priežiūros tobulinimas). 

Sumažintas užregistruotų 

nusikalstamų veikų skaičius – ne 

mažiau kaip 2 proc. (lyginant su 

2017 m.). 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

2018-12-31 

Efektyvinti nuteistųjų 

integracijos į visuomenę procesą. 

1. Įdiegtų laisvalaikio užimtumo 

priemonių nuteistiesiems – 2, jose 

dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 30 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

2. Pasirašytos ne mažiau kaip 2 

naujos bendradarbiavimo sutartys su 

nevyriausybinėmis organizacijomis 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 
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rodiklis). 

3. Organizuotų susitikimų su 

religinių, nevyriausybinių 

organizacijų atstovais dėl jų 

dalyvavimo įstaigoje laikomų 

asmenų reabilitacijos procese 

skaičius – ne mažiau kaip 4 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

 

2018-12-31 

Efektyvinti psichologinio darbo 

procesą. 

1. Organizuotų renginių 

nuteistiesiems skaičius – 2. 

2. Organizuotų Apsaugos ir 

priežiūros skyriaus pareigūnams 

kvalifikacijos kėlimo renginių 

skaičius – ne mažiau kaip 2. 

3. Organizuotas renginys su 

Pravieniškių pataisos namų 

Psichologinės tarnybos pareigūnais 

Tarptautinei vaikų gynimo dienai 

pažymėti. 

Psichologinė 

tarnyba 

 

2018-12-31 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-06-01 

 

 

 

  Krizių įveikos komandos 

nariams suteikti žinių apie krizių 

ir savižudybių prevenciją. 

 

Organizuotų paskaitų Krizių įveikos 

komandos nariams skaičius – 1. 

Psichologinė 

tarnyba 

2018-06-30  

  Dalyvauti projektinėse veiklose: 

– Socialinės atsakomybės 

programoje „One Team“  

 

1. Dalyvių skaičius – ne mažiau kaip 

15. 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

 

2018-12-31 

 

 

  bendradarbiaujant su asociacija 

„Novi Homines“ ir BC 

„Žalgiris“. 

–. Vilniaus dailės akademijos 

Kauno fakulteto Grafikos 

katedros tęstiniame projekte 

(ne)LAISVAS menas. 

– bendradarbiaujant su asociacija 

„Aktyvus jaunimas“ užpildyti 

 

 

 

2. Projekte dalyvavusių nuteistųjų 

skaičius – ne mažiau kaip 15. 

 

 

3. Užpildyta ir pateikta paraiška. 

 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-07-01 
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projekto paraišką Erasmus+ 

iniciatyvai (partnerystės forma 

projekto „Climb over“ 

paraiškai). 

01-02-02 Plėtoti 

bendrąją, 

atrankinę ir 

tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją 

laisvės atėmimo 

vietose, 

užtikrinti 

kompetentingų 

valstybės 

institucijų, 

atliekančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(perkusorių) 

apyvartos 

kontrolę, 

materialinį 

techninį 

aprūpinimą 

Parengti ir vykdyti 2018 metų 

Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų 

narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planą. 

1. Parengtas 2018 m. Kauno NTI-

PN narkotikų kontrolės ir vartojimo 

prevencijos priemonių planas. 

2. Įgyvendintos šio plano priemonės  

– 100 proc. 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius, Socialinės 

integracijos į 

visuomenę 

poskyris, 

Psichologinė 

tarnyba, Apsaugos 

ir priežiūros 

skyrius, 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius, 

Sveikatos 

priežiūros tarnyba, 

Įskaitos skyrius 

2018-03-01 

 

 

2018-12-31 

 

0 

 

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR 

VEIKLOS METODUS 

 

01-03-01 Vykdyti saugų 

ir veiksmingą 

laisvės atėmimo 

vietų valdymą 

Optimizuoti išteklių valdymo 

procesus ir užtikrinti skaidrų bei 

racionalų jų panaudojimą 

(Teisingumo ministro įstaigos 

direktoriui nustatyta užduotis). 

 

 

 

1. Socialinės reabilitacijos skyrius 

sujungtas su Socialinės integracijos į 

visuomenę poskyriu. 

 

 

 

 

 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius ir Socialinės 

integracijos į 

visuomenę poskyris 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyrius 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

 

1968,7 
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 2. Atliktas Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus optimizavimas (pakeistas 

darbo laiko režimas atsisakant 

naktinio darbo) (direktoriui 

nustatytas vertinimo rodiklis). 

3. Palyginus su 2017 m. sumažintos 

įstaigos komunalinių paslaugų 

sąnaudos – ne mažiau kaip 5 proc. 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

4. Vykdytų viešųjų pirkimų dalis per 

CVP IS, proc. – ne mažiau kaip 90. 

5. Atsisakyti supaprastintų viešųjų 

pirkimų apklausos žodžiu būdu, jei 

preliminari pirkimo sutarties vertė 

viršija 1000 eurų. 

6. Atlikti vertinimą ir procedūras dėl 

įstaigos funkcijoms vykdyti 

nereikalingo nekilnojamojo turto 

realizavimo, perdavimo, nugriovimo 

ar kitokio panaudojimo galimybių. 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

Įgyvendinti Europos komiteto 

prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, 

nežmonišką ar žeminantį 

žmogaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos 

rekomendacijas 

Rekomendacijų gyvendinimo 

procentas – 100. 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Kriminalinės 

žvalgybos ir 

Socialinės 

reabilitacijos 

skyriai, 

Psichologinė ir 

Sveikatos 

priežiūros tarnybos 

2018-12-31 

Stiprinti suimtųjų ir nuteistųjų 

apsaugą ir priežiūrą bei diegti 

papildomas inžinerines ir 

technines priemones. 

1. Atnaujintų ir pakeistų vaizdo 

stebėjimo kamerų įstaigos apsaugos 

perimetruose skaičius – ne mažiau 

kaip 4. 

2. Tardymo izoliatoriuje perkeltas 

techninių apsaugos priemonių 

valdymo pultas – 1 (tik skyrus 

papildomą finansavimą). 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius 

 

 

 

 

 

 

2018-11-30 

 

 

 

2018-12-31 
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3. Įdiegta kortelinė praėjimo sistema 

į Socialinės integracijos į visuomenę 

poskyrio teritoriją (įėjimo varteliai) 

– 1. 

4. Įdiegta kortelinė praėjimo sistema 

į Socialinės integracijos į visuomenę 

poskyrio pastatą – 1.  

5. Parengtas Ribotos interneto 

prieigos tvarkos aprašas. – 1. 

6. Organizuotų bendrų kratų įstaigos 

režiminėse patalpose skaičius – ne 

mažiau kaip 4. 

7. Atnaujintos ir rekonstruotos 

Kontrolės praleidimo punkto Nr. 1 

posto patalpos ir į šį postą iš 

tardymo izoliatoriaus perkeltas 

daiktų patikros įrenginys „Rapiscan“ 

–1 (tik skyrus papildomą 

finansavimą). 

8. Atliktų nuteistųjų, besimokančių 

mokymosi įstaigose už pataisos 

namų ribų, patikrinimų skaičius – ne 

mažiau kaip 8.  

9. Suremontuotas sterilizavimo 

įrenginys tardymo izoliatoriaus 3-

iame aukšte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

Apsaugos ir 

priežiūros bei 

Kriminalinės 

žvalgybos skyriai 

Ūkio skyrius 

2018-08-01 

 

 

 

2018-08-01 

 

 

2018-06-01 

 

2018-12-31 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-12-31 

 

Gerinti suimtųjų ir nuteistųjų 

laikymo sąlygas. 

Vidurinėje mokykloje „Aitvaras“ 

(pataisos namuose) įrengtas 

sanitarinis mazgas. 

Ūkio skyrius 

 

2018-06-30 

 

 

Didinti žmogiškųjų išteklių 

motyvaciją ir kompetenciją. 

1. Užpildytų laisvų jaunesniųjų 

specialistų etatų skaičiaus didėjimas 

proc. – ne mažiau kaip 10 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

2. Įstaigos darbuotojų, kėlusių 

kvalifikaciją du kartus per metus, 

dalis nuo bendro visų darbuotojų 

skaičiaus, proc. – ne mažesnė kaip 

40 (direktoriui nustatytas vertinimo 

Personalo skyrius 

 

 

 

 

Personalo skyrius 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 



10 

rodiklis). 

3. Pretendentų, nusiųstų į atranką 

mokytis pagal pataisos pareigūnų 

profesinio mokymo programą 

Kalėjimų departamento Mokymo 

centre, skaičius – ne mažiau kaip 2 

(direktoriui nustatytas vertinimo 

rodiklis). 

4. Parengtas kandidatų pritraukimo į 

profesinį mokymą arba įsidarbinti, 

priemonių 2018 metų planas 

įvykdytas 100 proc. 

5. Atlikta pareigūnų, išeinančių iš 

tarnybos, išėjimo priežasčių analizė 

– 1. 

6. Pateiktų pasiūlymų skaičius – ne 

mažiau kaip 2. 

 

Personalo skyrius  

 

 

 

 

 

 

Personalo skyrius 

 

 

 

 

Personalo skyrius 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

Sudaryti sąlygas suaugusių 

nuteistųjų, kuriems paskirta 

arešto bausmė, laikymui tardymo 

izoliatoriuje. 

Atliktas tardymo izoliatoriaus 

patalpų būtinasis remontas, siekiant 

jas pritaikyti gyventi nuteistiems 

arešto bausme suaugusiems – 100 

proc. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2018-09-01 

Sudaryti sąlygas nepilnamečių 

suimtųjų ir nuteistųjų, kuriems 

paskirta arešto bausmė, laikymui 

pataisos namuose. 

Atliktas pataisos namų 4-o aukšto 

patalpų būtinasis remontas, siekiant 

jas pritaikyti gyventi suimtiems ir 

nuteistiems arešto bausme 

nepilnamečiams – 100 proc. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros skyrius, 

Ūkio skyrius 

2018-12-31 

Užkardyti viešųjų pirkimų 

pažeidimus. 

Atliktos mažos vertės viešųjų 

pirkimų stebėsenos skaičius – ne 

mažiau 4 (direktoriui nustatytas 

vertinimo rodiklis). 

 

Kriminalinės 

žvalgybos skyrius 

 

2018-12-31 

Tobulinti įstaigoje rengiamų 

dokumentų kokybę. 

1. Atliktų struktūrinių padalinių 

tvarkomų, įtraukiamų į apskaitą ir 

saugomų dokumentų (popierinių ir 

dokumentų valdymo sistemoje) 

patikrinimų skaičius – 4. 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-12-31 
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2. Organizuotų įstaigos 

darbuotojams mokymų dokumentų 

valdymo klausimais skaičius – 2. 

3. Parengtų metodinių patarimų 

taisyklingos lietuvių kalbos 

vartojimo klausimais (atsižvelgus į 

sistemines kalbos kultūros klaidas) 

bei dokumentų įforminimo 

klausimais ir paskelbtų įstaigos 

vietiniame tinkle skaičius – 10. 

 

2018-10-31 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

Vykdyti įstaigos materialinės 

bazės atnaujinimą. 

1. Įrengta dokumentų saugojimo 

patalpa ( archyvas). 

2. Įgyvendintos Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

patalpų durų, vartų, rėžiminės 

teritorijos grotų raktų ir elektroninių 

raktų (magnetinių kortelių) 

išdavimo, jų gražinimo ir saugojimo 

tvarkos aprašo nuostatos.  

3. Organizuotas įstaigos pastatų 

techninės priežiūros paslaugos 

pirkimas.  
4. Atliktas šaltkalvio dirbtuvių stogo 

remontas. 

 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 

2018-08-01 

 

 

 

 

 

 

2018-09-01 

 

 

2018-09-31 

  Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių ir žemės 

sklypų) efektyvų panaudojimą. 

1. Atliktas įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto vertinimas ir 

sudarytas nenaudojamo ir 

nereikalingo nekilnojamojo turto 

sąrašas – 1. 

2. Atliktas įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto naudojimo 

apimties vertinimas (ar visas turtas – 

pastatai, inžinieriniai statiniai ir 

žemės sklypai yra naudojami visa 

apimtimi) – 1. 

3. Atliktas įstaigos pasirašytų 

sutarčių dėl nekilnojamo turto 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

 

 

 

 

Ūkio skyrius 

 

2018-06-30 

 

 

 

 

2018-07-10 

 

 

 

 

 

2018-07-15 
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nuomos ir panaudos vertinimas, 

siekiant nustatyti, ar tikslingas jų 

pratesimas – 1. 

4. Atlikta įstaigos valdomo 

nekilnojamo turto naudojimo 

tiesioginių (komunaliniai mokesčiai, 

remontas, valymas, apsauga) ir 

netiesioginių (administracinės ir kt.) 

sąnaudų analizė – 1. 

5. Teisės aktų nustatyta tvarka  

organizuotas nenaudojamo ir 

nereikalingo nekilnojamojo turto 

perdavimas; 

6. Atsižvelgiant į įstaigos veiklos 

perspektyvas ir šiuo metu valdomo 

nekilnojamojo turto būklę, parengtos 

valdomo nekilnojamojo turto 

disponavimo gairės, kuriose būtų 

numatyta: 

6.1. kiek ir kokio nekilnojamojo 

turto ateityje reikės įstaigos 

funkcijoms atlikti; 

6.2. kada ir kokį valdomą turtą 

reikės remontuoti, renovuoti bei 

planuojamos išlaidos; 

6.3. kiek, kada ir kokio valdomo 

turto planuojama atsisakyti, 

išnuomoti; 

6.4. kiek, kada ir kokį nekilnojamąjį 

turtą planuojama įsigyti, nuomoti. 

 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

 

 

Ūkio skyrius, 

Komisijos 

 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

 

 

 

 

 

2018-08-01 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

 

 

2018-09-01 

01-03-02 Vykdyti laisvės 

atėmimo 

vietose laikomų 

asmenų 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

Įgyvendinti efektyvų finansinių, 

materialinių išteklių valdymą. 

1. Įstaigai skirtų biudžeto lėšų 

įsisavinimas – 100 proc. 

2. Įstaigos kreditorinis įsiskolinimas 

– 0 eurų, išskyrus atvejus, kai tikslūs 

mokėjimai vykdomi pasibaigus 

gruodžio mėn. (komunalinės ir ryšių 

paslaugos bei pareigūnų transporto 

išlaidų kompensavimas už gruodžio 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

 

 

 

 

 

2018-12-31 

 

2018-12-31 

 

 

 

 

 

238,3 
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mėn.). 

 

 

01-03-03 Vykdyti laisvės 

atėmimo 

vietose 

tuberkuliozės 

prevenciją 

Organizuoti profilaktinius 

radiologinius tyrimus 

nuteistiesiems ir suimtiesiems. 

1. Asmenų, profilaktiškai patikrintų 

dėl tuberkuliozės, dalis proc. – ne 

mažiau kaip 96 (išskyrus suaugusius 

nuteistuosius, atliekančius arešto 

bausmę poilsio ir švenčių dienomis). 

2. Organizuotų mobilaus rentgeno 

tyrimų nuteistiesiems ir 

suimtiesiems skaičius – 1. 

Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

2018-12-31 0 

Organizuoti nuteistiesiems 

švietėjišką renginį TB 

prevencijos tema. 

Organizuotų renginių skaičius – 1. Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

2018-12-31 

01-03-04 Vykdyti 

lytiškai 

plintančių 

infekcijų ir kitų 

užkrečiamųjų 

ligų prevenciją, 

profilaktiką ir 

gydymą 

Organizuoti suimtųjų ir 

nuteistųjų ištyrimą dėl ŽIV ir 

lytiškai plintančių ligų. 

Asmenų, kurie turi būti 

profilaktiškai patikrinti dėl ŽIV, 

dalis proc. – ne mažiau kaip 90 

(išskyrus suaugusius nuteistuosius, 

atliekančius arešto bausmę poilsio ir 

švenčių dienomis). 

Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

2018-12-31 0 

Organizuoti nuteistiesiems 

švietėjišką renginį ŽIV/AIDS ir 

lytiškai plintančių ligų 

prevencijos tema. 

Organizuotų renginių skaičius – 1. Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

2018-12-31 

Organizuoti nuteistiesiems 

švietėjišką renginį žalingų 

įpročių prevencijos tema. 

Organizuotų renginių skaičius – 1. Sveikatos 

priežiūros tarnyba 

2018-12-31  

01-03-05  Teikti teisės 

aktų nustatytas 

mokamas 

paslaugas 

nuteistiesiems 

ir komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

Pagal įstaigos nekilnojamojo 

turto nuomos parduotuvės  

nuteistiesiems veiklai sutartį 

aprūpinti nuteistuosius ir 

suimtuosius maisto produktais, 

pramoninėmis prekėmis ir 

būtiniausiais reikmenimis 

1. Pajamos, gautos iš įstaigos 

patalpų nuomos – 1640 eurų. 

2. Pajamų už patalpų nuomą 

panaudojimas įstaigoje laikomų 

nuteistųjų ir suimtųjų darbo 

užmokesčiui – 100 proc. 

Ūkio skyrius 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

2018-12-31 29,1 

Iš viso  2549,1 

_____________________ 

  


