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 Teisinis reglamentavimas 

 Teisės aktai, padėję siekti numatytų rezultatų: 

 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose sklandžiai vykdoma nuteistųjų 

dinaminė priežiūra: įstaigos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-380 patvirtintas 

Dinaminės priežiūros vykdymo pataisos namuose tvarkos aprašas. 

Užtikrinant kokybišką ir efektyvų reintegracijos į visuomenę procesą, peržiūrėtos ir 

patvirtintos naujos užimtumo priemonės ir programos, už jų vykdymą paskirti atsakingi darbuotojai, 

Socialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojams įvesta suminė darbo laiko apskaita. 

Siekiant užtikrinti sklandų suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimą maisto produktais ir 

būtiniausiais reikmenimis bei užtikrinti teisę už jų asmeninėse sąskaitose esančius negrynus pinigus 

pirkti maisto produktus ir prekes įstaigos direktoriaus 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1-13 

patvirtintas naujas Suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimo maisto produktais ir būtiniausiais reikmenimis 

tvarkos aprašas. 

Užtikrinant nuteistųjų ir suimtųjų teisę kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų 

pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas su pasiūlymais, 

prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais, įstaigos direktoriaus 2018 m. sausio 25 d. 

įsakymu Nr. 1-16 patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir 

skundų priėmimo, išsiuntimo ir atsakymų į juos įteikimo tvarkos aprašas. 

Siekiant reglamentuoti tyrimų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, padarytų darbo 

pareigų pažeidimų atlikimą, sprendimų už šiuos pažeidimus priėmimą bei panaikinimą, įstaigos 

direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1-67 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų tyrimų dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo pareigų 

pažeidimų atlikimo, sprendimų už šiuos pažeidimus priėmimo bei panaikinimo tvarkos aprašas. 

 Užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 nuostatų įgyvendinimą, įstaigos direktoriaus 2018 

m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 1-154 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos 

namų asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas. 

Siekiant reglamentuoti įstaigos patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio materialiojo 

turto valdytojo pareigas ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties sudarymo reikalavimus, įstaigos 

direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 1-155 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio turto nuomos tvarkos 

aprašas. 

Siekiant reglamentuoti nuteistųjų darbo santykius, priėmimo ir atleidimo iš darbo 

procedūras, darbo laiko apskaitą ir kasmetinių nemokamų atostogų suteikimo tvarką, įstaigos 

direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-180 patvirtintas Nuteistųjų priėmimo į darbą ir 

atleidimo iš jo bei kasmetinių nemokamų atostogų suteikimo tvarkos aprašas. 

 Užtikrinant taupų ir racionalų įstaigos transporto naudojimą, įstaigos direktoriaus 2018 m. 

rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 1-210 patvirtintos Tarnybinių lengvųjų ir krovininių automobilių 

naudojimo Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose taisyklės. 

 Reglamentuojant patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto, pripažinto 

nereikalingu arba netinkamu (negalimo) naudoti, pardavimo viešuose prekių aukcionuose (toliau – 

aukcionas) organizavimo ir vykdymo tvarką, įstaigos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. 1-218 patvirtintos Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, kurį Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai patikėjimo teise valdo, naudoja ir kuriuo 

disponuoja, pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės. 



 2 

 2018 m. rugpjūčio 24 d. pasirašytas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos 

namų kolektyvinės sutarties Nr. 18-12/164/NP6-KD-2(16) pakeitimo protokolas  

Nr. 18-62/2018/165-2018/LR3-KS-2(18). 

 Siekiant reglamentuoti tinkamą incidentų darbe tyrimo eigą, rezultatų įforminimą, incidentų 

analizę bei prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę, įstaigos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 18 

d. įsakymu Nr. 1-250 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

incidentų darbe tyrimo ir registravimo tvarkos aprašas. 

 Siekiant objektyviai ir skaidriai atlikti pareigūnų, kurių pareigybės naikinamos, vertinimą 

eiti laisvas pareigybes, įstaigos direktoriaus 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. 1-320 patvirtintas 

Komisijos, vykdančios atranką eiti laisvas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos 

namų pareigybes, darbo tvarkos aprašas. 

Siekiant sudaryti sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems efektyviau integruotis į visuomenę 

ir darbo rinką, suteikti žinių ir gebėjimų naudotis ribotos prieigos internetu bei naudotis viešai 

skelbiamais teisės aktais ir darbo biržos skelbiama informacija, įstaigos direktoriaus 2018 m. 

lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1-348 patvirtintas naujas Suimtųjų ir nuteistųjų naudojimosi riboto 

interneto prieiga tvarkos aprašas. 
 Siekiant motyvuoti visus įstaigoje laikomus nuteistuosius savarankiškai integruotis į 

visuomenę, skatinti elgesį, kuris numatytas visuotinai priimtomis visuomenės normomis, įstaigos 

direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-352 patvirtintas naujas Nuteistųjų elgesio 

stebėsenos tvarkos aprašas. 

 Pasikeitus įstaigos darbuotojams, įstaigos direktoriaus 2018 m. gruodžio 14 d. įsakymu  

Nr. 1-372 patvirtinti atnaujinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai. 

 Teisės aktų nuostatos, trukdžiusios siekti numatytų rezultatų: 

 Pagal Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1382 pareigūno statuso neteko Psichologinės 

tarnybos, Personalo, Administracijos reikalų ir Įskaitos skyrių darbuotojai, todėl 4 iš jų perėjo dirbti 

į Apsaugos ir priežiūros skyrių, o minėtų struktūrinių padalinių pareigybės liko neužimtos, todėl 

didėjo darbo krūvis minėtuose struktūriniuose padaliniuose dirbantiems darbuotojams. Tokie 

pokyčiai turėjo neigiamos įtakos vykdant įstaigai nustatytus uždavinius. 

Viena iš prioritetinių įstaigos veiklos sričių – tai atkurti ar tvirtinti nuteistųjų socialinius 

ryšius bei sudaryti prielaidas elgesio keitimuisi ir pilnavertei socialinei reintegracijai į šeimą ir 

visuomenę, taip pat užtikrinti tinkamą į įstaigą patekusio nuteistojo ugdymo proceso tęstinumą 

formuojant tinkamus socialinius įgūdžius. Tačiau ne visos įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės 

aktų nuostatos suteikia galimybę sklandžiai įgyvendinti numatytus tikslus. Atsižvelgiant į tai, 

Kalėjimų departamentui 2018 m. liepos 18 d. raštu Nr. 9-1895 buvo pateikti pasiūlymai dėl Pataisos 

įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių bei Įėjimo š pataisos 

įstaigas ir išėjimo iš jų taisyklių pakeitimo. Į pasiūlymus atsižvelgta nebuvo. 

2018 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 9-2222 įstaiga kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydama 

tarpininkauti Švietimo ir mokslo ministerijoje sudarant galimybę vykdyti profesinį mokymą , kai 

yra mažesnis nuteistųjų, norinčių įgyti specialybė, skaičius ir skirti papildomų valstybės 

finansuojamų vietų Kauno technikos profesinio mokymo centro padalinyje. Pagal nuteistųjų 

apklausą profesijos mokytis pageidavo 10 asmenų, tačiau profesinio mokymo centras 2018 m. 

rugpjūčio 9 d. raštu Nr. 91-133 informavo, kad dėl nesusidarančio rentabilaus mokinių skaičiaus 

profesinio mokymo programos įstaigoje nebus vykdomos. Atsakymas iš Kalėjimų departamento 

negautas. 

Struktūros pokyčiai 

 Atliktas Socialinės reabilitacijos skyriaus ir Socialinės integracijos į visuomenę poskyrio 

veiklos optimizavimas: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-436 pakeista Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų valdymo struktūros schema; Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-

pataisos namų direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1-289 pakeisti Socialinės reabilitacijos 

skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymai, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos 
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namų direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1-290 pakeisti Socialinės reabilitacijos 

skyriaus nuostatai. 

Organizuotas Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1382 įgyvendinimas įstaigoje: 

parengtas pareigybių, neatitinkančių pataisos pareigūno sąvokai, sąrašas (10 pareigybių); parengti ir 

patvirtinti Statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo, Karjeros valstybės tarnautojų 

pareigybių sąrašo, Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašo pakeitimai; 

suderinti ir patvirtinti padalinių vadovų parengti pasikeitusias pareigas einančių darbuotojų 

pareigybių aprašymai. 

Organizuotas naujo Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatų 

įgyvendinimas įstaigoje nuo 2019 m. sausio 1 d.: 2018-10-01 Parengtas karjeros valstybės 

tarnautojų pareigybių, neatitinkančių valstybės tarnautojo sąvokos, sąrašas (1 pareigybė); parengtas 

ir patvirtintas karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo pakeitimas, suderinti ir patvirtinti 

padalinių vadovų parengti pareigybių aprašymų pakeitimai bei įsakymai dėl pareiginės algos 

koeficiento perskaičiavimo. 

Organizuotas Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nuostatų įgyvendinimas 

įstaigoje nuo 2019 m. sausio 1 d.: parengtas pataisos pareigūnų turimų tarnybinių rangų prilyginimo 

nekariniams vidaus tarnybos laipsniams įsakymo projektas; parengti ir patvirtinti pareigybių sąrašų 

pakeitimai; suderinti padalinių vadovų parengti pareigybių aprašymų projektai. 

Organizuotas naujos įstaigos struktūros nuo 2019-02-01 įgyvendinimas: atsižvelgiant į naują 

įstaigos struktūrą parengtas bendras įstaigos pareigybių sąrašo projektas ir pateiktas derinti 

Kalėjimų departamentui; informaciniai pranešimai apie struktūrinius pasikeitimus darbuotojams bus 

įteikti patvirtinus įstaigos struktūrą ir pareigybių sąrašus. 

Suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus kaita 

 2018 m. pradžioje pataisos namuose buvo 60 nuteistieji, iš jų 41 naujai nuteisti asmenys; per 

metus išvyko 149 asmenys, iš jų 22 išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką, 5 lygtinai 

paleisti, 13 perkelta į kitus pataisos namus, 105 perkelti į tardymo izoliatorius; 2018 m. pabaigoje 

pataisos namuose buvo 63 nuteistieji.  

 2018 m. pradžioje tardymo izoliatoriuje buvo 6 nuteistasis, iš jų 1 nuteistasis ir 5 nuteisti 

arešto bausme, per metus atvyko 100 asmenų, iš jų 18 naujai nuteistų ir 82 nuteistų arešto bausme, 

per metus išvyko 116 asmenų, iš jų 57 išbuvęs teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką, 5 

bausmės vykdymą atidėjus nepilnamečiui, 45 perkelti į kitus pataisos namus; 7 perkelti į tardymo 

izoliatorius, 2018 m. pabaigoje tardymo izoliatoriuje buvo 48 asmenys, iš jų 17 nuteistųjų ir 31 

nuteistas arešto bausme. 

 Per 2018 m. į įstaigą buvo perkelti 38 suaugę areštantai, iš jų 15 asmenų bausmę atlikti 

poilsio ir švenčių dienomis. 

 2017–2018 metais nuteistųjų, atliekančių bausmę pataisos namuose, skaičius sumažėjo. 

Darytina prielaida, kad tam įtakos turėjo Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsnio 

nuostatos, pagal kurias baudžiamąją bylą išnagrinėjus pagreitinto proceso tvarka, nuteistajam 

skiriama bausmė sumažinama 1/3. Pagreitinto proceso tvarka išnagrinėjama nemaža dalis 

nepilnamečių padarytų nusikaltimų ir, įskaičius sulaikyme ir suėmime išbūtą laiką, asmenys iš 

tardymo izoliatoriaus paleidžiami atlikę bausmę arba perkeliami į pataisos namus 1/3 dalimi 

sumažėjusiai laisvės atėmimo bausmei atlikti. 

Personalo kvalifikacija ir jo kaita 

 Įstaigos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1-318 patvirtintas 2018–2019 metų 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesniųjų pareigūnų grandies pataisos pareigūnų mokymo 

tarnybos vietoje planas.  

2018 m. gegužės 31 d. įstaigos darbuotojams organizuota pažintinė-mokomoji išvyka į 

Kauno technikos profesinio mokymo centrą, dėl informacijos suteikimo apie šiame centre 

vykdomas profesinio mokymo programas. 

2018 m. liepos 11 d. įstaigos darbuotojams organizuota išvyka į poilsio stovyklą ,,Rytas“; 

2018 m. liepos 12 d. įstaigos darbuotojams organizuota išvyka pas Žaną Talandį dalyvauti 

paskaitoje-diskusijoje apie psichtropinių medžiagų vartojimą; 
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2018 m. rugsėjo 13 d. įstaigos darbuotojai dalyvavo piligriminiame žygyje pėsčiomis 

keliaujant nuo Lyduvėnų sankryžos Raseinių–Šiluvos kelyje iki Žano Talandžio sodybos. 

 Per 2018 m. kvalifikaciją kėlė ar mokėsi 97 darbuotojai 221 kartą, iš jų 17 vyriausiųjų ir 

vyresniųjų pareigūnų 48 kartus, 30 pareigūnų 86 kartus, 31 jaunesnysis pareigūnas 39 kartus, 15 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 36 kartus ir 4 valstybės tarnautojai 12 kartų. 96 įstaigos 

pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kvalifikaciją kėlė Mokymo centre. 1 

pareigūnas ir 3 jaunesnieji pareigūnai Mokymo centre baigė įvadinius mokymus. 4 pareigūnai 

mokosi aukštosiose mokymo įstaigose.  

 Per 2018 m. priimta: 3 vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai, 3 pareigūnai, 2 jaunesnieji 

pareigūnai, 5 karjeros valstybės tarnautojai, 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 

16); atleista: 6 vyresnieji pareigūnai, 3 pareigūnai, 7 jaunesnieji pareigūnai, 1 karjeros valstybės 

tarnautojas ir 3 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 20). 

 Viena iš įstaigos problemų formuojant žmogiškuosius išteklius – nepakankamai efektyvus 

jaunesniųjų pareigūnų etatų užpildymas. 2018 m. pabaigoje buvo neužimta 12 jaunesniųjų 

pareigūnų etatų, nors buvo naudotos įvairios sklaidos priemonės populiarinant pataisos pareigūno 

profesiją ir kviečiant dirbti įstaigoje ar mokytis pataisos pareigūno profesijos: elektroniniu paštu 

išsiųsta informacija ir skrajutės Kauno miesto ir rajono vidurinėms mokykloms, gimnazijoms bei 

seniūnijoms, informacija skelbta įstaigos interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebooc, 

interneto darbo paieškos svetainėse, Kauno darbo biržoje. 

Finansavimo lygis 

 2018 m. įstaigos biudžetui buvo skirta 2577,6 tūkst. eurų: iš jų 1709,00 tūkst. eurų darbo 

užmokesčiui, 484,9 tūkst. eurų socialinio draudimo mokesčiams, 336,1 tūkst. eurų prekėms ir 

paslaugoms, 47,6 tūkst. eurų – darbdavių socialinei paramai.  

 2018 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas sudarė 146,7 tūkst. eurų, iš jų: 

 1. Darbo užmokesčiui 43,8 tūkst. eurų (neproporcingai sumažintam dėl ekonominės krizės – 

39,2 tūkst. eurų.) 

 2. Socialinio draudimo įmokoms – 60,2 tūkst. eurų neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio Sodros įmoka 11,0 tūkst. eurų). 

 3. Kitoms prekėms ir paslaugoms – 42,7 tūkst. eurų, iš jų: 

 – suimtųjų ir nuteistųjų maitinimui – 17,9 tūkst. eurų. 

 – ryšių paslaugoms – 0,3 tūkst. eurų. 

 – transporto išlaidoms -0,2 tūkst. eurų. 

– aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros išlaidoms – 0,2 tūkst. eurų. 

 – komunalinėms paslaugoms – 23,6  tūkst. eurų.  

– informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms – 0,1 tūkst. eurų. 

 – kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms  – 0,4 tūkst. eurų. 

Per 2018 m. buvo nuosekliai keliamas jaunesniųjų pareigūnų, pareigūnų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis: 

– pakilus pareiginei algai 90-čiai jaunesniųjų pareigūnų ir pareigūnų papildomai išmokėta 

57045,0 eurų; 

– nustačius pareiginės algos kintamąją dalį 25-iems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo 

sutartis, papildomai išmokėta 25742,88 eurų. 
 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

 

1. 3 Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga. 

2. 03 001 Bausmių sistema. 

3. 01 Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą.  

4. 02 Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją. 

03 Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus. 
5. 01-02-01 Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą.  
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Dalyvauti projektinėse veiklose. 

 2018 m. gegužės mėnesį įstaigoje įvyko susitikimas su Vilniaus dailės akademijos Kauno 

fakulteto Grafikos katedros atstovais dėl projekto „Analogai“ veiklų aptarimo. Tai tęstinė įstaigos ir 

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros veikla, skirta nuteistųjų 

komunikacijai ir bendradarbiavimui ugdyti pasitelkiant kūrybines priemones ir nukreipiant agresiją 

į kūrybinės veiklos, estetinės ir kultūrinės savimonės ugdymą. Didžiausias dėmesys bus skiriamas 

piešinio ir analoginės fotografijos įgūdžių tobulinimui. 2018 m. 2-ą pusmetį įstaigoje buvo 

vykdomos šio projekto veiklos. Iš viso veiklose dalyvavo 12 nuteistųjų, vyko 5 užsiėmimai (10 val.) 

ir 1 išvyka už pataisos įstaigos ribų – dalyvavimas nuteistųjų foto darbų parodos atidaryme. 

 Įstaiga dalyvauja Kauno „Žalgirio“ kartu su Eurolyga vykdomame „One Team“ projekte. 

Šio projekto pagrindinė misija – ugdymas per krepšinio žaidimą. Vykdant programą ne tik 

žaidžiamas krepšinis, įvairūs komandiniai žaidimai, bet ir kalbama jaunuoliams aktualiomis 

temomis. Pirmiausia – skiepijamas poreikis nuolat kelti sau tikslus, planuoti ir juos įvykdyti. Šiai 

temai skiriama didžioji dalis vykdomų sesijų. Dalyvavo 30 nuteistųjų. Pažymėtina, kad 36 įstaigos 

darbuotojams projekto vykdytojai dovanojo bilietus stebėti 8 krepšinio varžybas. 

Įstaigoje įgyvendintas Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro socioedukacinio darbo 

projektas „Asmenybės tobulėjimo ABC“, skirtas paauglių asmenybės lavinimui bei jų socialinių 

įgūdžių ugdymui, primenant jiems, pamokant juos apie svarbiausius socialinio gyvenimo principus. 

Įvyko 9 užsiėmimai, dalyvavo 12 nuteistųjų.  

  Bendradarbiauta su asociacija „Aktyvus jaunimas“ pildant projekto paraišką Erasmus+ 

iniciatyvai (pildyta partnerystės forma projekto „Climb over“ paraiškai). Įstaiga užregistruota ES 

projektų sistemoje (ECAS). 2018 m. 2-ąjį pusmetį dalyvauta susitikime su projekto organizatoriais 

ir svečiais iš užsienio – projekto partneriais, peržiūrėtos ir komentuotos anketos tyrimui atlikti, 

atlikta nuteistųjų apklausa pagal parengtas anketas, nuolat bendraujama su projekto organizatoriais 

dėl tolimesnių veiklų įgyvendinimo. 

 Bendradarbiauta su LPF „Gyvenimo vartai“ dėl projektinės veiklos, 2018 m. balandžio 4 d. 

paruošti partnerystės deklaracijos dokumentai, užpildyta stovyklos dienos programa, 

bendradarbiauta su LPF vadovu Giedriumi Žuku pildant projekto paraišką „Iniciatyvos Kaunui“. 

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.  

2017–2018 mokslo metais įstaigoje veikiančiose (ir už įstaigos ribų) ugdymo įstaigose 

mokėsi visi nuteistieji bei suimtieji. Profesiją įgijo 25 nuteistieji, 4 nuteistieji gavo vidurinio 

išsilavinimo, 16 pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, 2 jaunuoliai liko kartoti kursą.  

2018–2019 mokslo metais įstaigoje veikiančiose (ir už įstaigos ribų) ugdymo įstaigose 

mokėsi visi nuteistieji bei suimtieji. Profesiją įgijo 17 nuteistųjų, 1 nuteistasis gavo vidurinio 

išsilavinimo, 19 nuteistųjų – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus. 

Palaikyti ir stiprinti nuteistųjų ryšius su išorės pasauliu, suteikti nuteistiesiems galimybes 

ugdyti gebėjimus bei gabumus. 

Per 2018 m. nuteistiesiems suteikta teisė atostogų metu parvykti į Lietuvos Respublikos 

teritorijoje esančius namus – 22 atvejais. 

 Nuo 2018 m. lapkričio 19 d. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo pedagogų asociacija 

pataisos namuose vykdo neformaliojo vaikų švietimo programą „Išlikimo mokyklėlė“, kiekvieną 

savaitę vyksta užsiėmimai, kuriuos veda žinomi treneriai, užsiėmimuose dalyvavo 15 nuteistųjų. 

2018 metais į suimtųjų ir nuteistųjų resocializacijos procesą įtraukti 22 savanoriai. Parengtos 

ir pasirašytos 9 naujos bendradarbiavimo sutartys su Mykolo Romerio universiteto Viešojo  

saugumo fakulteto studentėmis, 7 sutartys su Kauno kolegijos Humanitarinių studijų centro 

Socialinės pedagogikos studijų programos studentėmis kurios vykdė užsiėmimus su nuteistaisiais. 

Nuo 2018-07-09 iki 2018-07-13 įstaigoje savanorystės veiklą vykdė Ieva Mackutė, Justas 

Kalesinskas, Meida Pesliakaitė, Jonas Kavaliauskas, Milda Plešnytė, kurie vykdė pozityvų 

užimtumą bei laisvalaikio veiklas, taip pat didino socialinės reabilitacijos efektyvumą; 

Savanorė iš JAV Duana Poler, organizavo 2 savaičių anglų kursus Socialinės integracijos į 
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visuomenę poskyrio nuteistiesiems. 

Kurti nuteistųjų vertybių sistemą, ugdyti saviraišką, skatinti dalyvavimą sociokultūriniuose 

renginiuose. 

Lyginant su 2017 m., 2018 m. organizuoti 35 renginiai įstaigoje (2017 m. – 31 renginys). 

Tęsiamos tokios laisvalaikio užimtumo priemonės, kaip: „One Team“, laisvalaikio priemonė, skirta 

nuteistųjų sielovadai, laisvalaikio priemonė, skirta neformaliam ugdymui – „AmiciArt“ mokyklos 

užsiėmimai, laisvalaikio priemonė, skirta švietėjiškai-kultūrinei veiklai – „Protų mūšis“; 

laisvalaikio priemonė, skirta fiziniam aktyvumui – įvairios sportinės varžybos bei dalyvavimas 

krepšinio C lygio pirmenybėse.  

Pagerinti laisvės atėmimo įstaigos kriminogeninę būklę. 

2018 metais Kriminalinės žvalgybos skyriuje vyko darbuotojų kaita, todėl buvo sudėtinga 

įgyvendinti išsikeltus uždavinius ir tikslus. 2018 m. Kriminalinės žvalgybos skyrius nors ir 3 kartus 

viršijo planuotų išsiųsti pranešimų apie nusikalstamas veikas skaičių, tačiau buvo gautas tik vienas 

atsakymas iš kitų teisėsaugos institucijų apie patikrintą gautą informaciją. 2018 metais padidėjo 

smurtinio pobūdžio sužalojimų, tačiau šio kriterijaus didėjimą lėmė 40 proc. didesnis nusikalstamų 

veikų išaiškinimas ir užkardymas bei kova su subkultūra mažinant neigiamą įtaką tarp suimtųjų bei 

nuteistųjų: vis daugiau nuteistųjų ir suimtųjų kalba su įstaigos administracija ir teikia informaciją 

apie smurtinius sužalojimus. 

2018 m. Kriminalinės žvalgybos skyrius viršijo atliekamus kontrolinius Ūkio skyriaus 

veiklos, Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų funkcijų atlikimo patikrinimus, nuolat tikrino 

nuteistuosius, kurie mokosi mokymosi įstaigose, esančiose už teritorijos ribų, bei stiprino viešųjų 

pirkimų teisėtumo kontrolę, atlikdami mažos vertės viešųjų pirkimų patikrinimus. 

Įstaigoje įdiegta visų nuteistųjų elgesio ir pokyčio stebėsenos vertinimo sistema. 

Apsaugos ir priežiūros skyrius, kartu su Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnais  

2018 m. atliko 67 nuteistųjų, suimtųjų apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų bei 

alkoholio laisvės atėmimo įstaigoje patikrinimus. Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų įstaigoje neužfiksuota. 

Pasitelkus specialiai apmokytus tarnybinius šunis įstaigoje atliktos 8 teritorijos bei patalpų 

apžiūros ir kratos, siekiant surasti narkotines ir psichotropines medžiagas bei kitus neleistinus 

suimtiesiems ir nuteistiesiems turėti daiktus. Neleistinų turėti suimtiesiems ir nuteistiesiems daiktų 

nerasta. 

2018 m. įkalintų asmenų savižudybių ir bandymų nusižudyti atvejų nenustatyta. 

Atliekamas įstaigos darbuotojų mikroklimato tyrimas – darbuotojams pateiktos anketos. 

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. 

2018 m. kovo 1 d. (įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1-50) patvirtintas Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 2018 metų narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos planas.  

01-02-08 Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo 

programas nuteistiesiems ir suimtiesiems. 

Įstaigos direktoriaus 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-352 patvirtintas Nuteistųjų 

elgesio stebėsenos tvarkos aprašas, reglamentuojantis visų įstaigoje laikomų nuteistųjų elgesio 

stebėsenos tikslus, stebėjimo rezultatų fiksavimą, aprašymą, vertinimo kriterijus, grįžtamojo ryšio 

nuteistiesiems pateikimą bei elgesio korekcijos priemonių taikymą, remiantis stebėjimo rezultatais.  

  

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

Stiprinti suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą bei įdiegti papildomas inžinerines ir 

technines priemones. 

 Gerinant kriminogeninę būklę įstaigoje, atnaujinta 10 ir sumontuotos 6 naujos vaizdo 

stebėjimo kameros. Pataisos namų vidinėje kiemo pusėje įrengta vaizdo kamera, leidžianti stebėti 

išėjimo į įstaigą ir išėjimo iš jos vartelius. Siekiant gerinti Apsaugos ir priežiūros skyriaus 

pareigūnų mobilumą ir tarpusavio komunikavimą naudojantis techninėmis ir inžinerinėmis 
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priemonėmis, nupirktos keturios radijo ryšio stotelės. Siekiant užkardyti nuteistųjų ir suimtųjų 

disponavimą neleistinais daiktais organizuotos ir atliktos keturios bendrosios kratos ir 

penkiasdešimt šešios neplaninės kratos įstaigos režiminėse patalpose, atlikta keturiolika nuteistųjų, 

kurie mokosi už įstaigos ribų, patikrinimų. 

 Gerinti suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas. 
 Vidurinėje mokykloje „Aitvaras“ (pataisos namuose) įrengtas sanitarinis mazgas. 

Tobulinti įstaigoje rengiamų dokumentų kokybę. 

2 kartus įstaigos darbuotojams organizuoti mokymai dokumentų valdymo klausimais, 

įstaigos vietiniame tinkle paskelbta mokymų medžiaga, taip pat skelbiami metodiniai patarimai 

taisyklingos lietuvių kalbos vartojimo klausimais (atsižvelgus į sistemines kalbos kultūros klaidas). 

Vykdyti įstaigos materialinės bazės atnaujinimą. 

Atliktas šaltkalvio dirbtuvių stogo remontas. 

01-03-03 Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją. 

 Per 2018 m. profilaktiškai patikrinti 83 asmenys, krūtinės ląstos rentgenogramos tyrimai 

mobiliuoju rentgeno aparatu atlikti 44 asmenims. Tuberkuliozės atvejų įstaigoje neužfiksuota.  

2018 m. lapkričio 1d. organizuota informacinio filmo apie tuberkuliozę peržiūra. 

01-03-04 Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, profilaktiką ir gydymą. 

 Profilaktiškai dėl ŽIV patikrinti 121 asmenys Per 2018 m. ŽIV ir lytiškai plintančių ligų 

atvejų įstaigoje neužfiksuota. 2018 m. spalio 12 d. nuteistiesiems organizuotas renginys-diskusija 

ŽIV/AIDS ir lytiniu keliu plintančių ligų tema. 
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Strateginio 

tikslo, 

programos 

tikslo ir 
uždavinio 

kodai 

Strateginio 

tikslo, 

programos 

tikslo ir 
uždavinio 

pavadinimai 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Vertinimo 

kriterijaus 

pavadinimas 

Vertinimo kriterijaus reikšmė 

patvir- 

tinta  

metams 

Įvykdyta 

per I 

ketvirtį 

Įvykdyta 

per I 

pusmetį 

Įvykdyta 

per 9 

mėnesius 

Įvykdyta 

per metus 

 

p
la

n
as

 

Įv
y

k
d
y

ta
 

Įv
y

k
d
y

m
o

 

p
ro

ce
n

ta
s 

Įv
y

k
d
y

ta
 

Įv
y

k
d
y

m
o

 

p
ro

ce
n

ta
s 

Įv
y

k
d
y

ta
 

Įv
y

k
d
y

m
o

 

p
ro

ce
n

ta
s 

Įv
y

k
d
y

ta
 

Įv
y

k
d
y

m
o

 

p
ro

ce
n

ta
s 

3             

01 Kurti 

veiksmingą ir 

modernią 

bausmių 

vykdymo 

sistemą 

           

02 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

veiksmingumą 

 

P-301-01-

02-2 

Produkto: 

Dirbančių 

nuteistųjų dalis, 

laikomų laisvės 

atėmimo 

vietose, proc. 

50,2   50,8 100 50.8 100 50.8 100 

  P-301-01-

02-1 

Nuteistųjų, 

įgijusių 

specialybę, 

skaičius (vnt.) 

50   19 38,0 19 38 19 38 

  P-301-01-

02-5 

Nuteistųjų, 

neturinčių 

drausminių 

nuobaudų, dalis 

proc. 

50   59,4 118,8 60.6 121.2 46 92.1 

  P-301-01-

02-6 

Laisvės 

atėmimo 

vietose laikomų 

asmenų, 

sėkmingai 

baigusių 

   0 0 0 0 0 0 
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socialinių 

įgūdžių 

lavinimo 

programas, 

skaičius, ne 

mažiau kaip, 

vnt. 

  P-301-01-

02-10 

Narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų 

pateikimo į 

laisvės atėmimo 

vietas 

užkardymo 

procentas 

61   0 0 0 0 0 0 

  P-301-01-

02-4 

Nusikalstamų 

veikų, kurias 

įvykdė 

asmenys, 

laikomi laisvės 

atėmimo 

vietose, 

mažėjimas 

(veikų sk. tūkst. 

įkalintų 

asmenų) 

25,5   78,7 31,2 75.5 32.5 115.8 21.2 

  R-301-01-

02-03 

Rezultato: 

Resocializacijos 

veiksmingumo 

didėjimas 

(lygtinai 

paleistų, 

perkeltų į atvirą 

koloniją ar 

pusiaukelės 

namus asmenų 

proc.) 

14   6,2 44,3 6.2 44.3 7.7 55 

 


