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 Teisinis reglamentavimas 

 Teisės aktai, padėję siekti numatytų rezultatų: 

 Pritaikius Lietuvos Respublikos įstatymą Dėl amnestijos taikymo, iš įstaigos paleista 16 

nuteistųjų nepilnamečių ir 6 nuteistieji arešto bausme, iš jų 16 nepilnamečių ir 5 areštantus 

atleidžiant nuo neatliktos laisvės atėmimo bausmės, 1 areštantą atleidžiant nuo pusės neatliktos 

laisvės atėmimo bausmės.  

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 už užimtumo 

priemonių ir programų vykdymą paskirti atsakingi darbuotojai. Resocializacijos skyriaus 

darbuotojai dirba pagal suminę darbo laiko apskaitą. 

Įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys nuteistųjų ir 

suimtųjų teisių ir pareigų užtikrinimą įstaigoje. Prireikus jie nuolat atnaujinami.  

Siekiant užtikrinti, kad nuteistieji jaustųsi reikšminga visuomenės dalimi, skatinti 

nuteistuosius tapti socialiai atsakingais asmenimis ir stiprinti nuteistųjų integraciją į visuomenę bei 

formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į nuteistus laisvės atėmimu asmenis, nuteistiesiems 2019 m. 

sudaryta galimybė dirbti už pataisos įstaigos ribų, vadovaujantis Nuteistųjų asmenų įdarbinimo 

organizavimo tipinės tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. 

lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-514, taip pat šių uždavinių vykdymui įstaigos direktoriaus 2019 m. 

rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-216 patvirtintas nuteistųjų išvedimo dalyvauti ne pataisos įstaigoje 

vykdomose socialinės reabilitacijos priemonėse tvarkos aprašas.  

 Įstaigoje laikomų nuteistųjų motyvacija savarankiškai integruotis į visuomenę, elgesio, kuris 

numatytas visuotinai priimtomis visuomenės normomis skatinimas vykdomas pagal įstaigos 

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

tvarkos aprašą. 

 Teisės aktų nuostatos, trukdžiusios siekti numatytų rezultatų: 

 Neigiamų rezultatų sulaukta dėl suaugusių nuteistųjų perkėlimo į įstaigą:  

1. 2019 m. lapkričio mėnesį nutarimais „Dėl nuteistojo perkėlimo į kitą pataisos įstaigą“ iš 

Vilniaus pataisos namų į įstaigą buvo perkelti 28 vyrai tolimesniam laisvės atėmimo bausmės 

atlikimui. Buvusiems pareigūnams bausmę paskirta atlikti pataisos namuose, paprastosios grupės 

sąlygomis, užtikrinant tinkamą izoliaciją nuo kitų įstaigoje laikomų asmenų. Minėti nuteistieji 

laikomi tardymo izoliatoriaus pastate esančiose kamerose, nes galimybių perkelti juos į pataisos 

namus, užtikrinant tinkamą izoliaciją nėra, nes pataisos namuose bausmę atlieka nepilnamečiai 

asmenys ir pilnamečiai asmenys palikti laisvės atėmimo bausmę atlikti iki 24 metų. Įstaiga negali 

užtikrinti buvusiems pareigūnams tinkamų laikymo sąlygų (įstaigoje, kurioje laikomi 

nepilnamečiai, nevykdoma ginkluota apsauga, ne ant visų išorinio perimetro tvorų yra sumontuota 

dygliuota viela). Suaugusių nuteistųjų laikymas tardymo izoliatoriaus kamerose galimai pažeidžia 

nustatytas teisės aktais jų teises (privalo būti apgyvendinti gyvenamosiose patalpose paprastosios ir 

lengvosios grupės laikymo sąlygomis (skiriasi gyvenamųjų patalpų pataisos namuose ir kamerų 
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tardymo izoliatoriuose įrengimo reikalavimai), judėjimo laisvės suvaržymas, neskirta lėšų būtinam 

inventoriui įsigyti).  

2. Kauno NTI-PN yra specifinės paskirties įstaiga, kurioje bausmę atlieka nepilnamečiai 

asmenys, todėl joje galioja kitos taisyklės ir kiti teisės aktai bei taikomi reikalavimai skiriasi nuo 

kitose įkalinimo įstaigose taikomų reikalavimų. Be to, suaugusiems nuteistiesiems pataisos 

namuose nėra draudžiama turėti ir įsigyti tabako gaminių ir jų priedų, o Kauno NTI-PN jų turėti ir 

įsigyti nėra leidžiama. Pažymėtina, kad UAB ,,Pontem“, kuri šiuo metu teikia nuteistųjų ir suimtųjų 

aprūpinimo prekėmis paslaugą, neturi licencijos prekybai tabako gaminiais. 

3. Dėl Bausmių vykdymo kodekse numatytų izoliavimo reikalavimų kyla problemų dėl 

pilnamečių vyrų mokymosi proceso organizavimo, pataisos programų vykdymo. 

4. Dar viena ne mažiau aktuali grėsmė – žmogiškųjų išteklių trūkumas. Perkėlus į įstaigą 

suaugusius nuteistuosius bei suaugusiems paskyrus atlikti arešto bausmę įstaigoje, ženkliai padidėjo 

organizuojamų konvojų į asmens sveikatos priežiūros įstaigas skaičius: kiekvieną dieną 1–2 

nuteistieji, suimtieji bei areštantai konvojuojami į Kauno m. sveikatos priežiūros įstaigas. Siekiant 

užtikrinti Konvojavimo taisyklių reikalavimų vykdymą, konvojuoti vienam asmeniui iš 

budinčiosios pamainos skiriami trys pareigūnai. Pamainoje tarnybą vykdo 11–15 pareigūnų, todėl 

konvojuoti tenka Saugumo valdymo skyriaus specialistams ir vyriausiesiems specialistams, taip 

juos atitraukiant nuo jų tiesioginių funkcijų vykdymo. 

5. Užtikrinant sklandų socialinės reabilitacijos priemonių vykdymą perkeltiems suaugusiems 

nuteistiesiems reikia kiekvieną darbo dieną juos išvedžioti iš tardymo izoliatoriaus 6-o aukšto į 

virtuvėlę, sporto kompleksą, biblioteką, parduotuvę, koplyčią ir pan., t. y. į patalpas, kurios yra 

pataisos namuose ir kuriomis nuteistieji gali naudotis neribotai. Toks nuteistųjų išvedžiojimas 

reikalauja ne tik papildomų žmogiškųjų išteklių, bet ir nuoseklaus Bausmių vykdymo kodekse bei 

Suėmimo vykdymo kodekse nustatytų suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų arešto bausme izoliavimo 

reikalavimų laikymosi.  

6. Pažymėtina, kad perkėlus ar paskyrus suaugusius vyrus į įstaigą tolimesnės bausmės 

atlikimui, neaišku, kokius teisės aktus jiems taikyti, kadangi nuteistiesiems paskirta bausmę atlikti 

nepilnamečių pataisos namuose. Nėra išaiškinta, ar Kauno NTI-PN galioja „nepilnamečių“ statusas, 

ar įstaigoje turi būti vadovaujamasi teisės aktais ir taisyklėmis, kurie reglamentuoja nepilnamečių 

asmenų teises ir pareigas (tai aktualu sprendžiant draudimo rūkyti, ploto normos, ginkluotos 

apsaugos bei kitus klausimus). Atkreipiame dėmesį, kad nėra pakeisti Kauno NTI-PN nuostatai, tiek 

kiti teisės aktai, kurie aiškiai apibrėžtų įstaigos statusą bei joje taikomas teisės normas. 

7. Sujungus Apsaugos ir priežiūros ir Įskaitos skyrius į vieną Saugumo valdymo skyrių, 

nukentėjo atliekamų funkcijų kontrolės kokybė, nes prieš tai dviejų atskirų skyrių darbuotojai buvo 

kvalifikuoti atlikti tik su jų veikla susijusias užduotis, o skyrius sujungus išsiplėtė Saugumo 

valdymo skyriaus veiklos sritis. Kriminalinės žvalgybos skyrių perkėlus į Kalėjimų departamento 

struktūrą, dalis šio skyriaus funkcijų bei atsakomybė buvo priskirta Saugumo valdymo skyriui. Dėl 

nuolatinio funkcijų skaičiaus didėjimo, nesikeičiant darbuotojų skaičiui, sudėtinga užtikrinti 

sklandų skyriui pavestų uždavinių vykdymą. Dėl pasikeitusios nuteistųjų, atliekančių bausmę 

įstaigoje, sudėties (vežami nuteistieji areštu ir suaugę nuteistieji) ir augančio jų skaičiaus sudėtinga 

diferencijuoti nuteistuosius ir užtikrinti jų izoliaciją. Dėl didelės nuteistųjų areštu kaitos 

organizuojama daug konvojų į Laisvės atėmimo vietų ligoninę atlikti privalomas medicinines 

procedūras ir todėl pareigūnai negali reikiamai užtikrinti įstaigoje laikomų asmenų priežiūros, 

kadangi daug laiko praleidžia lydint konvojų, jie nuimami nuo postų ar negali atlikti jiems pavestų 

užduočių rengiant dokumentus. 

8. Perkėlus įstaigą suaugusius nuteistuosius vyrus galimos šios resocializacijos proceso 

neužtikrinimo grėsmės: nuteistųjų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo organizavimo, nuteistųjų 

įtraukimo į darbą, akredituotų elgesio pataisos programų tęstinumo neužtikrinimas. 

Iš visų įstaigoje taikomų Kalėjimų departamento direktoriaus akredituotų elgesio pataisos 

programų, kurias taikyti yra apmokyti įstaigos darbuotojai, suaugusiems nuteistiesiems galime vesti 

tik programas „Elgesys-Pokalbis-Pasikeitimas (EPP) ir „Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymas“. 
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Įstaigoje neturime apmokytų darbuotojų vykdyti Priklausomų nuo psichiką veikiančių 

medžiagų asmenų reabilitacijos programą, pagal kurią įstaiga turi vykdyti parengtus įžanginės 

grupės užsiėmimus, Neturime atskiro sektoriaus šiai programai vykdyti, kaip numatoma šios 

programos apraše. Tarp suaugusių nuteistųjų yra du  asmenys, kurie dalyvavo programoje ir išsako 

susirūpinimą jos nutraukimu. 

Pažymėtina, kad įstaigos prioritetas šioje srityje yra nepilnamečių asmenų resocializacija. 

Perkėlus pilnamečius laisvės atėmimo bausme nuteistus vyrus, siekiant minimaliai užtikrinti teisės 

aktuose jiems nustatytas teises, tenka didesnę dalį pareigūnų skirti darbui su jais, taip žymiai 

sumažinamas socialinės reabilitacijos darbas su nepilnamečiais asmenimis, nukenčia reabilitacijos 

proceso su nepilnamečiais kokybė.  

Struktūros pokyčiai 

 Sujungus Apsaugos ir priežiūros bei Įskaitos skyrius į bendrą Saugumo valdymo skyrių, 

Socialinės reabilitacijos ir Psichologinį skyrius į bendrą Resocializacijos skyrių, taip pat Ūkio ir 

Buhalterinės apskaitos skyrius į bendrą Turto valdymo skyrių Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriaus-pataisos namų direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1-5 patvirtinta Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų valdymo struktūros schema, 2019 m. sausio 17 

d. įsakymu Nr. 1-6 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų statutinių 

valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, 2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-7 patvirtintas Kauno 

nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, 

2019 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-8 patvirtintas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-

pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas.  

 Dėl skyrių sujungimo ir dalies darbuotojų funkcijų perskirstymo parengti ir direktoriaus 

įsakymais patvirtinti nauji struktūrinių padalinių nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai, taip 

pat pakeista didelė dalis įstaigos veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų.  

 Nuo 2019 m. spalio 1 d. Kriminalinės žvalgybos skyrių perkėlus į Kalėjimų departamento 

struktūrą, o Sveikatos priežiūros skyrių – į Laivės atėmimo vietų ligoninės struktūrą, įstaigos 

direktoriaus 2019 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 1-252 patvirtintas naujas Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų statutinių valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas, 2019 m. 

spalio 1 d. įsakymu Nr. 1-251 patvirtintas naujas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-

pataisos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas. Panaikinus Turto 

valdymo skyriaus patarėjo pareigybę ir vietoje jos įsteigus vyriausiojo buhalterio pareigybę įstaigos 

direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 1-298 patvirtintas naujas Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašas. 

Suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus kaita 

 2019 m. pradžioje pataisos namuose buvo 63 nuteistieji, naujai atvyko 40 nuteistų asmenų ir 

28 iš Vilniaus pataisos namų perkelti suaugę nuteistieji; per metus į laisvę paleisti 38 asmenys. 

2019 m. pabaigoje pataisos namuose buvo 61 nuteistasis ir 35 iš Vilniaus pataisos namų bei Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus perkelti suaugę nuteistieji. 2019 m. nuteistųjų skaičiaus vidurkis pataisos 

namuose –54 (be perkeltų suaugusių nuteistųjų). 

 2019 m. pradžioje tardymo izoliatoriuje buvo 31 areštantas, per metus atvyko 679 asmenys, 

per metus į laisvę paleista 616 asmenų. 2019 m. pabaigoje tardymo izoliatoriuje buvo 56 areštantai 

(iš jų 50 suaugusių). 2019 m. nuteistųjų areštu skaičiaus vidurkis tardymo izoliatoriuje –75. 

Finansavimo lygis 

Darbo užmokesčiui 2019 m. trūko 250,7 tūkst. eurų. Siekiant laiku atsiskaityti su 

darbuotojais, nuo 2019 m. liepos mėnesio Sodrai buvo nemokamas iš darbo užmokesčio 

priskaičiuotas mokestis. 

2-ą ir 3-ią ketvirčius pareigūnams nebuvo mokamos priemokos už pavojingas darbo sąlygas, 

o 4-ą ketvirtį tik jaunesniesiems specialistams ir specialistams buvo nustatytas 1 proc. priemokų 

procentinis dydis. Per 1-ą ketvirtį priemokoms už pavojingas darbo sąlyga išmokėta 5,98 tūkst. 

eurų, o 4-ą ketvirtį – tik 2,02 tūkst. eurų. 

Buvo siekta maksimaliai mažinti viršvalandinį darbą. Per 1-ą ketvirtį apmokėta 2475 val. 

viršvalandinio darbo, tai sudarė 30,1 tūkst. eurų, per 2-ą ketvirtį – 2423,3 val., atitinkamai sudarė 
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30,00 tūkst. eurų, per 3-ią ketvirtį 1013 val. ir 11,6 tūkst. eurų, per 4-ą ketvirtį – 2013,45 val. ir 

27,00 tūkst. eurų. IV ketvirtį Lyginant 3-io ir 4-o ketvirčių išmokas už viršvalandinį darbą, jos 

didėjo dėl padidėjusio pareigūnų sergamumo. 

Buvo numatytos 98 eurų per mėnesį komunalinės išlaidos 1 asmeniui. Faktiškai šios išlaidos 

buvo 74,48 eurai per mėnesį. Tokį sumažėjimą lėmė šilti orai, kadangi už šildymą spalio, lapkričio, 

gruodžio mėnesiais mokėjome apie 50 proc. mažesnę kainą, nei 2018 m. Skola komunalinių 

paslaugų tiekėjams 2019 m. gruodžio 31 d. sudarė 12,2 tūkst. eurų. 

Pradėjus vežti į įstaigą suaugusius areštantus ir perkėlus iš Vilniaus pataisos namų 

suaugusius nuteistuosius, padidėjo mitybos išlaidos. Skola už mitybos paslaugas 2019 m. gruodžio 

31 d. sudarė 22,1 tūkst. eurų, taip pat dėl paminėtų priežasčių nepavyko 10 proc. sumažinti  įstaigos 

komunalinių paslaugų sąnaudų ir 5 proc. sumažinti elektros energijos išlaidų (lyginant su 2018 m.). 

Už kitas prekes ir paslaugas tiekėjams 2019 m. gruodžio 31 d. įstaiga skolinga 2,3 tūkst. 

eurų. 

Infrastruktūros atnaujinimo, pastatų remonto darbai 

Vykdant infrastruktūros atnaujinimo ir pastatų remonto darbus, susijusius su Lukiškių 

tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas, 

Kauno tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose atlikta: 

 1. Paruošti pirkimo dokumentai ir organizuoti pirkimai remonto darbams būtinų įrankių, 

priemonių, medžiagų įsigijimui. 

 2. Atliktas einamasis remontas Kauno tardymo izoliatoriaus pastato 3-me ir 6-me aukštuose. 

Remonto metu pašalintos senos WC mazgų sienų ir grindų plytelės, nugruntuotos ir padengtos 

hidroizoliacija WC mazgų sienos ir grindys, suklijuotos naujos plytelės ant WC mazgų sienų ir 

grindų, suremontuoti neveikiantys antivandaliniai WC mazgai, demontuoti dušų antivandaliniai 

vožtuvai (dažnai genda, brangus naujų pirkimas), pakeičiant juos standartiniais, retai gendančiais 

čiaupais, 3-io, 5-o ir 6-o aukštų kamerose vietoj vienaukščių lovų sumontuotos dviaukštės lovos; 

 3. Iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus į Kauno tardymo izoliatorių-pataisos namus perkeltiems 

nuteistiesiems papildomai įrengtas užimtumo kambarys, koplyčia, sporto salė, skalbimo ir rūbų 

džiovinimo patalpa, dalis nuteistųjų įdarbinti atlikti pagalbinius ūkio darbus. 

4. Siekiant užtikrinti skubotą pilnamečių vyrų (tarp jų ir areštantų) perkėlimą į įstaigą, teko 

keisti kamerose esančių lovų skaičių, pritaikant laikyti kamerose pilnamečius vyrus, išpjauti 

buvusias vieno aukšto lovas bei patiems sumontuoti ir suvirinti (gautų iš Vilniaus PN senų ir 

sulūžusių 50 metų senumo lovų) dviaukštes lovas. 

 

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. 

01-02-01 Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo 

sąlygas. 
Dalyvauti projektinėse veiklose. 

 2019 metais bendradarbiauta su Kauno „Žalgirio“ klubu, kuris keletą sezonų įstaigoje vykdė 

projektą „One Team“. Projekto pagrindinė misija – ugdymas per krepšinio žaidimą. Įgyvendinto 

projekto ir klubo „Žalgiris“ administracijos dėka įstaigos auklėtiniai vyko stebėti 14 krepšinio 

varžybų ir dalyvavo 3x3 „Žalgirio“ gatvės krepšinio turnyre (dalyvavo 34 nuteistieji). Organizuotos 

4 išvykos stebėti krepšinio varžybas įstaigos darbuotojams, kuriose dalyvavo 14 darbuotojų. 

  Bendradarbiauta su VšĮ „Integracijos centru“. Įgyvendinant Erasmus+ projektą „Climb 

Over“, (įstaiga – partnerystės teisėmis) trys įstaigos darbuotojai dalyvavo susitikimuose su projekto 

organizatoriais ir partneriais Vietnamo Respublikoje (1 Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis 

specialistas) ir Jungtinėje Karalystėje (1 Resocializacijos skyriaus specialistas ir 1 Saugumo 

valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas). Per 2019 m. 1-ąjį pusmetį įstaigoje įgyvendintas 
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įvadinis projekto „Climb-Over“ renginys įstaigoje, o 2-ojo pusmečio metu įgyvendinta 11 renginių 

kartu su projekto organizatoriais, įskaitant išvykas už pataisos įstaigos ribų (vyko tokie renginiai, 

kaip: stalo žaidimai, teatro improvizacijų užsiėmimai, tapyba ant vandens, atviručių dirbtuvės, Šri 

Lankietiško maisto gaminimas, estafetės, protų mūšis, praktiniai seminarai emocijų valdymui, 

XBOX turnyras, karjeros dienos, kapoeiros diena, "Turn on: the Change" renginys Vilniuje). 

Projekto renginiuose įstaigoje dalyvavo 35 nuteistieji. 

  Bendradarbiauta su VšĮ „Kaukių akademija“ dėl dalyvavimo partnerio teisėmis projekte 

„NE-TOBULI“, kuris buvo teikiamas Lietuvos kultūros tarybai pagal programą „Menas žmogaus 

gerovei“. Projektas remiasi taikomųjų teatro metodų patirtimi ir sudaro sąlygas nuteistiesiems 

ugdyti(s) meninius, kūrybinius poreikius, susijusius su teatrine veikla, populiarinant scenos meną 

bei sudarant sąlygas nuteistiesiems asmenims susitikti su profesionaliais teatro režisieriais, 

aktoriais. Taip pat parengtas projektas sukuria aplinkybes nuteistiesiems integruotis į visuomenę, 

keisti visuomenės nuostatą į grįžtančius iš laisvės atėmimo vietų asmenis. Įvyko susitikimas su 

Forumo teatro 4 ROOMS aktoriais pataisos namuose, kuriame dalyvavo 39 nuteistieji. 2-ojo 

pusmečio metu įvyko 3 susitikimai ir užimtumai su 4 ROOMS aktoriais. 

 Bendradarbiauta su Kauno apskrities Jaunimo garantijų iniciatyvos (toliau – JGI), atstove – 

koordinatore Alvija Dabregiene. Įstaigoje pristatytas projektas ,,Judam“. Dalyvavo 44 nuteistieji. 
Efektyvinti socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos procesą. 

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

mokėsi 48 nuteistieji bei 20 suimtųjų. 46 nuteistieji bei 12 suimtųjų mokėsi bendrojo lavinimo 

mokykloje, 2 – profesinėje mokykloje. Profesiją įgijo 1 nuteistasis, 5 nuteistieji gavo vidurinio 

išsilavinimo, 16 nuteistųjų – pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus 

2019 metais 6 nuteistieji, turintys teisę išvykti be sargybos arba be palydos, pradėjo dirbti už 

pataisos įstaigos ribų. 2 nuteistieji dirba metalo apdirbimo įmonėje UAB „Vaivora engeeniering“ 

frezuotojais, 4 nuteistieji dirba virtuvės pagalbiniais darbuotojais UAB „ATATA“. 

2019 metais 2 nuteistieji mokėsi profesijos už pataisos įstaigos ribų. Vienas nuteistasis 

Kauno profesinio rengimo centre mokėsi automobilių elektriko specialybės, kitas Kauno statybos ir 

paslaugų mokymo centre mokėsi apdailininko profesijos. 

Palaikyti ir stiprinti nuteistųjų ryšius su išorės pasauliu, jų savarankiškumą ir asmeninę atsakomybę. 

Per 2019 m. 1-ą pusmetį nuteistiesiems suteikta teisė atostogų metu bei 3 paroms parvykti į 

Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius namus – 69 atvejais. 

 2019 m. 1-ą pusmetį neformaliojo ugdymo VšĮ „Amici Art“ pataisos namuose vykdė 

neformaliąją nepilnamečių švietimo programą. Kiekvieną savaitę vyko užsiėmimai, kuriuos veda 

„Amici Art“ atstovai, savanoriai. Užsiėmimuose dalyvavo 22 nuteistieji. 

2019 metais į suimtųjų ir nuteistųjų resocializacijos procesą įtraukti 21 savanoris. Parengta 

ir pasirašyta nauja bendradarbiavimo sutartis su savanoriu A. Buteikiu. Taip pat per ataskaitinį 

laikotarpį įstaigoje savanoriškai lankėsi ir vykdė pozityvų užimtumą, laisvalaikio veiklas ar 

renginius sesė Benedikta ir VDU doc. B. Ulevičius, Jonas ir Alma Baltrušaičiai, A. Akelaitis, 

kunigas D. Varėliaukas, K. Gadynas, A. Malinauskas, Anoniminių narkomanų draugijos nariai, P. 

Mackela, S. Maslobojevas, J. Akstinas, V. Pocius, A. Petrasun, R. Tolstokorovas, E. Stepšytė, 

Caritas savanoriai, D. Jarmalavičius, V. Medineckas. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su UAB „Sporto infrastruktūra“, „Kauno kolegija“, 

susitarimas su VšĮ “Integracijos centras”, Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos, Lietuvos švietimo istorijos muziejumi Šių sutarčių pagrindas – suteikti 

nuteistiesiems galimybes ugdyti gebėjimus bei gabumus, padėti jiems integruotis į visuomenę. 

Gerinti nuteistųjų ir suimtųjų užimtumą. 

2019 m. 1-ą pusmetį organizuota 40 renginių įstaigoje, per 2019 m. 2-ąjį pusmetį 

organizuoti 122 renginiai įstaigoje. Tęsiamos tokios laisvalaikio užimtumo priemonės, kaip: 

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. Įtrauktos naujos laisvalaikio užimtumo 

priemonės: Filmų peržiūrų ir diskusijų laisvalaikio užimtumo priemonė „Mokausi iš kino“, 
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siuvinėjimo laisvalaikio užimtumo priemonė įstaigos auklėtiniams - ,,Dygsnis“, „Sporto būrelis“. 

Taip pat suimtiesiems įkurtas relaksacijos kambarys, skirtas suimtųjų įtampos ir streso mažinimui, 

emocijų valdymui, terapiniams užimtumams. Per 2019 m. 1-ąjį pusmetį 70 nuteistųjų taip pat 

dalyvavo 22 renginiuose už įstaigos ribų, per 2-ąjį pusmetį – 69 nuteistieji dalyvavo 13 renginių už 

įstaigos ribų (sporto varžybos ir treniruotės, lankymasis respublikinėje konferencijoje, teatre, žygiai, 

dalyvavimas „Marijos radijo“ laidoje, dalyvavimas kultūriniuose, švietėjiškuose renginiuose, 

katalikiškoje stovykloje).  

Įgyvendinti priemones dinaminės priežiūros tobulinimui. 

Pravesti mokymai „Dinaminės apsaugos principų įgyvendinimas įstaigoje“. Resocializacijos 

skyrius, vykdydamas kontrolę, nuolat atlieka Dinaminės priežiūros tvarkos patikrinimus. 

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 2019 metų Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių planą. 

Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencija vykdoma pagal 2019 m. gegužės 28 d. įstaigos 

direktoriaus įsakymu Nr. 1-124 patvirtintą Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos 

namų 2019 metų narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos planą.  

01-02-08 Plėtoti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas. 

Vykdyti elgesio pataisos programą ,,Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymas“. 

Per 2019 metus programoje dalyvavo 8 nuteistieji. 

5. 03 Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų 

infrastruktūrą ir veiklos metodus. 

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

Vykdyti priemones kriminogeninės būklės įstaigoje gerinimui. 

Siekiant pagerinti kriminogeninę būklę įstaigoje, Kriminalinės žvalgybos skyrius parengė 

Kriminalinės subkultūros apraiškų mažinimo, Smurto mažinimo Kauno nepilnamečių tardymo 

izoliatoriuje-pataisos namuose. Vykdant minėtus planus, išanalizuotas ir nustatytas kriminalinės 

subkultūros apraiškų mastas, jos besilaikantys asmenys. Siekiant užkardyti nusikalstamas veikas, 

buvo vykdomi suimtųjų ir nuteistųjų bankinių pavedimų ir daiktų perdavimų patikrinimai. Siekiant 

sumažinti smurto atvejus tarp suimtųjų ir nuteistųjų, rengti jų suderinamumo sąrašai, organizuoti 

apsipirkimų bei sudaromų neatlygintino darbo sąrašai.  

Dalyje tardymo izoliatoriaus kamerų įrengtos iškvietimo sistemos, tardymo izoliatoriaus,  

7-o aukšto priežiūros poste („Aitvaro“ mokykla) ir 4-o aukšto apklausų kambaryje įrengti pavojaus 

iškvietimo mygtukai. 

Per atskaitinį laikotarpį pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai: Nr. 10-0-00001-19 (perduota 

Marijampolės PN); Nr. 10-0-00002-19 (priimtas procesinis sprendimas nutraukti IT);  

Nr. 03-2-00122-19 (priimtas procesinis sprendimas nutraukti IT), Nr. 11-0-00003-19. 70 kartus 

pradėtos įvykio aplinkybių patikslinimo procedūros, atlikti 4 tarnybiniai tyrimai dėl suimtųjų 

(nuteistųjų) bei dėl jų kūno sužalojimų. 

Įstaigoje įdiegta nuteistųjų nepilnamečių elgesio ir pokyčio stebėsenos vertinimo sistema. 

Vykdyti priemones, užtikrinančias taupų ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą. 

Atliktas vertinimas dėl įstaigos funkcijoms vykdyti nereikalingo nekilnojamojo turto 

realizavimo, perdavimo, nugriovimo ar kitokio panaudojimo galimybių. 

Vykdyti draudžiamų nuteistiesiems ir suimtiesiems turėti daiktų patekimo į įstaigą 

prevencines priemones. 

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. Atlikta 10 patikrinimų mokinių, kurie mokosi už įstaigos ribų. Atlikti 25 įvažiuojančio į 
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įstaigą transporto kontroliniai patikrinimai, nuolat tikrinami suimtųjų ir nuteistųjų turimi asmeniniai 

daiktai. 

Siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į įstaigą, buvo apmokytas darbuotojas dirbti 

su įrenginiu Rapiscan. 

 Gerinti mikroklimatą įstaigoje.  

 Atsižvelgus į 2018 m. pabaigoje atliktą darbuotojų anketavimą parengtas mikroklimato 

gerinimo įstaigoje planas. Pagal šį planą organizuojamos šventės, vakaronės bei išvykos įstaigos 

darbuotojams. 

01-03-02 Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą. 

Įgyvendinti Lukiškių TI-K laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas 

plano priemones, priskirtas įstaigos kompetencijai. 

Tardymo izoliatoriuje įrengta 30 papildomų vietų (lovų) suaugusiems arešto bausmę ir 

laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems asmenims. 

Užbaigti tardymo izoliatoriuje patalpų (kamerų) remonto darbai įrengiant 98 vietas 

suaugusiems nuteistiesiems atlikti arešto ir laisvės atėmimo bausmę. 

Inicijuotas pataisos namų 4-o aukšto lengvosios grupės patalpų, skirtų suimtųjų laikymui, 

projektavimo darbų  pirkimas. 

Atnaujinti įstaigos inžinerines ir technines priemones. 

Per 2019 m. siekiant užtikrinti efektyvų darbuotojų darbą ir informacijos sklaidą įdiegtos 4 

naujos kompiuterizuotos darbo vietos įstaigos darbuotojams, taip pat vykdant įkalinimo sistemos 

reformas Apsaugos ir priežiūros skyrius ir Įskaitos skyrius sujungti į vieną ir įsteigtas naujas 

Saugumo valdymo skyrius, parengti bei patvirtinti nauji skyriaus nuostatai ir darbuotojų pareigybių 

aprašymai. Atsižvelgiant į vykdytą reformą buvo atnaujinti priežiūros postų darbo instrukcijos, 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planas bei Saugumo valdymo skyriaus postų planas, kuris pateiktas 

derinti Kalėjimų departamentui. 8 pareigūnai dalyvavo mokymuose dirbti informacinėje sistemoje 

„Įskaita“. Pradėjus įstaigoje vykdyti arešto bausmę suaugusiems nuteistiesiems ir laisvės atėmimo 

bausmę suaugusiems nuteistiesiems, organizuoti mokymai: „Kratų ir apžiūrų atlikimo laisvės 

atėmimo vietose ypatumai“, „Įstaigoje laikomų asmenų konvojavimas ir jo ypatumai“. 

 

 

III SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 
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3             

01 Kurti 

veiksmingą ir 

modernią 

bausmių 

vykdymo 

sistemą 

           

02 Padidinti 

socialinės 

reabilitacijos 

proceso 

veiksmingumą 

ir pagerinti jų 

gyvenimo 

 

P-301-01-

02-2 

Produkto: 

Dirbančių 

nuteistųjų proc. 

nuo bendro tokių 

asmenų skaičiaus 

30   37 73,3 46 74,2 40 54,1 
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sąlygas 

  P-301-01-

02-1 

Nuteistųjų, 

įgijusių 

specialybę, 

skaičius (vnt.) 

2   0 0 1 50 1 50 

  P-301-01-

02-4 

Nuteistųjų, 

neturinčių 

drausminių 

nuobaudų, dalis 

proc. 

48   28 45,9 29 50 60 62,5 

  P-301-01-

02-5 

Laisvės atėmimo 

vietose laikomų 

asmenų, 

sėkmingai 

baigusių socialinių 

įgūdžių lavinimo 

programas, 

skaičius, ne 

mažiau kaip, vnt. 

10   5 50 8 80 8 80 

  P-301-01-

02-7 

Narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų 

užkardymo 

procentas 

100   0 100 0 100 0,2 100 

  P-301-01-

02-3 

Nusikalstamų 

veikų, kurias 

įvykdė asmenys, 

laikomi laisvės 

atėmimo vietose, 

skaičius vienam 

tūkstančiui 

įkalintų asmenų 

105   3 19 4 26,5 5 32,1 

  P-301-01-

02-8 

Ankstyvosios 

intervencijos 

programose 

dalyvavusių 

nuteistųjų iki 21 

metų amžiaus, 

nereguliariai 

vartojančių 

alkoholį ir 

narkotikus, 

skaičius 

5   7 140 17 340 19 380 

  P-301-01-

02-9 

Laisvės atėmimo 

vietose laikomų 

nuo psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

priklausomų 

asmenų, kurie 

laisvės atėmimo 

bausmės metu 

baigė pilną 

įstaigose taikomos 

psichosocialinės 

reabilitacijos 

programą, dalis 

(procentais nuo 

programoje 

dalyvavusių 

asmenų skaičiaus) 

40   10 70 10 70 11 72,7 

  P-301-01-

02-9 

Laisvės atėmimo 

vietose laikomų 

nuo psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

priklausomų 

asmenų, kuriems 

įkalinimo metu 

teiktas (tęstas) 

gydymas dėl 

opioidinės  

priklausomybės, 

dalis procentais 

100   7 100 13 100 13 100 

  R-301-01-

02-03 

Rezultato: 

Lygtinai paleistų, 

perkeltų į atvirąją 

koloniją ar 

11,5   5 43,5 5 70,1 5 8,1 
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pusiaukelės namus 

asmenų proc 

 Užtikrinti 

laisvės atėmimo 

vietų optimalią 

veiklą bei 

modernizuoti jų 

infrastruktūrą ir 

veiklos 

metodus 

P-301-03-

02-2 

ŽIV infekuotų 

asmenų, laikomų 

laisvės atėmimo 

vietų įstaigose, 

gydomų 

antiretrovirusiniais 

vaistais, dalis 

procentais 

90   6 0 12 0 0 0 

 

 

IV SKYRIUS 

ĮSTAIGOS METINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMAS 

 

01-02-01 Padidinti nuteistųjų resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų 

gyvenimo sąlygas. 

Įgyvendinti priemones dinaminės priežiūros tobulinimui. 

Neparengtas Dinaminės priežiūros vykdymo tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims 

tvarkos aprašas. Rodiklis nepasiektas, kadangi 2019 m. lapkričio 7 d. perkėlus iš Vilniaus pataisos 

namų suaugusius nuteistuosius, nutarta jiems pabandyti taikyti esamą tvarkos aprašą. Lūkesčiams 

pasiteisinus, planuojama iki per 2020 m. 1-ą ketvirtį parengti Dinaminės priežiūros tvarkos aprašą 

visiems įstaigoje laikomiems asmenims (suimtiesiems, nuteistiesiems nepilnamečiams, 

suaugusiems nuteistiesiems arešto ir laisvės atėmimo bausme ). 

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

Vykdyti priemones kriminogeninės būklės įstaigoje gerinimui  

Dėl forsuoto perkėlimo iš Vilniaus pataisos namų suaugusių nuteistųjų įstaiga negali 

užtikrinti jiems teisės aktais nustatytų sąlygų, todėl vien per lapkričio–gruodžio mėn. sulaukta 

daugiau kaip 80 jų skundų dėl laikymo sąlygų. Dėl šios priežasties nepasiektas rezultatas 15 proc. 

sumažinti nuteistųjų ir suimtųjų pateikiamų skundų skaičių (lyginant su 2018 m.). 

Vykdyti priemones, užtikrinančias taupų ir racionalų biudžeto lėšų panaudojimą 

Dėl ženkliai padidėjusio nuteistųjų skaičiaus (dalis nuteistųjų iš Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų perkelta į įstaigą) nepavyko 10 proc. sumažinti (lyginant su 

2018 m.) įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudų. 

Turto valdymo skyriui nepateikus defektinių aktų ir nutarimų dėl žalos išieškojimo, nebuvo 

kreiptasi į teismą su pareiškimu dėl vykdomojo dokumento gavimo dėl įstaigai padarytos žalos 

išieškojimo. Priemonė bus vykdoma 2020 m.  

Tobulinti elektroninių dokumentų valdymo procesus 

Dėl lėšų trūkumo ne visiems įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus pasirašyti 

dokumentus, sudaryta galimybė dokumentų valdymo sistemoje DocLogix dokumentus pasirašyti 

kvalifikuotu elektroniniu parašu. 

01-03-02 Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą. 

Įgyvendinti Lukiškių TI-K laikomų asmenų iškėlimo į kitas laisvės atėmimo vietų įstaigas 

plano priemones, priskirtas įstaigos kompetencijai 

Dėl projektavimo darbų paslaugos tiekėjo terminų nesilaikymo neatliktas pataisos namų 4-o 

aukšto lengvosios grupės patalpų, skirtų suimtųjų laikymui, remonto darbų pirkimas. Remonto 

darbų pirkimas vyks 2020 metais. 

Dėl ženkliai padidėjusio nuteistųjų skaičiaus (dalis nuteistųjų iš Lukiškių tardymo 

izoliatoriaus ir Vilniaus pataisos namų perkelta į įstaigą) nepavyko 5 proc. sumažinti elektros 

energijos išlaidų. 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas, 

atliekantis direktoriaus funkcijas      Vilmantas Dambrauskas 


