STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA
UŽ 2018 METUS
I SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ
Struktūriniai pokyčiai
2018 m. Kauno tardymo izoliatoriuje (toliau – Kauno TI arba įstaiga) įvyko šie
struktūriniai pokyčiai:
Panaikintos 2 karjeros valstybės tarnautojų pareigybės ir įsteigtos 2 darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis pareigybės (panaikinta Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigybė ir įsteigta Sveikatos priežiūros tarnybos vedėjo (darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė; panaikinta Psichologinės tarnybos specialisto (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigybė ir įsteigta Psichologinės tarnybos psichologo (darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė.
Panaikintos 2 statutinės valstybės tarnautojų pareigybės ir įsteigta 1 karjeros valstybės
tarnautojo ir 1 darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį pareigybė (direktoriaus pavaduotojo
(statutinio valstybės tarnautojo) pareigybė panaikinta ir įsteigta direktoriaus pavaduotojo (karjeros
valstybės tarnautojo) pareigybė, Administracijos reikalų skyriaus specialisto (statutinio valstybės
tarnautojo) pareigybė panaikinta ir įsteigta Administracijos reikalų skyriaus specialisto
(darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybė.
Panaikinta neužimtų Apsaugos ir priežiūros skyriaus 11 jaunesniųjų specialistų pareigybių.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Tarnybos Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2 straipsnio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi
ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 1R-138 „Dėl
statutinių valstybės tarnautojų, pareigybių, neatitinkančių pataisos pareigūno sąvokos, sąrašų
sudarymo“ 3 priedu, 2018 m. įstaigoje išstatutinta 10 pareigybių: Administracijos reikalų,
Personalo, Įskaitos, Buhalterinės apskaitos skyrių, Psichologinės tarnybos viršininkų pareigybės.
Panaikinus šių administracijos padalinių viršininkų statutines pareigybes įsteigtos 5 karjeros
valstybės tarnautojų - skyriaus vedėjų pareigybės. Taip pat panaikintos 5 statutinės valstybės
tarnautojų pareigybės: Įskaitos, Socialinės reabilitacijos skyrių specialistų, Apsaugos ir priežiūros
skyriaus specialisto (atsakingo už kompiuterinio tinklo priežiūrą), Apsaugos ir priežiūros skyriaus
jaunesniojo specialisto (atsakingo už dokumentų tvarkymą ir apskaitą), Ūkio skyriaus vyriausiojo
specialisto. Vietoj šių pareigybių įsteigtos 5 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės.
Suimtųjų, nuteistųjų skaičiaus pasikeitimas
2018 m. planinis suimtųjų (nuteistųjų) skaičius buvo 310, nuteistųjų, paliktų atlikti
įstaigoje ūkio darbus – 22. Bendras suimtųjų (nuteistųjų) vidutinis sąrašinis skaičius – 271, iš jų:
164 suimtųjų, 107 – nuteistųjų. Nuteistųjų, paliktų įstaigoje atlikti ūkio darbus vidutinis sąrašinis
skaičius – 21, laikomų moterų vidutinis sąrašinis – 13, užsienio piliečių – 36.
Per 2018 m. bendras suimtųjų (nuteistųjų), atvykusių/išvykusių skaičius - 8404. Į įstaigą
atvyko: asmenys, vykstantys tranzitu – 1772, naujai priimti asmenys – 907, asmenys, atvykę iš
pataisos namų, kitų tardymo izoliatorių - 1534. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2013 m. bendras
suimtųjų (nuteistųjų) vidutinis sąrašinis skaičius mažėjo, tačiau nuo 2018 m. pradėjo didėti (2013
m. - 335, 2014 m. - 322, 2015 m. - 285, 2016 m. – 243, 2017 m. – 237, 2018 m. - 271). Suimtųjų
(nuteistųjų), vykstančių tranzitu skaičiai: 2013 m. - 2291, 2014 m. - 1920, 2015 m. - 1887, 2016
m. – 4513, 2017 m. – 3983, 2018 m. - 3543.
Personalo kvalifikacija ir jo kaita
2018 m.:
Į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo
centrą nukreipti 3 kursantai, turintys tik vidurinį išsilavinimą, įgyti pataisos pareigūno profesinį
išsilavinimą. Įvadinį mokymą baigė 7 jaunesnieji pataisos pareigūnai.
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Kvalifikaciją kėlė 123 (338 kartus) įstaigos darbuotojai, iš jų: vyresnieji pataisos
pareigūnai, pareigūnai 36 (121 kartą), jaunesnieji pataisos pareigūnai 55 (128 kartus), 4 (22
kartus) karjeros valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis 28 (67 kartus).
Viso mokymuose dalyvavo 83,67 proc. įstaigos darbuotojų.
Kauno TI organizuoti 8 mokymai: „Bendravimo ir bendradarbiavimo etika, kultūra ir
psichologija“; „Pataisos pareigūnų profesinė etika“; „Korupcijos prevencija“; „Dinaminės
apsaugos samprata, principai ir įgyvendinimo ypatumai“; Privalomosios pirmosios pagalbos ir
higienos įgūdžių programa“; „Savižudybių prevencija“; „Sakytinės ir rašytinės kalbos kultūros
aktualijos. Bendroji rašto kultūra“; „Apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymo
būdai ir techninių priemonių naudojimas“ .
Į tarnybą priimti: 1 vyriausiasis pareigūnas, 1 vyresnysis pataisos pareigūnas, 1 pareigūnas,
10 jaunesniųjų pataisos pareigūnų, 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (viso priimta 19
darbuotojų). Atleisti: 4 vyresnieji pataisos pareigūnai, 6 pareigūnai, 11 jaunesniųjų pataisos
pareigūnų, 2 karjeros valstybės tarnautojai, 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (viso
atleisti 27 darbuotojai).
2018 m. naudotos įvairios priemonės kvietimui į tarnybą, viešinta Pataisos pareigūno
profesija, skelbti skelbimai kviečiant apsilankyti, dirbti įstaigoje, mokytis pataisos pareigūno
profesijos. Lankytasi gimnazijose, mokyklose, užimtumo tarnyboje, įvairiuose renginiuose, skelbti
skelbimai informaciniuose portaluose, Kauno m. ir raj. seniūnijose, informacija viešinta įstaigos
interneto svetainėje, Facebook paskyroje (kol nebuvo panaikinta Kalėjimų departamento prie LR
TM nurodymu). Įstaigoje vyko 5 atvirų durų dienos. Įgyvendintos visos priemonės, numatytos
pataisos pareigūno paieškos ir profesinio viešinimo plane.
2018 m. daugiau, lyginant su praėjusiais metais, interesantų kreipėsi (domėjosi) dėl
tarnybos įstaigoje. 2018-12-31 Kauno TI neužimtų jaunesniųjų pareigūnų pareigybių buvo 14
(pareigybių užpildymo procentas – 83).
Finansavimo lygis
Kauno TI 2018 metams skirtas finansavimas buvo nepakankamas. 2018 metų pabaigoje
liko įsiskolinimas socialiniam draudimui 33,4 tūkst. eurų ir už suteiktas komunalines paslaugas
44,0 tūkst. eurų. Nepaisant likusių įsiskolinimų, įstaiga 2018 metais sugebėjo racionaliai ir taupiai
panaudoti darbo užmokesčio lėšas, kas sąlygojo, jog išlaidų straipsnyje „Darbo užmokestis
pinigais“ kreditinio įsiskolinimo 2018 m. gruodžio 31 d. neturėjo.
II SKYRIUS
STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
REZULTATAI
1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas
Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga
2. Programos pavadinimas, kodas
Bausmių sistema (kodas 03.001)
3. Programos tikslo pavadinimas, kodas
Kurti modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01)
4. Programos uždavinių pavadinimai, kodai
Vykdyti veiksmingą nuteistųjų socializaciją ir reabilitaciją (kodas 01-02);
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir
veiklos metodus (kodas 01-03).
5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir
vykdymo aprašymai
5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 03.001.01.02.01)

3
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 150,0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos –
150,0; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc.
Priemonės „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“ įgyvendinimo
aprašymas
Organizuoti mokymai užsienio piliečiams, pageidaujantiems išmokti šnekamąją lietuvių
kalbą (dalyvavo 7 asmenys). Įstaigoje laikomiems užsienio piliečiams parengta ir pateikta
informacija anglų ir rusų kalbomis apie suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas tardymo
izoliatoriuje (su informacija supažindinti 100 procentų įstaigoje laikomų užsienio piliečių).
Vykdant socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklą: įvyko susitikimas – praktinis užsiėmimas
„Pavasariniai darbai“ su Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo darbuotoju
(dalyvavo 12 nuteistųjų); vyko Žolinės šventė, kurios metu buvo kalbama apie augalus – vaistus,
ragaujamos vaistažolių arbatos (dalyvavo 19 nuteistųjų). Skatinant religinių, nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimą socialinės reabilitacijos procese, suorganizuota 15 susitikimų. Pasirašytos
2 bendradarbiavimo sutartys (su Kauno arkivyskupijos Caritas organizacija, su Respublikiniu
priklausomybės ligų centru). 44 procentais padidėjo (lyginant su 2017 m.) savanorių,
dalyvaujančių įkalintų asmenų resocializacijos procese, skaičius (įstaigoje lankėsi 23 savanoriai).
Perkėlimo į pusiaukelės namus komisijai pateikti 4 nuteistųjų prašymai. Suimtųjų ir nuteistųjų
laikas, praleidžiamas už kameros ribų (lyginant su 2017 m.) padidėjo 9,5 procentais (laiko
padidėjimą lėmė: įdiegtas Dinaminės priežiūros modelis, padidėjęs ateinančių į įstaigą savanorių
skaičius, mokslo metais mokyklos lankomumo padidėjimas (98 procentais).
Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti 29 kultūriniai, sportinius renginiai.
Užtikrinant ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų dalyvavimą visuomenei naudingoje veikloje už
įstaigos ribų, suorganizuota 11 renginių.
Formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius suimtiesiems (nuteistiesiems) perskaityta 18
pranešimų, narkotikų prevencijos tema demonstruoti 36 filmai. Plėtojant socialinio ryšio
palaikymo formas suorganizuoti 3 renginiai nuteistiesiems, įstaigoje paliktiems atlikti ūkio darbus
ir jų artimiesiems.
5.2. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas
03.001.01.03.01)
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 2401,0 (perskirstytos lėšos 8 tūkst. eurų);
ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 2409,0; planinių asignavimų panaudojimo procentas –
100 proc.
Priemonės „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“
įgyvendinimo aprašymas
Per 2018 m. priimti – 10, atleisti 11 jaunesniųjų specialistų. 2018-12-31 neužimtų
jaunesniųjų specialistų - 17 proc. (11 neužimtų jaunesniųjų specialistų pareigybių panaikinta, 1
pareigybė pakeista į darbo sutarties statusą). 123 darbuotojai kėlė kvalifikaciją (83,67 proc.),
įstaigoje suorganizuoti 8 mokymai. Gerinant įstaigos mikroklimatą, formuojant organizacinę
kultūrą padarytos 2 apklausos. Gerinant darbuotojų darbo sąlygas: suremontuoti 2 darbuotojų
kabinetai, 6 pagalbinės patalpos. 2018-01-26 organizuotos stalo pratybos dėl ekstremaliųjų
situacijų valdymo; 2018-12-17 kartu su Kauno apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba
organizuotos funkcinės pratybos.
Įvykdyta viešųjų pirkimų per CVP IS - 91,67 proc. (įskaitant pirkimus atliktus naudojantis
CPO katalogu). Siekiant užtikrinti skaidrumo ir konkurencijos principų įgyvendinimą nevykdyti
pirkimai žodžiu, kurių vertė viršija 800 eurų (be PVM). Pirkimai, kurių vertė viršijo nustatytą ribą,
atlikti skelbiamos ar neskelbiamos apklausos raštu būdais. Atliktas pastatų, kuriuos įstaiga valdo
patikėjimo teise, vertinimas, parengti Kalėjimų departamentui dokumentai siūlant dalį pastatų,
esančių Drobės g., Kaune, perduoti turto bankui.
Komunalinių paslaugų sąnaudos už 2018 metus sudarė 149 tūkst., sąnaudų padidėjimas apie
12 proc. Sąnaudų padidėjimą lėmė: vidutinio sąrašinio suimtųjų, nuteistųjų skaičiaus padidėjimas
(2017-12-31 buvo – 237, 2018-12-20 - 272), vykdyti vandens trasų remonto darbai (po jų atlikimo
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ilgokai bėgo rudas vanduo), klimato sąlygos (dėl didelio karščio suimtieji, nuteistieji savo
reikmėms naudojo daugiau vandens).
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į įstaigą užkardymas 100 proc. (patekimo
atvejų skaičius – 2, įtariamieji nustatyti). Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų
ryšio priemonių patekimo į laisvės atėmimo įstaigą užkardymas – 64 proc. (rasti 33 mobiliojo
ryšio telefonai ir elektroninės priemonės, iš jų 21 aptiktas užkardant). Atlikti 88 įeinančių į
(išeinančių iš) įstaigos asmenų apžiūrų ir jų daiktų patikrinimai (patikrinta 2470 asmenų).
Organizuotos 4 kratos, apžiūros, paieškos pasitelkiant kinologus su specialiai apmokytais šunimis.
5.3. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą (kodas 03.001.01.03.02);
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 403,0 (sumažinta sąmata 32,0 tūkst. Eurų;
perskirstyta 8,0 tūkst. eurų) ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 363,0; planinių asignavimų
panaudojimo procentas – 100,0 proc.
Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą“ įgyvendinimo aprašymas
Suremontuotos 8 suimtųjų, nuteistųjų kameros; režiminio korpuso kamerose pakeista 10
lovų gultų; suremontuoti 4 pasivaikščiojimo kiemai; suremontuota 40 režiminio korpuso kamerose
esančių rūbų džiovyklų.
5.4. Vykdyti tuberkuliozės diagnostikos, profilaktikos, kontrolės ir gydymo priemones
(kodas 03.001.01.03.03)
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 0;
planinių asignavimų panaudojimo procentas – 0 proc.
Priemonės „Vykdyti tuberkuliozės diagnostikos, profilaktikos, kontrolės ir gydymo
priemones“ įgyvendinimo aprašymas
Įgyvendinant TB profilaktikos priemones įstaigoje išaiškinti 7 asmenys, su visais pravestas
pokalbis. Dėl tuberkuliozės tirtų asmenų nuo visų naujai atvykusių – 99%.
5.5. Vykdyti lytiškai plintančių ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, profilaktiką ir
gydymą (kodas 03.001.01.03.04);
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 0 (gautas papildomas finansavimas 1,3 tūkst. Eurų)
ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 1,3; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100
proc.
Priemonės „Vykdyti lytiškai plintančių ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją,
profilaktiką ir gydymą“ įgyvendinimo aprašymas
Asmenims ŽIV profilaktikos tema teiktos konsultacijos po atlikto ŽIV testo - 98%.
Asmenų ištirtų dėl sifilio nuo visų naujai atvykusių asmenų – 98%. Asmenų supažindintų su ŽIV
ir kitų lytiškai plintančių ligų profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis procentas nuo visų naujai
atvykusių asmenų – 98%.
5.6. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines
paslaugas (pajamų įmokos) (kodas 03.001.01.03.05);
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 42,1 (sumažinta sąmata 9,0 tūkst. Eur); ataskaitinio
laikotarpio kasinės išlaidos – 31,7; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 95,8 proc.
Priemonės „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir
komunalines paslaugas“ įgyvendinimo aprašymas:
Per 2018 m. įstaiga iš ilgalaikio materialiojo turto nuomos gavo 20773,20 eurų pajamų.
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5.7. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti
materialinės techninės bazės atnaujinimą (kodas 03.001.01.03.08)
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 0 (gautas papildomas finansavimas 5,0);
ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 2,6; asignavimų panaudojimo procentas – 52 proc.
(neįvyko viešieji pirkimai padidinto saugumo durims įsigyti).
Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti
materialinės techninės bazės atnaujinimą“ aprašymas
Siekiant taupaus ir racionalaus įstaigos lėšų panaudojimo bei efektyvaus turto valdymo,
buvo įsigytas naujas vartų atidarymo mechanizmas.
5.8. Užtikrinti pakaitinio gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į tardymo
izoliatorių (kodas 03.001.01.03.10)
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 0 (gautas papildomas finansavimas 3,9);
ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 3,9; asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc.
Priemonės „Užtikrinti pakaitinio gydymo tęstinumą asmenims, patekusiems į
tardymo izoliatorių“ aprašymas
Įgyvendinant metadono programą įsigytas seifas, metadono dozatorius, įrengta patalpos
apsaugos signalizacija bei grotos.
5.9. Didinti gydymo antiretrovirusiniais vaistais apimtis ŽIV infekuotiems asmenims
(kodas 03.001.01.03.11)
Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų)
Pradiniai planiniai asignavimai metams 0 (gautas papildomas finansavimas 1,8);
ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 1,8; asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc.
Priemonės „Didinti gydymo antiretrovirusiniais vaistais apimtis ŽIV infekuotiems
asmenims“ aprašymas
Sumokėta už medikamentus.

___________________________

