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 Teisinis reglamentavimas 

 Teisės aktai, padėję siekti numatytų rezultatų: 

 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriui-pataisos namams pavyko pakankamai sklandžiai 

pasirengta ir pradėta įgyvendinti nuteistųjų dinaminę priežiūrą: vyko mokymai įstaigos 

darbuotojams, įstaigos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-380 patvirtintas Dinaminės 

priežiūros vykdymo pataisos namuose tvarkos aprašas. 

 Užtikrinant kokybišką ir efektyvų socialinės integracijos į visuomenę procesą, tardymo 

izoliatoriuje esantiems suimtiesiems (nuteistiesiems) ir Socialinės integracijos į visuomenę 

poskyryje esantiems nuteistiesiems peržiūrėtos ir patvirtintos naujos pozityvaus užimtumo 

priemonės, taip pat nauja Nuteistųjų socialinės integracijos į visuomenę programa bei šios 

programos moduliai. 

 Atsižvelgus į Kalėjimų departamento rekomendacijas, patvirtintas Suimtųjų ir nuteistųjų 

naudojimosi riboto interneto prieiga tvarkos aprašas. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu, patvirtintas naujas Priemokų, premijų bei materialinių pašalpų nustatymo ir 

mokėjimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tvarkos 

aprašas. 

 Siekiant užtikrinti sklandų įstaigos valdymą, buvo peržiūrėti lokaliniai teisės aktai ir, 

atsižvelgus į teisės aktų pakeitimus, parengti šie nauji vidaus dokumentai: 2017 m. rugsėjo 11 d. 

įsakymu Nr. 1-359 patvirtintas naujas Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 

viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo, atskaitomybės ir pirkimo 

prevencijos tvarkos aprašas, įsakymu Nr. 1-360 patvirtintas naujas Viešojo pirkimo komisijos darbo 

reglamentas; 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 1-270 patvirtintas naujas Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų darbo reglamentas; 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-482 

patvirtinti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų pareigūnų jungtinių pajėgų 

grupės veiklos organizavimo nuostatai; 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-500 patvirtintas 

Naujai priimto darbuotojo adaptacijos tvarkos aprašas. 

 Teisės aktų nuostatos, trukdžiusios siekti numatytų rezultatų: 

 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: 

 – pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 94 straipsnio 3 dalį ilgalaikiai 

pasimatymai leidžiami tik su sutuoktiniu, sugyventiniu, o tai nepadeda mažinti atskirties ir stiprinti 

socialinių ryšių su artimaisiais; 

 – Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 154 straipsnio 4 dalies 3 punktas 

nustato, kad neleidžiama išvykti be sargybos arba be palydos už pataisos įstaigos ar kardomojo 

kalinimo vietos teritorijos ribų nuteistiesiems, iš kurių ši teisė buvo atimta dėl padarytų pažeidimų. 

Tokiu būdu nesuteikiama teisė nuteistajam pasitaisyti ir neužtikrinama galimybė praėjus tam tikram 

terminui (pvz.: 6 mėn.) nuteistajam tęsti mokymąsi bendrojo ugdymo, profesinio mokymo 

mokyklose arba dalyvauti įgyvendinant socialinės reabilitacijos priemones; 

 – Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijos 152 punktas nustato, kad 

suimtųjų ir nuteistųjų krata skirstoma į visuminę (išrengiant) ir dalinę (neišrengiant) ir ją atlieka tos 

pačios lyties kaip suimtasis ar nuteistasis asmuo. Įvertinant aplinkybes, kad Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus jaunesniaisiais specialistais priimama vis daugiau moterų, atlikti kratas pagal galiojančią 
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nuostatą sudėtinga, todėl minėtą nuostatą būtų tikslinga švelninti bei leisti dalinę kratą atlikti ir 

moterims; 

 – Suimtųjų ir nuteistųjų bendrojo ugdymo organizavimo tvarkos aprašo 11 punktas bei 

Nuteistųjų profesinio mokymo organizavimo tvarkos aprašo 10 punktas nustato, kad į bendrojo 

lavinimo ar profesinio mokymo mokyklas nepriimami įkalinti asmenys (išskyrus asmenis iki 16 

metų), atliekantys drausminę nuobaudą, – uždaryti į drausmės (baudos) izoliatorių (karcerį) arba 

perkelti į drausmės grupę ar kamerų tipo patalpas, o jeigu šie asmenys buvo priimti į minėtas 

mokyklas iki nuobaudos paskyrimo, nutraukiama su jais sudaryta mokymo sutartis. Nutraukta 

sutartis su atliekančiais drausminę nuobaudą asmenimis turi neigiamų pasekmių – įstaiga negali 

užtikrinti ugdymo bei profesinio mokymo tęstinumo, nes naują sutartį minėti asmenys galėtų 

sudaryti tik kitais mokslo metais. Aukščiau išvardytos teisės aktų nuostatos turėtų būti švelninamos 

sudarant sąlygas drausminę nuobaudą atliekantiems asmenimis savarankiškai pasirengti atsiskaityti 

už laikotarpį, kurį nelankė pamokų bei užsiėmimų klasėse. 

Struktūros pokyčiai 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymu, patvirtintas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašas, 

pareigybių aprašymai išdėstyti nauja redakcija. 

 Kauno NTI-PN direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 įsakymu Nr. 1-334 panaikinta 15 

Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) vyresniojo prižiūrėtojo (C lygis, 4 kategorija), 10 

prižiūrėtojų (C lygis, 3 kategorija) pareigybių ir įsteigtos 25 jaunesniojo specialisto (C lygis 5 

kategorija) pareigybės. Parengti ir patvirtinti nauji jaunesniojo specialisto pareigybių aprašymai. 

 2017 m. spalio 1 d. (2017 m. liepos 31 d. įsakymai Nr. 1-321 ir Nr. 1-322) panaikintos 

Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterio (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį), Ūkio 

skyriaus vairuotojo (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) ir Socialinės reabilitacijos skyriaus 

vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas) pareigybės. 

Suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus kaita 

 2017 m. pradžioje pataisos namuose buvo 74 nuteistieji (2016 m. – 81), per metus atvyko 

182 (2016m. – 190), iš jų 46 (2016 m. – 64) naujai nuteisti asmenys; per metus išvyko 196 asmenys 

(2016 m. – 198), iš jų 24 išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką, 14 lygtinai paleisti, 1 

pakeitus nuosprendį apeliacine tvarka, 16 perkelta į kitus pataisos namus, 134 perkelti į tardymo 

izoliatorius; 2017 m. pabaigoje pataisos namuose buvo 60 nuteistųjų (2016 m. – 74).  

 2017 m. pradžioje tardymo izoliatoriuje buvo 21 suimtasis ir nuteistasis (2016 m. –42), iš jų 

16 suimtųjų (2016 m. – 27), 5 nuteistieji (2016 m. – 15), per metus atvyko 323 asmenys (2016 m. – 

397), iš jų 141 naujai suimtas (2016 m. – 157), per metus išvyko 322 asmenys (2016 m. – 417), iš jų 

3 išbuvę teismo nuosprendžiu paskirtą bausmės laiką, 36 atlikę arešto bausmę, 11 panaikinus ar 

pakeitus kardomąją priemonę – suėmimą, 7 paskyrus su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę;  

2017 m. pabaigoje tardymo izoliatoriuje buvo 22 asmenys (2016 m. – 21), iš jų 16 suimtųjų, 6 

nuteistieji. 

 2016–2017 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 

 Siekiant supažindinti įstaigos darbuotojus su dinaminės priežiūros principais bei jų 

įgyvendinimu, įstaigoje organizuoti mokymai „Dinaminės priežiūros principai ir įgyvendinimas 

įstaigoje“. 

 Įstaigoje pareigūnams organizuoti mokymai „Kratų ir apžiūrų atlikimo laisvės atėmimo 

vietose ypatumai“, „Konvojavimo organizavimas ir vykdymas“, „Pataisos pareigūnų bendravimo su 

nuteistaisiais ir suimtaisiais ypatumai“, „Delikventinių paauglių psichologinio konsultavimo, 

motyvavimo keistis ypatumai“. 
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 2017 m. rugpjūčio 29 d. pravesta diskusija dėl Individualaus nuteistojo socialinės 

reabilitacijos plano rengimo kokybės gerinimo tarp Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

Socialinės reabilitacijos skyrių ir Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus darbuotojų. 

 UAB „Talentų namai“ 2017 m. gegužės–lapkričio mėnesiais įstaigos darbuotojams 

nemokamai vykdė asmeninės lyderystės mokymus, kuriuose dalyvavo 16 darbuotojų. 

 Per 2017 m. kvalifikaciją kėlė ar mokėsi 132 darbuotojai 695 kartų, iš jų 15 vyriausieji ir 

vyresnieji pareigūnai 136 kartus, 23 pareigūnai 145 kartus, 65 jaunesnieji pareigūnai 271 kartą, 26 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 125 kartus ir 3 valstybės tarnautojai 18 kartų. 126 

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

1 pareigūnas ir 9 jaunesnieji pareigūnai Mokymo centre baigė įvadinius mokymus. 5 pareigūnai 

mokosi aukštosiose mokymo įstaigose.  

 Per 2017 m. priimta: 2 vyriausieji ir vyresnieji pareigūnai, 3 pareigūnai, 14 jaunesniųjų 

pareigūnų, 1 karjeros valstybės tarnautojas, 4 darbuotojas, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 

24); atleista: 4 vyresnieji pareigūnai, 4 pareigūnai, 13 jaunesniųjų pareigūnų, 2 karjeros valstybės 

tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 27). 

 Viena iš įstaigos problemų formuojant žmogiškuosius išteklius – nepakankamai efektyvus 

jaunesniųjų pareigūnų etatų užpildymas. 2017 m. pabaigoje buvo neužimta 10 jaunesniųjų 

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

profesiją ir kviečiant dirbti įstaigoje ar mokytis pataisos pareigūno profesijos: dalyvauta Kauno 

miesto mugėje „Hansa dienos“, organizuoti susitikimai su Kauno kolegijos studentais bei Generolo 

P. Plechavičiaus kadetų licėjaus studentais, elektroniniu paštu išsiųsta informacija ir skrajutės 

Kauno miesto ir rajono vidurinėms mokykloms bei gimnazijoms, informacija skelbta įstaigos 

interneto svetainėje ir socialiniame tinkle Facebooc, interneto darbo paieškos svetainėse, Kauno 

darbo biržoje, Kauno miesto ir rajono seniūnijose išdalintos skrajutės. 

Finansavimo lygis 

 2017 m. įstaigos biudžetui buvo skirta 2485,00 tūkst. eurų: iš jų 1617,00 eurų darbo 

užmokesčiui, 498,00 tūkst. eurų socialinio draudimo mokesčiams, 333,0 tūkst. eurų prekėms ir 

paslaugoms, 37,00 tūkst. eurų – darbdavių socialinei paramai.  

 2017 m. įstaiga tęsė 2016 m. lapkričio mėnesį pradėtus pataisos namų 1-o ir 4-o aukšto 

patalpų paprastojo remonto darbus, kuriems apmokėti Kalėjimų departamentas 2017 m. kovo 

mėnesį papildomai skyrė 82,00 tūkst. eurų. 

 2017 m. buvo numatyta pakeisti 36 vnt. durų pirmame ir antrame būriuose. Durų keitimui 

Kalėjimų departamentas papildomai skyrė 9,00 tūkst. eurų ilgalaikio materialiojo turto einamajam 

remontui. 

 Metų pabaigoje kreditoriniam įsiskolinimui mažinti papildomai skirta 20,0 tūkst. eurų 

įstaigoje laikomų asmenų maitinimui ir 20,2 tūkst. eurų – darbdavių socialinei paramai. 

 2017 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas sudarė 56,3 tūkst. eurų, iš jų: 

 1. Darbo užmokesčiui (neproporcingai sumažintas dėl ekonominės krizės ) – 39,2 tūkst. 

eurų. 

 2. Socialinio draudimo įmokoms – 10,5 tūkst. eurų. 

 3. Kitoms prekėms ir paslaugoms – 3,5 tūkst. eurų, iš jų: 

 – suimtųjų ir nuteistųjų maitinimui – 0,9 tūkst. eurų. 

 – ryšių paslaugoms – 0,1 tūkst. eurų. 

 – transporto išlaidoms -0,2 tūkst. eurų. 

 – kitoms prekėms – 0,1 tūkst. eurų. 

 – komunalinėms paslaugoms – 2,1 tūkst. eurų.  

 – kitoms paslaugoms – 0,1 tūkst. eurų. 

 4. Darbdavių socialinei paramai (važiavimo išlaidos 12 mėn.) 3,1 tūkst. eurų.  

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 
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3 Pasiekti, kad bausmių sistema būtų moderni ir veiksminga. 

03 001 Bausmių sistema. 

01 Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą.  

02 Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją. 

01-02-01 Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą.  

Dalyvauti projektinėse veiklose. 

2017 m. birželio mėnesį įstaigoje pradėtas įgyvendinti Vilniaus dailės akademijos Kauno 

fakulteto Grafikos katedros socialaus meno projektas „(ne) LAISVAS menas–2“. Tai tęstinė veikla, 

kuri sėkmingai buvo vykdoma įstaigoje 2016 metais. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-

pataisos namai šiame projekte dalyvauja kaip partneriai. Projekto metu nuteistieji dalyvauja 

teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, kuriuose gali iš arčiau susipažinti su animacijos kūrimo 

procesu, bendrauti ir kurti kartu su profesionaliais grafikos meistrais ir kūrybingais žmonėmis bei 

socialiai integruotis į kultūrinį miesto ir šalies gyvenimą, ugdyti kūrybiškumą bei verslumą. 

Dalyvavo 8 nuteistieji. 

2017-04-11 pasirašyta Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų (1500 eurų sumai) 

naudojimo sutartis Nr. FS-254/18-16/2017 su Kūno kultūros ir sporto departamentu prie Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės. Už skirtas lėšas nupirktas sporto inventorius suimtiesiems ir 

nuteistiesiems. 

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. Pirmiausiai – 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. 

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.  

2016–2017 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.  

2017 m. įvyko 5 motyvaciniai seminarai nuteistiesiems temomis: „Mano karjera“, 

„Paklausios profesijos, kur jas įgyti?“, „Aktyvi ir sėkminga darbo paieška“, “Profesinis 

informavimas ir karjeros planavimas“, „CV ir motyvacinio laiško rašymas“. Dalyvavo 43 

nuteistieji. 

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

ugdyti gebėjimus bei gabumus. 

Ženkliai padidintas trumpalaikių išvykų į namus atostogų ar trumpalaikių išvykų į namus 

suteikimo skaičius. Per 2017 m. teisė trumpalaikei išvykai į Lietuvos Respublikos teritorijoje 

esančius namus suteikta 56 kartus, teisė atostogų metu parvykti į Lietuvos Respublikos teritorijoje 

esančius namus – 21 kartą. 

 Nuo 2017 m. spalio 16 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. 

75 proc. padidėjo savanorių, dalyvaujančių įkalintų asmenų resocializacijos procese, 

skaičius – 2017 m. į suimtųjų ir nuteistųjų resocializacijos procesą įtraukti 7 savanoriai (atitinkamai 

per 2016 m. buvo įtraukti 4 savanoriai).  

 Per 2017 metus atlikta 10 procentų daugiau visuomenei naudingų darbinių veiklų už įstaigos 

ribų, kuriose dalyvautų nuteistieji, lyginant su 2016 metais: 112 nuteistųjų dalyvavo 26 visuomenei 

naudingose veiklose (2016 m. 49 nuteistieji dalyvavo 18 visuomenei naudingų veiklų).  

Kurti nuteistųjų vertybių sistemą, ugdyti saviraišką, skatinti dalyvavimą sociokultūriniuose 

renginiuose. 
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25 procentais padidėjo laisvalaikio užimtumo priemonių skaičius bei 40 procentų padidėjo 

organizuotų renginių įstaigoje skaičius, lyginant su 2016 m. Organizuotas 31 renginys įstaigoje. 

(2016 m. – 22). Viena laisvalaikio užimtumo priemonė tęsiama („One Team“), inicijuotos 4 

priemonės (laisvalaikio priemonė, skirta nuteistųjų sielovadai – Koplyčios atidarymas; laisvalaikio 

priemonė, skirta neformaliam ugdymui – „AmiciArt“ mokyklos užsiėmimai; laisvalaikio priemonė, 

skirta švietėjiškai-kultūrinei veiklai – „Žinių ringas“; laisvalaikio priemonė, skirta fiziniam 

aktyvumui – dalyvavimas krepšinio B lygio pirmenybėse).  
Pagerinti laisvės atėmimo įstaigos kriminogeninę būklę 
2017 m. vasario 9 d. parengtas Dinaminės priežiūros įdiegimo ir įgyvendinimo Kauno NTI-

PN priemonių planas Nr. 24-467, atliktas aiškinamasis darbas pataisos namuose laisvės atėmimo 

bausmę atliekantiems nuteistiesiems dėl dinaminės priežiūros koncepcijos įgyvendinimo įstaigoje, 

įrengtos 3 laisvalaikio ir užimtumo erdvės gamybinio pastato patalpose, skirtos nuteistųjų 

užimtumui vykdyti. 2017 m. gegužės 22–25 d. buvo vykdomas dinaminės priežiūros priemonių 

įgyvendinimo modelis su pataisos namų paprastosios grupės nuteistaisiais (dalyvavo 15 nuteistųjų). 

Vykdant Dinaminės priežiūros priemones išryškėjo esminės šio modelio įgyvendinimo gairės, 

kuriomis vadovaujantis bus galima planuoti žmogiškuosius išteklius. 

Įstaigos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1-380 patvirtintas Dinaminės 

priežiūros vykdymo pataisos namuose tvarkos aprašas.  

Palyginus su 2016 m. nusikalstamų veikų padarytų pataisos įstaigoje, užkardymo ir 

išaiškinimo skaičius padidėjo 57 proc. 2016 metais pataisos įstaigoje pradėti 7 ikiteisminiai tyrimai, 

iš jų 3 ikiteisminiai tyrimai išaiškinti (43 proc.), o 4 ikiteisminiai tyrimai neišaiškinti ir sustabdyti 

nenustačius įtariamųjų (57 proc.). 2017 metais įstaigoje pradėti 5 ikiteisminiai tyrimai, iš jų visi 5 

buvo išaiškinti, įtariamieji nustatyti (100 proc.), o bylos perduotos Kauno miesto apylinkės teismui. 

 2017 metais paimta iš piliečių bandant perduoti nuteistiesiems ir suimtiesiems 2 (2016 m. – 

3) mobilaus ryšio telefonus, 2 (2016 m. – 5) SIM korteles, o pas nuteistuosius ir suimtuosius rastas 

ir paimtas 1 (2017 m. – 11) mobilaus ryšio telefonas ir 3 (2016 m. – 11) SIM kortelės. Lyginant su 

2016 metais, uždraustų daiktų patekimo į įstaigą užkardymas padidėjo daugiau kaip 50 proc. 

 Per 2017 metus savižudybių atvejų nebuvo. 

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. 

2017 m. kovo 2 d. (įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1-73) patvirtinta Kauno nepilnamečių 

tardymo izoliatoriaus-pataisos namų narkomanijos prevencijos programa bei šios programos 

priemonių planas. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

sudaryta komisija įvertino programą ir skyrė įstaigai 500,00 Eur programos vykdymui. 

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

programas nuteistiesiems ir suimtiesiems. 

Įstaigos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 1-346 patvirtintas Nuteistųjų, 

esančių Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje, elgesio stebėsenos tvarkos aprašas, 

reglamentuojantis Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje esančių nuteistųjų elgesio 

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

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

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. 

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

technines priemones. 

 Įsigytų vaizdo registratorių pagalba fiksuojamas nuteistųjų ir pareigūnų tarpusavio 

bendravimas. Nauda akivaizdi – įrašai padeda tirti ginčytinus atvejus, fiksuoti įvykius. 

Registratoriai ne tik padeda fiksuoti nuteistųjų pažeidimus, bet ir užtikrina pareigūnų elgesio 

kontrolę, piktnaudžiavimo pareigomis prevenciją, o nuteistųjų reakcijos į vykstantį veiksmą taip pat 

atlieka prevencinę funkciją – stebimas teigiamas nuteistųjų elgesio pokytis. 
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Atliktas įstaigos apsaugos ir perimetro bei kitų tvorų inžinerinių apsaugos priemonių 

efektyvumo įvertinimas (Pažyma Nr. PN-1159). Parengta pažyma su pasiūlymais dėl inžinerinių ir 

techninių priemonių poreikio 2018 m. nuteistųjų pabėgimo ir draudžiamų daiktų patekimo į įstaigos 

teritoriją atvejų užkardymui (Pažyma Nr. PN-8666). 

 Įsigytos 8 naujos nešiojamos radijo ryšio stotelės (30% atnaujinta), įrengta aukštos raiškos 

vaizdo stebėjimo kamera tardymo izoliatoriaus kieme. 

Gerinti suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas, užtikrinti sklandų Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimų 

įgyvendinimą. 

Atlikti pataisos namų 1-o aukšto patalpų paprastojo remonto darbai: bendrieji statybos 

darbai, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos, vėdinimo sistemų, elektrotechnikos, elektroninių 

ryšių ir vaizdo stebėjimo, gaisrinės signalizacijos įrengimo darbai. Iš viso suremontuota 409,86 m2. 

 Socialinės integracijos į visuomenę poskyryje vietų skaičius padidintas iki 19. 

 Iš įstaigai skirto biudžeto tardymo izoliatoriuje atliktas 4-o aukšto kamerų einamasis 

remontas (iš viso 12 kamerų), nes papildomų lėšų skirta nebuvo. 

 Nupirkta paslauga pataisos namų nuteistųjų gyvenamųjų patalpų durų (iš viso 34 vnt.) 

gamybos ir montavimo darbams už 15 tūkst. eurų (Kalėjimų departamentas papildomai skyrė 9 

tūkst. eurų, 6 tūkst. eurų – iš įstaigos biudžeto). 

Didinti žmogiškųjų išteklių motyvaciją ir kompetenciją. 

UAB „Talentų namai“ 2017 m. gegužės–lapkričio mėnesio įstaigos darbuotojams 

nemokamai vykdė asmeninės lyderystės mokymus, kuriuose dalyvavo 16 darbuotojų (iš viso 

septyni seminarai). Mokymų metu išdėstyta teorinė medžiaga ir dalyvių turima patirtis yra 

apjungiama, užtikrinamas sąmoningas mokymas (-is) ir dėmesingumas. Taip pat, taikant 

efektyviausius suaugusių mokymo metodus, tokius kaip mokymą patiriant ir mokant kitus, 

sąmoningai stebint, vertinant ir reflektuojant, sudaromos sąlygos naujų profesinių įgūdžių 

formavimui ir turimų gebėjimų įtvirtinimui. 

Gerinti Kriminalinės žvalgybos veiklą įstaigoje. 

Sumažėjo smurto apraiškų atvejų. Teigiamam pokyčiui įtakos turėjo ženkliai padidėjęs 

nuteistųjų leidimo vykti į trumpalaikes išvykas į namus skaičius, taikant LR BVK 104 str. 

nuostatas, nuteistųjų rakinimas kamerose pagal Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 731 punkto 

reikalavimus, individualus prevencinis ir aiškinamasis darbas, dinaminės priežiūros taikymas ir 

lygiaverčio santykio tarp pareigūnų ir nuteistųjų (suimtųjų) kūrimas, padidėjęs neplaninių kratų (po 

darbo valandų) atlikimas, siekiant surasti draudžiamus daiktus. 

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

materialinį aprūpinimą. 

Įgyvendinti efektyvų finansinių, materialinių išteklių valdymą. 

 Siekiant efektyviau ir taupiau vartoti elektrą, įstaigoje buvo pakeistas elektros tarifo planas 

ir tokiu būdu buvo sumažinta elektros kaina. Sumažintos komunalinių paslaugų sąnaudos:  

2016 m. už komunalines paslaugas buvo sumokėta 161 243 eurai, o 2017 m. – 120 574 eurų, t. y. 

sąnaudos už komunalines paslaugas sumažintos 25 proc. 

01-03-03 Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją 

 Per 2017 m. tuberkuliozės atvejų įstaigoje neužfiksuota. 

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

prevenciją, profilaktiką ir gydymą. 

 Per 2017 m. ŽIV ir lytiškai plintančių ligų atvejų įstaigoje neužfiksuota. 

 Atlikti papildomi darbai, nenumatyti veiklos plane. 

 Įstaiga inicijavo aikštelės darbuotojų automobilių laikymui įrengimą – buvo kreiptasi į 

Kauno miesto savivaldybę. Aikštelė buvo įrengta Kauno miesto savivaldybės lėšomis.  
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E-03-02 

 

 

 

 

 

 

 

Efekto: 

1. Laisvės 

atėmimo 

vietose 

laikomų 

asmenų 

valdymo 

gerėjimas, 

proc. 

 

4 

 
 

 

 

 

 100  100  100  100 

E-03-04 2. Įdarbintų 

nuteistųjų 

dalis, proc. 

30   31 46,5 33 46,5 48 159 

01 Kurti veiksmingą 

ir modernią 

bausmių 

vykdymo sistemą 

 

R-301-01-

05 

Rezultato: 

1. Išlaidų 

vienam 

nuteistajam  

mažėjimas 

(proc.);.  

    3,1  -0,4 -16 0 

02 Vykdyti 

veiksmingą 

nuteistųjų 

resocializaciją 

 

P-301-01-

02-1 

Produkto: 

2. Nuteistųjų, 

įgijusių 

specialybę, 

skaičius (vnt.) 

50   25 50 25 50 25 50 

  P-301-01-

02-4 

3. Nuteistųjų, 

neturinčių 

drausminių 

nuobaudų, 

dalis, proc. 

51   39 55 38 57 47 92 

  P-301-01-

02-5 

4. Nuteistųjų, 

priklausomų 

nuo narkotinių 

ir 

psichotropinių 

medžiagų, 

skaičius 

   0 0 0 0 0 0 

  P-301-01-

02-6 

5 Savanoriškai 

dalyvaujančių 

elgesio 

korekcijos 

programose 

asmenų dalis, 

palyginti su 

visų 

priklausomų 

asmenų 

skaičiumi, 

proc. 

40   0 0 0 0 0 0 

  P-301-01-

02-7 

6. Narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų 

pateikimo į 

laisvės 

atėmimo vietas 

užkardymo 

procentas 

50   0 0 0 0 0 0 

  P-301-01-

02-10 

7. 

Užregistruotų 

nusikalstamų 

veikų, kurias 

įvykdė 

asmenys, 

laikomi laisvės 

17,5   5 53 5 53 5 56 
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atėmimo 

vietose, 

skaičius, 

vienam 

tūkstančiui 

įkalintų 

asmenų 

  P-301-01-

02-02 

8. Asmenų, 

dalyvavusių 

socialinių 

įgūdžių 

lavinimo 

programose, 

skaičius, ne 

mažiau kaip, 

vnt. 

10   12 120 12 120 12 120 

  P-301-01-

02-12 

9. Laisvės 

atėmimo 

bausmę 

atliekančių 

priklausomų 

nuo psichiką 

veikiančių 

medžiagų 

asmenų, 

kuriems laisvės 

atėmimo 

bausmės 

vykdymo metu 

taikyta tikslinė 

resocializacija 

ir medicininės 

paslaugos, 

skaičius, vnt. 

   0 0 0 0 0 0 

03 Užtikrinti laisvės 

atėmimo vietų 

optimalią veiklą 

bei modernizuoti 

jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus 

 

P-301-01-

03-2 

Produkto: 

1. Įkalintų 

asmenų, 

gydytų nuo 

lėtinio hepatito 

ir ŽIV/AIDS, 

skaičius 

   0 0 0 0 0 0 

 


