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2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

 Teisinis reglamentavimas. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 

1R-132 „Dėl Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų reorganizavimo“  

2020 m. rugpjūčio 3 d. biudžetinė įstaiga Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai 

prijungti prie Kauno tardymo izoliatoriaus. Iki liepos 31 d. buvo baigti visi turto bei dokumentų 

perdavimo darbai, o nuo šiol ši įstaiga vadinasi Kauno tardymo izoliatorius, veikianti dviem veiklos 

adresais: A. Mickevičiaus g. 11 ir Technikos g. 34. Reorganizavimo tikslas – didinti biudžetinių įstaigų 

veiklos ir valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai naudoti turimus materialinius, 

finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti. 

Pasirengimo reorganizacijai laikotarpiu ne kartą vyko laikinosios vadovybės ir darbuotojų bei 

profesinių sąjungų susitikimai. Konstruktyvus ir nuoseklus dialogas su darbuotojais ir 

bendradarbiavimas su profesinėmis sąjungomis sudarė sąlygas sklandžiai užbaigti reorganizacijos 

procesus.  

Teisinio reglamentavimo pokyčiai per 2020 metus turėjo įtakos įstaigos veiklai, nes pasikeitus 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso tam tikroms nuostatoms, sulaukta nemažai nuteistųjų 

nuogąstavimų (skundų), tačiau kryptingai dirbant su įstaigoje laikomais asmenimis, pavyko išvengti 

nesklandumų, visos problemos buvo sprendžiamos pasitelkiant bendravimą ir bendradarbiavimą tarp 

įstaigos administracijos padalinių.  

Įvykus struktūriniams pokyčiams teko keisti ir vidinį teisinį reglamentavimą. Siekiant 

optimizuoti įstaigos procesus, buvo atnaujinamas vidaus teisinis reglamentavimas – rengiamos ir 

keičiamos įstaigos vidaus tvarkos, susijusios su suimtųjų (nuteistųjų) apsauga ir priežiūra ir socialine 

reabilitacija, sudarytos naujos komisijos darbui abiem veiklos adresais, peržiūrėta ir atnaujinta 

struktūriniams padaliniams pavesta pildyti dokumentacija. Nepaisant to, kad pirmiau minėti procesai 

pareikalavo nemažai žmogiškųjų išteklių ir darbo valandų, matomi teigiami pokyčiai valdant suimtųjų 

ir nuteistųjų srautus, užtikrinant jiems dienotvarkių vykdymą bei įstatymuose nustatytas teises bei 

pareigas. 

2020 metais valstybėje susiklosčiusi epidemiologinė situacija dėl COVID-19 infekcijos turėjo 

didelę įtaką įstaigos veiklai. Siekiant sumažinti infekcijos plitimą, buvo vykdomos Sveikatos apsaugos 

ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo ir Kalėjimų 

departamento Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro priimti sprendimai ir rekomendacijos, didelis 

dėmesys buvo skiriamas COVID-19 infekcijos valdymui. Dėl nepalankios epidemiologinės situacijos 

įstaiga susidūrė su iššūkiais paskirstant žmogiškuosius išteklius susirgus daliai įstaigoje suimtųjų 

(nuteistųjų) apsaugą ir priežiūrą vykdančių pareigūnų, taip pat valdant infekcijos plitimą tarp įstaigoje 

laikomų suimtųjų (nuteistųjų), tuo pačiu užtikrinant jų laikymo sąlygas bei įgyvendinant teisės aktuose 

numatytas teises. 

Pažymėtina, jog ekstremali situacija respublikoje ir įstaigoje paskelbtas karantinas gerokai 

pakoregavo ir kai kurių įstaigos veiklos planuose (abiem veiklos adresais) numatytų priemonių 

įgyvendinimą – priemonės, susijusios su didesne rizika plisti infekcijai tarp darbuotojų bei įstaigoje 
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laikomų asmenų, buvo įgyvendinamos kitais būdais ar formatu. Nors buvo nutraukti masiniai renginiai, 

nuteistieji, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba be palydos, negalėjo dirbti už įstaigos ribų, 

nevyko nuteistųjų trumpalaikės išvykos į namus, ilgalaikiai ir trumpalaikiai pasimatymai, taip pat 

apribotas socialinės reabilitacijos programų bei projektų vykdymas, įstaigoje negalėjo lankytis 

savanoriai bei nevyriausybinių organizacijų atstovai, susitikimai ir užsiėmimai pradėti vykdyti 

nuotoliniu būdu, komunikuojant elektroniniu paštu ir pan.  

Struktūros pokyčiai. 

Siekiant užtikrinti, kad įstaigoje laikomi asmenys 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, pasirengimo įstaigų 

pertvarkai laikotarpiu prioritetas buvo skirtas nuteistųjų ir suimtųjų saugumui užtikrinti bei jų socialinei 

reabilitacijai – padidėjo pareigūnų pareigybių skaičius. Optimizavus prijungiamos įstaigos (veiklos 

adresu Technikos g. 34) bendrąsias funkcijas, panaikintos 6 vadovaujančios pareigybės, iš 27 pagal 

darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių liko 18,5, iš 7 valstybės tarnautojų pareigybių liko 2. Iš 

viso prijungtoje įstaigoje (veiklos adresu Technikos g. 34) patvirtintos 133,5 pareigybės.  

 Dėl Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų prijungimo prie Kauno tardymo 

izoliatoriaus ir dalies darbuotojų funkcijų perskirstymo parengti ir direktoriaus įsakymais patvirtinti 

nauji struktūrinių padalinių nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai, taip pat pakeista dalis įstaigos 

veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų. Po įstaigos struktūros pertvarkos atlikus pirminį 

darbuotojams nustatytų funkcijų įvertinimą konstatuota, kad įstaigos tikslams ir uždaviniams 

įgyvendinti būtinas kai kurių darbuotojų funkcijų perskirstymas. Dėl šios priežasties buvo panaikintos 2 

jaunesniųjų pareigūnų pareigybės ir įsteigtos 2 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės. 

Nemaža dalis Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose dirbusių Saugumo 

valdymo skyriaus (toliau – SVS) pareigūnų pasinaudojo reorganizacija ir savo noru buvo atleisti iš 

tarnybos. Susidariusi situacija pareikalavo skubių ir neatidėliotinų sprendimų, susijusių su žmogiškųjų 

išteklių paskirstymu, užtikrinant tinkamą suimtųjų ir nuteistųjų apsaugą ir priežiūrą veiklos adresu 

Technikos g. 34. Siekiant užtikrinti sklandžią tarnybą, buvo pasitelkiami laisvu nuo darbo metu esantys 

pataisos pareigūnai, taip pat ir veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 dirbantys pareigūnai. Be to, į tarnybą 

buvo naujai priimti pareigūnai, taip pat iš kitų pataisos įstaigų buvo perkelti pareigūnai, pageidavę toliau 

tęsti tarnybą Kauno tardymo izoliatoriuje. SVS taip pat buvo įsteigtos naujos pareigybės, peržiūrėta ir 

atsisakyta tam tikrų pareigybių, tokiu būdu užtikrinant didesnį darbo užmokestį pareigūnams, jiems 

sudarytos sąlygos dirbti patogiu darbo grafiku. 

SVS buvo įkurta viršininko pavaduotojo pareigybė, o nustatytos pavaduotojui funkcijos numato 

SVS veiklos kuravimą veiklos adresu Technikos g. 34, užtikrina įstaigai iškeltų metinių uždavinių bei 

skyriaus pusmečio planų įgyvendinimą.  

Veiklos adresu Technikos g. 34 diferencijuotos Resocializacijos skyriaus (toliau – RS) specialistų 

pareigybės ir įsteigtos vyresniųjų specialistų pareigybės, reikalingos atlikti nuteistųjų pakartotinio 

nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimus, planuoti nuteistųjų resocializacijos procesą bei vertinti 

nuteistųjų daromą pažangą, gerinant kriminogeninę būklę. Nuo 2020 m. spalio 15 d. priimti du RS 

vyresnieji specialistai (vertintojai). Į laisvą psichologą vietą priimtas RS psichologas. 

2020 m. rugpjūčio mėn. įsteigta RS specialisto (dirbančio pagal darbo sutartį), organizuojančio 

nuteistųjų dalyvavimą socialinėse akcijose ir visuomenei naudingoje veikloje kartu su savivaldos 

organais ir kitais socialiniais partneriais; organizuojančio nuteistųjų išvykas į ne pataisos įstaigoje 

organizuojamus renginius bei organizuojančio suimtųjų ir nuteistųjų kultūros ir laisvalaikio paslaugų 

teikimą, pareigybė. 

Įstaigos direktoriaus įsakymais RS specialistai paskirti vykdyti socialinį reabilitacinį darbą su 

suimtaisiais, nuteistaisiais laisvės atėmimo bausme ir nuteistaisiais arešto bausme: vykdyti individualų 

bei grupinį socialinį darbą su suimtaisiais ir nuteistaisiais, nuteistaisiais arešto bausme, padėti spręsti jų 

socialines problemas ir poreikius, rengiant suimtuosius ir nuteistuosius reintegruotis į visuomenę (2020 

m. spalio 15 d. įsakymas Nr. 1-268 ir 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 1-295). 

Suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus kaita. 

 Veiklos adresu Technikos g. 34 2020 m. pradžioje buvo 61 nuteistasis nepilnametis ir nuteistieji 

iki 24 metų amžiaus, kuriems laisvės atėmimo bausmė paskirta jiems būnant nepilnamečiais (toliau – 
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nepilnamečiai), 35 suaugę nuteistieji ir 56 areštantai. Per ataskaitinius metus atvyko 28 nepilnamečiai 

nuteistieji, 8 suaugę nuteistieji ir 385 areštantai. Metų pabaigoje buvo 49 nuteistieji nepilnamečiai, 32 

suaugę nuteistieji ir 47 areštantai. Į laisvę paleista 31 nepilnametis nuteistasis, 6 suaugę nuteistieji ir 371 

areštantas. 

 Veiklos adresu A. Mickevičiaus 11 2020 m. pradžioje buvo 30 nuteistųjų. Per ataskaitinius metus 

atvyko 9 nuteistieji ir 45 areštantai. Metų pabaigoje buvo 47 nuteistieji. Į laisvę paleisti  

68 nuteistieji, 45 areštantai. 

Finansavimo lygis. 

2020 m. skirtos lėšos panaudotos racionaliai ir taupiai. Metus įstaiga baigė be pradelstų 

įsiskolinimų. Racionaliai naudojant lėšas, finansavimo pakako tiek įsipareigojimų, susijusių su 

reorganizacijos įgyvendinimu, apmokėjimui, tiek pareigūnų darbo užmokesčio pakėlimui. 

Parengta ir pateikta paraiška VIPA dėl pastatų modernizavimo. Gautas struktūrinių 

finansavimas, pasirašyta finansavimo sutartis. 

Inicijuotas įstaigos nenaudojamo (netinkamo) turto realizavimas: VĮ Turto bankui buvo perduoti 

pastatai: Drobės g. 27B, Kaune ir Drobės g. 27, Kaune. Atliktas pastato, esančio Drobės g. 29, Kaune, dalių 

paskaičiavimas ir kadastrinių duomenų atnaujinimas, atnaujinti duomenys įregistruoti Nekilnojamojo 

turto registre. 

Išnuomotos virtuvės, parduotuvės patalpos, taip pat skirtos patalpos telefono ir vaizdo teikimo 

paslaugai atlikti. 

Infrastruktūros atnaujinimo, pastatų remonto darbai. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 inicijuotas pataisos namų 4-o aukšto lengvosios grupės patalpų, 

skirtų suimtųjų laikymui, remonto darbų pirkimas. Inicijuotas paprastojo einamojo remonto darbų 

priežiūros techninio vadovo paslaugos pirkimas, pasirašyta remonto darbų priežiūros sutartis. Nuolat 

vykdoma darbų priežiūra, organizuojant darbų priežiūros techninio vadovo, rangovo ir įstaigos atstovų 

susitikimus statybvietėje. 

Per ataskaitinį laikotarpį atlikti šie infrastruktūros atnaujinimo darbai: 

– sporto angare pakeista apšvietimo, ventiliavimo ir šildymo sistemos, išlieta nauja sporto 

aikštyno danga; 

– atliktas mokyklos patalpų sienų ir lubų remontas; 

– suremontuotas techninių apsaugos priemonių pulto patalpa: nudažytos sienos, lubos, į kitą vietą 

perkelta durų anga; 

– suremontuota suimtųjų nepilnamečių užimtumui skirta sporto salė 4-me aukšte: nudažytos 

sienos ir lubos; 

– suremontuotas suimtųjų nepilnamečių užimtumui skirtas poilsio kambarys: nudažytos sienos 

ir lubos. 

Pabaigti universalios lauko sporto aikštelės įrengimo darbai. Vietoj senosios sueižėjusios asfalto 

dangos įrengta moderni, vandeniui pralaidi dviejų sluoksnių sintetinė danga, specialiai sukurta visų tipų 

žaidimams su kamuoliu. Naujojoje lauko sporto aikštelėje sumontuotas naujas kokybiškas inventorius 

(tvirti ir stabilūs krepšinio stovai su lentomis, tinklinio stovai), nubraižytos linijos, aikštelė apjuosta 

apsaugine tvora, įrengti tvirti metaliniai suoleliai. 

2020 m. vasario mėnesį tardymo izoliatoriuje įrengtas „Relaksacijos kambarys“ suimtiesiems 

nepilnamečiam. Užsiėmimai pradėti vykdyti nuo 2020 m. vasario 20 d. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 2020 m. gruodžio 31 d. pasirašyta Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto sutartis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių 

energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonę „Valstybei nuosavybės teise 

priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“. Finansavimo sutartis numato pastato adresu  

A. Mickevičiaus g. 11 modernizavimą. Projekto vertė – 760.701,61 eurų. Planuojama pakeisti medinius 

langus, apšiltinti sienas, rūsio sienas, besiribojančias su išore, stogą, perdangą po nešildoma pastoge, 

atnaujinti (modernizuoti) mechaninę vėdinimo sistemą. Darbus planuojama užbaigti per 24 mėnesius, o 

sėkmingai įgyvendinus projektą numatoma padidinti pastato energinio naudingumo klasę, o taip pat 

reikšmingai sumažinti šildymo kaštus, t. y. taupyti valstybės biudžeto lėšas. 
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Pasirašyta subsidijos skyrimo sutartis su Aplinkos valdymo agentūra, inicijuoti projektavimo ir 

rangos darbai projekto pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatą detalizuojančio 

plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) 

panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ įgyvendinimas įstaigoje. 

 

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 

Inicijuoti socialinius, edukacinius bei kūrybinius projektus, nuteistųjų resocializacijos, 

visuomenės požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius nuteistuosius srityse. Skatinti valstybės 

institucijų, religinių, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą resocializacijos procese. 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ekstremalios situacijos bei karantino laikotarpiu tęsiamas ir 

aktyviai vykdomas socialinės reabilitacijos darbas su įstaigoje bausmę atliekančiais asmenimis siekiant 

sukurti veiklas, kurios įtrauktų nuteistuosius ir mažintų socialinę atskirtį. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 suimtųjų ir nuteistųjų resocializacijos procese dalyvavo ne tik 

įstaigos darbuotojai, bet ir savanoriai: Anoniminių narkomanų grupė, Anoniminių alkoholikų grupė, 

savanoriai iš VšĮ „Prirašytos rankos“, Meno terapijos užsiėmimus vedė savanorė Aušra Mačiulytė, 

krepšinio treniruotes – krepšinio komandos Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ krepšininkas Gintautas 

Matulis, psichoterapijos užsiėmimus – psichoterapeutė Virginija Blaževičienė. Buvo pasirašytos 7 

naujos bendradarbiavimo sutartys (susitarimai): su savanore Aušra Mačiulyte (2020 m. sausio 31 d. Nr. 

SD-353), Krikščioniškuoju paramos fondu „Tėvo namai“ (2020 m. vasario 4 d. Nr. 18-11/2020), VšĮ 

„Integracijos centras“ (2020 m. kovo 23 d. Nr. 18-17/2020), su UAB „Sporto infrastruktūra“ (2020-10-

13), su „Kauno apskrities krizių centru“ (2020-09-29 Nr. 20-51), su Krikščionišku labdaros fondu „Tėvo 

namai“ (2020-10-19 Nr. 20-66) ir su VšĮ „Prirašytos rankos“ (2020-12-17 Nr. 20-100 ). Organizuotas 

61 renginys: 10 renginių kultūrinio meninio pobūdžio; 23 renginiai neformalaus ugdymo bei švietėjiško 

pobūdžio, 12 priemonių religinio pobūdžio; 16 sportinių renginių. 

2020 m. birželio–rugsėjo mėn. organizuotas ir įgyvendintas sielovados-tapybos projektas 

„Nupiešk Dievą, kuris yra šviesa, laisvė, meilė“, kurį vykdė Resocializacijos skyriaus specialistė Fausta 

Palaimaitė. 19 vaikinų tapė paveikslus religine tema. Paroda veikė Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 

bažnyčioje nuo 2020 m. spalio 6 d. iki lapkričio 7 d. 

2020 m. rugpjūčio 31 d. 6 pataisos namų auklėtiniai dalyvavo piligriminėje išvykoje į Šiluvą ir 

plaukė baidarėmis.  

2020 m. lapkričio 20–21 dienomis vyko nuotolinė Pasaulinė lyderystės konferencija, kurioje 

dalyvavo įstaigos darbuotojai ir laisvės atėmimo bausmę atliekantys asmenys. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 kiekvieną savaitę nuo pirmadienio iki ketvirtadienio atvykę 

į įstaigą (karantino metu – nuotoliniu būdu) sielovadinę veiklą vykdė Lietuvos kalėjimų kapelionų 

asociacijos atstovas, Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos kunigas, Labdaros ir paramos fondo 

“Alfa-1“ įkūrėjai, Nevyriausybinės organizacijos „Antras šansas“ atstovai. Tarptautinės organizacijos 

„Art of living“ savanorė nuteistiesiems, paliktiems atlikti ūkio darbus, vedė antistresinę programą 

„Kvėpavimas, garsas, vanduo“. Programoje dalyvavo 8 nuteistieji, jiems įteikti pažymėjimai apie 

išklausytą programą. 12 nuteistųjų, įstaigoje paliktų atlikti ūkio darbus, susitiko su VšĮ Lietuvos 

anoniminių alkoholikų tarnybos patikėtinių tarybos atstovais, su anoniminių narkomanų asociacijos „Na 

Tarnybos komiteto“ atstovais. Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. iki antrojo karantino paskelbimo nuteistuosius, 

įstaigoje paliktus atlikti ūkio darbus, konsultavo Vyrų krizių centro psichologas Romas Radzevičius. 

Nuteistieji, įstaigoje palikti atlikti ūkio darbus, dalyvavo visuomenei naudingoje veikloje už 

įstaigos ribų: tvarkė Lietuvos zoologijos sodo teritoriją, Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos 

patalpas, darželio „Linelis“ teritorijoje medžiuose iškėlė inkilus. 
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Nuteistiesiems, turintiems teisę vykti be sargybos, organizuotos išvykos kultūriniais ir 

pažintiniais tikslais už įstaigos ribų: nuteistieji lankėsi Lietuvos karo istorijos muziejuje, Kauno pilyje, 

Tado Ivanausko zoologijos muziejuje, apžiūrėjo Kauko laiptus, lankėsi M. K. Čiurlionio dailės 

muziejuje, Aleksoto apžvalgos aikštelėje, senovinių automobilių parodoje, istorinėje LR Prezidentūroje 

Kaune, Aviacijos muziejuje. 

Didinti pataisos įstaigoje socialinės reabilitacijos srityje dirbančių darbuotojų pareigų prestižą. 

2020 m. vasario 6 d. du Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrių pareigūnai dalyvavo 

didžiausiame tarptautiniame studijų ir karjeros planavimo renginyje „Studijos 2020“ Vilniuje. 

Pareigūnai žinių ir studijų parodoje dalyviams pristatė pataisos pareigūnų profesiją. 

Žurnalisto ir fotografo Vidmanto Balkūno kartu su kolegomis organizuotoje fotosesijoje, 

pristatančioje vilkinčias uniformą ir tarnaujančias Lietuvai moteris ir merginas, dalyvavo ir pareigūno 

profesiją pristatė Saugumo valdymo skyriaus specialistė A. K. 

2020-02-20 Resocializacijos skyriaus specialistė A. Č. dalyvavo tarptautinėje mokymosi, žinių 

ir karjeros planavimo parodoje „Studijos 2020“ Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“.  

Specialistė įdomiai, pritraukiant klausytojų dėmesį, pristatė įstaigos veiklą ir pataisos pareigūno tarnybos 

specifiką (2020-12-25 straipsnis dienraštyje „Kauno diena“). 2020-02-17 iš Mokymo centro gauta 

padėka už sėkmingą bendradarbiavimą. 

Stiprinti bendradarbiavimą su užsienio šalių įkalinimo įstaigomis. 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Norvegijos SEM kalėjimu. Susitarta keistis gerąja 

veiklos patirtimi, darbo metodais vykdant suimtųjų ir nuteistųjų švietimą ir bendrąjį lavinimą. 

Pradiniame etape numatyta, jog įstaigoje lankysis kolegos iš Norvegijos ir pasidalins gerąja praktika. 

Antrame etape Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojai vyks į Norvegijos SEM kalėjimą tobulintis ir 

įgyti gerosios patirties. 

Dalyvauti projektinėse veiklose. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 tęsiamas bendradarbiavimas su VšĮ ,,Integracijos Centras“, 

asociacija „Aktyvus jaunimas“ Erasmus+ finansuojamame projekte „Climb-Over“. Projekto 

organizatoriai pristatė ir dalijosi informacija apie sukurtą produktą – internetinį projekto puslapį, 

kuriame surinkta naudinga informacija išeinantiems iš pataisos namų asmenims, t. y. darbo paieškos 

portalai, patarimai ieškantiems darbo, trumpalaikis apgyvendinimas, mokymosi galimybės, emocinė 

pagalba, atviri jaunimo centrai ir kita (https://www.climb-over.com/lr/lietuva).  

Su VšĮ ,,Integracijos Centras“ buvo sudaryta bendradarbiavimo sutartis dėl programos 

SUPERbičiulis: jaunuoliams, pasirašiusiems sutikimą dalyvauti programoje SUPERbičiulis, išėjusiems 

iš įkalinimo įstaigos ir pateikusiems prašymą, paskiriamas savanoris, teikiantis jaunuoliams 

motyvavimo, informavimo, konsultavimo, nukreipimo ir palydėjimo, įtraukimo į visuomenei naudingą 

veiklą, tarpininkavimo, pagalbos įsidarbinant ir / arba grįžtant į švietimo sistemą, socialinių ir gyvenimo 

įgūdžių ugdymo paslaugas bei pagalbą pažįstant save. Įgyvendinant „SUPERbičiulystės“ programą, 

dalyvavo 15 nuteistųjų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo suderinta dėl savanorių paskyrimo projekte 

dalyvaujantiems keturiems nuteistiesiems paskyrimo. 2020 m. rugpjūčio 21 d. vykusiame partnerių 

susitikime užbaigtas įgyvendinti projektas, suvienijęs partnerius iš Lietuvos, Kroatijos ir Jungtinės 

Karalystės, kurių tikslas – rasti būdus nusižengiančiam ir nenusižengiančiam jaunimui bei jaunimo 

darbuotojams dirbti kartu ir patikrinti projekto metu sukurtą metodologiją (metodologija pristatyta 

https://www.climb-over.com/resources), skirtą jaunųjų pažeidėjų įtraukimui į darbą su jaunimu ir 

išvengti nepilnamečių nusikalstamumo.  

Bendradarbiauta su VšĮ „Sumani vizija“ dėl projekto „NE-TOBULI. ANTRAS ŽINGSNIS, kuris 

buvo teikiamas Lietuvos kultūros tarybos paskelbtam konkursui „Tarpsritinių projektų sritis: kultūros ir 

meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“. 2020 m. partnerio teisėmis įstaiga dalyvavo 

vykdant projektą NE-TOBULI. ANTRAS ŽINGSNIS. Meninio socialinio projekto susitikimai su 

nuteistaisiais ir užsiėmimai buvo skatinantys kurti ir išreikšti save, lavinti, plėsti komunikacinius, 

derybinius įgūdžius (tapybos užsiėmimas, skaitmeninėje ir virtualioje erdvėje kuriamas pasaulis, galima 

ateities versija bei taikomojo teatro metodu – drama paremtas užimtumas). Sukurti moduliai, 

prisidedantys prie nuteistųjų edukacijos ir elgesio korekcijos.  

Vykdomas projektas su VšĮ „Prirašytos rankos“, užtikrinantis pozityvaus užimtumo veiklas 

įstaigos auklėtiniams. Iki karantino įvedimo VšĮ „Prirašytos rankos“ savanoriai savaitgaliais vykdydavo 

https://www.climb-over.com/lr/lietuva
https://www.climb-over.com/resources
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kontaktines veiklas su nuteistaisiais įvairiomis temomis (pvz., proto mūšis, savęs pažinimas mene, 

diskusija tema „Visuomenės pavyzdys, kas tai?“, bendruomeniškumas ir pan.). Karantino laikotarpiu 

VšĮ „Prirašytos rankos“ savanoriai aktyviai bendrauja su nuteistaisiais laiškais. 
Efektyvinti socialinio darbo ir socialinės reabilitacijos procesą. 

Įstaigoje suimtiesiems ir nuteistiesiems sudarytos sąlygos tęsti mokslus bendrojo lavinimo – 

Kauno „Aitvaro“ mokykloje ir Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Kauno tardymo 

izoliatoriaus skyriuje, o nuo 2020 m. rugsėjo mėn. nuteistiesiems (veiklos adresu Technikos g. 34) 

sudaryta galimybėje įgyti profesiją (medienos apdirbėjas-dailidės apdirbėjas) Kauno technikos 

profesinio mokymo centre. 

2019–2020 mokslo metais abiem veiklos adresais 8 nuteistieji gavo vidurinio išsilavinimo, 14 

pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus, bendrojo lavinimo mokyklos konsultaciniame punkte mokosi 35 

nuteistieji, profesinėje mokykloje mokosi 12 nuteistųjų. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 per ataskaitinius metus 7 nuteistieji, turintys teisę išvykti be 

sargybos arba be palydos, buvo įdarbinti už pataisos įstaigos ribų. 4 nuteistieji įdarbinti metalo 

apdirbimo įmonėje UAB „Vaivora engeeniering“ frezuotojais, 4 nuteistieji įdarbinti virtuvės 

pagalbiniais darbuotojais UAB „ATATA“, 2 įdarbinti UAB „Lėti virėjai“. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 už įstaigos ribų įdarbinti 2 nuteistieji medienos bendrovėje. 

RS darbuotojai dalyvauja darbo grupių resocializacijos klausimams spręsti veikloje: 

RS viršininkas A. A. – darbo grupėje optimaliam nuteistųjų resocializacijos modeliui sukurti ir 

darbo grupėje dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso nuostatų (užimtumo paketų) 

įgyvendinimo. 

Specialistė E. S. – darbo grupėje kuriant Resocializacijos koncepciją bei probacijos tarnybos, 

pataisos įstaigų ir NVO bendradarbiavimo modelį. 

Siekiant užtikrinti taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) instituto plėtojimą bei nuteistųjų  

informavimą apie šio proceso organizavimą įstaigoje, parengtas lankstinukas apie mediaciją. 

Informuoti suimtuosius ir nuteistuosius apie naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodekso ir 

Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimą. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 organizuoti 4 susirinkimai. Birželio mėnesį organizuoti 

susirinkimai nuteistiesiems pataisos namuose, nuteistiesiems, buvusiems ir esamiems valstybės 

politikams, teisėsaugos, teismų, prokuratūros, kontrolės, valdžios ir valdymo institucijų pareigūnams, 

nuteistiesiems, turintiems teisę išvykti be sargybos ar be palydos ir suimtiesiems. Susirinkimų metu 

asmenys buvo supažindinti su Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pasikeitimais. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 susirinkimas neorganizuotas dėl epidemiologinės 

situacijos, tačiau buvo susitikta su kiekvienu nuteistuoju, paliktu atlikti ūkio darbus, išaiškintas naujos 

redakcijos Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų įgyvendinimas. 

Kiekvieno nuteistojo individualioje darbo knygelėje padaryti įrašai. 

Organizuoti socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklas. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 veikloje dalyvavo 32 nuteistieji. Sezono metu teritorijose 

auginamos daržovės ir gėlės, prižiūrimas šiltnamis. Vykdomi įstaigos teritorijų apželdinimo ir priežiūros 

darbai tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 Organizuoti 5 renginiai: dalyvavusių nuteistųjų skaičius – 

20. Pavasarį vyko renginys – Augalų sodinimas, rudenį vyko renginiai Derliaus nuėmimas ir 

Pasiruošimas žiemai. Rudenį vyko renginys-popietė prie arbatos puodelio. Diskusijos tema „Kuo skiriasi 

ir kaip prižiūrėti daugiamečius ir vienmečius augalus? Atspėk arbatą pagal skonį“. Dalyvavo 18 

nuteistųjų. 

Gruodžio mėnesį vyko viktorina „Kokią naudą žmogui duoda augalai ir gėlės, vaistažolių 

nauda“. Dalyvavo 22 asmenys. 

Plėtoti ir tobulinti dinaminės priežiūros modelį. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 įrengtas dinaminės priežiūros sektorius suimtiesiems, 

turintiems kriminalinę praeitį, tačiau nesilaikantiems subkultūros tradicijų ir apraiškų. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 dinaminės priežiūros vykdymo kontrolei atlikta 11 dienotvarkių 

laikymosi patikrinimų, taip pat SVS ir RS viršininkai individualiai lankėsi būriuose bei kontroliavo 

dienotvarkių laikymąsi. 
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Gerinti nuteistųjų ir suimtųjų užimtumą. 

Suimtuosius ir nuteistuosius skatinant dalyvauti įvairios edukacinėse priemonėse tikimasi, kad 

žinios, tobulėjimas, savęs ieškojimas padės prisitaikyti nuolat besikeičiančioje socialinėje aplinkoje, 

atvers naujas galimybes. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 organizuotos 3 naujos laisvalaikio užimtumo priemonės 

už kameros ribų. Įrengta krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Inicijuoti sporto įrengimų pirkimai – 

atlikti rinkos tyrimai, pateiktos pirkimo paraiškos, nupirkti treniruokliai. 

Įrengta papildoma patalpa antrame režiminio korpuso aukšte suimtųjų užimtumui didinti 

(socialinis, teisinis švietimas, edukaciniai renginiai, grupiniai užsiėmimai ir kt.). 

Nuteistieji ir suimtieji buvo raginami kuo daugiau skaityti. Skaitymas suteikia naujos 

informacijos, sukelia emocinį pagyvėjimą, plečia žmogaus žodyną, pasaulėžiūrą. Įgytų žinių įtvirtinimui 

periodiškai organizuotos viktorinos įvairiomis temomis: sporto, kultūros, politikos, gamtos, istorijos ir 

kt. 

Siekiant suimtiesiems, nuteistiesiems ugdyti dvasinę raišką, kūrybinį mąstymą ir vaizduotę, jie 

skatinami piešti, daryti įvairius kūrybinius darbelius. Suimtųjų, nuteistųjų dailės darbai, medžio 

drožybos, Užgavėnių kaukės buvo eksponuojami įstaigos patalpose. O tapybos darbai – ir Kauno miesto 

Centro seniūnijoje. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 organizuotos 4 naujos laisvalaikio užimtumo priemonės: 

sielovados; stalo žaidimų, įrengtame stalo žaidimų kambaryje; užsiėmimai staliaus dirbtuvės patalpose 

– rankdarbių gaminimas; dailės terapijos užsiėmimai. 

Neformalus ugdymas vykdomas pagal numatytas 5 programos kryptis (meninė raiška, 

informacinės technologijos, pilietinis ugdymas, kraštotyra ir karjera, etnokultūra). Organizuota 15 

užsiėmimų su religinių organizacijų atstovais, Šv. Mišios. Parengtos 2 atmintinės suimtųjų ir nuteistųjų 

artimiesiems apie įstaigos veiklas resocializacijos, pozityvaus laisvalaikio organizavimo srityse. 

Siekiant įstaigoje vykdyti savižudybių prevenciją ir intervenciją, parengta 20 psl. knygelė 

„Pagalba sau“ (II dalis), skirta suimtųjų, nuteistųjų bei nuteistųjų arešto bausme emocinei pagalbai. 

01-02-02 Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją. 

Organizuot edukacinę priemonę Tarptautinei kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda 

dienai pažymėti. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 organizuotas renginys, parengta informacinė medžiaga – 

lankstinukas. 

Įgyvendinti Asmenų, linkusių vartoti, platinti narkotikus, priežiūros prevencijos programą. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 Resocializacijos skyrius individualių pokalbių, pirminio 

psichologinio įvertinimo metu nustatyti 108 asmenys, kurie vartojo narkotikus. Pravesti 4 užsiėmimai, 

dalyvavo 100 proc. nuo visų pareiškusių norą suimtųjų ir nuteistųjų. Saugumo valdymo skyrius atliko 

64 įeinančių į įstaigą ir išeinančių asmenų patikrinimus, atliko gyvenamųjų patalpų, suimtųjų 

(nuteistųjų) planines ir neplanines, kontrolines kratas, organizavo 3 kratas, apžiūras, pasitelkiant 

kinologus su šunimi, vykdė suimtųjų ir nuteistųjų neblaivumo ir apsvaigimo patikrinimus. 

Veiklos adresu Technikos g. 34, atsižvelgus į psichologinių konsultacijų ir Elgesio pataisos 

programos „Jaunimas ir psichoaktyviosios medžiagos“ užsiėmimų metu nuteistųjų keliamus klausimus 

bei siekiant vykdyti nuteistųjų psichoedukaciją, parengta knygelė „Dažniausiai pasitaikantys klausimai 

apie narkotines medžiagas ir atsakymai į juos“. Knygelę sudaro 20 klausimų ir atsakymų, pavyzdžiui: 

„Ar pavartojęs žmogus yra pavojingas aplinkiniams?“ „Kodėl žmonės, žinodami, kad narkotikų, 

alkoholio arba tabako vartojimas kenkia, vis tiek vartoja?“ „Ar galima vartoti narkotines medžiagas ir 

nuo jų nepriklausyti?“ Papildomai sudaryta galimybė pačiam skaitančiajam užduoti klausimus bei juos 

aptarti su psichologu. 

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. 

Didinti įstaigos pareigūnų ir darbuotojų saugumą. 

Įstaiga sudariusi apsaugos priemonių rezervą: vienkartinės apsauginės kaukės (9000 vnt.), 

respiratoriai – (982 vnt.), vienkartinės pirštinės (14420 vnt.), dezinfekcinis skystis (160 l), vienkartiniai 

kombinezonai (188 vnt.), apsauginiai akiniai 28 vnt.). 
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Stiprinti personalo administracinius gebėjimus. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 2020 m. balandžio–gegužės mėn. tarnybos vietoje 

pareigūnams organizuoti teoriniai mokymai veikti ypatingų situacijų atvejais. Mokymuose dalyvavo 65 

proc. pareigūnų. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo 

centro organizuotuose mokymuose (organizuotuose tiek nuotoliniu, tiek nenuotoliniu būdais) dalyvavo 

65 proc. įstaigoje dirbančių pareigūnų. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 veikti ypatingų situacijų metu (riaušės, įkaitų paėmimas, 

pareigūno užpuolimas) tema 44 pareigūnai dalyvavo KD MC organizuotuose 6 mokymuose. 

Vykdyti priemones kriminogeninės būklės įstaigoje gerinimui. 

Siekiant pagerinti kriminogeninę būklę, abiem veiklos adresais parengti ir buvo vykdomi 

Kriminalinės subkultūros apraiškų mažinimo planai. Vykdant minėtus planus išanalizuotas ir nustatytas 

kriminalinės subkultūros apraiškų mastas, jos besilaikantys asmenys.  

Įstaigoje laikomų asmenų stebėjimui, drausmės pažeidimų ir pabėgimų užkardymui buvo 

diegiamos naujos inžinerinės ir techninės apsaugo priemonės. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 įdiegtos šios naujos inžinerinės ir techninės priemonės: 

 –vaizdo stebėjimo ir techninių priemonių valdymo poste išplėsta signalizacijos centralė,  

– įdiegta papildoma įranga vaizdo skambučiams vykdyti; 

– įsigytas ir įdiegtas serveris su duomenų saugykla; 

– išplėsta praėjimo kontrolės sistema (įrengta išėjimo į krepšinio aikštelę durų įeigos kontrolė); 

– pasivaikščiojimų kiemuose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros; 

– įrengta nauja vaizdo stebėjimo kamera krepšinio aikštelės kontrolei. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 įdiegtos šios naujos inžinerinės ir techninės priemonės:  

– įrengtas naujas techninių apsaugos priemonių valdymo pultas (įdiegta nauja vaizdo stebėjimo 

kamera, skirta stebėti patekimą į ginklinės patalpas, pakeistas naujas televizorius stebėti įstaigos 

perimetrą, pakeista stacionari radijo stotis, skirta susisiekti ir informuoti apie įvykius pareigūnus, 

sumontuota vaizdo stebėjimo įranga Resocializacijos 5-to skyriaus teritorijos stebėjimui, įrengtas 

papildomas kompiuteris vaizdo stebėjimui techninių priemonių apsaugos valdymo pulte, pastatytas 

vaizdo stebėjimo monitorių stendas, atliktas vaizdo stebėjimo ir perimetro (ruožų) signalizacijos kabelių 

paklojimas, pakeisti signalizacijos pulteliai, pakeisti signalizacijos maitinimo blokas ir kontroleris, 

įdiegta nauja centralė ); 

– įrengtos 2 vaizdo stebėjimo kameros valgyklos patalpose, 1 tardymo izoliatoriaus 

pasivaikščiojimų kiemeliuose ir 1 kontrolės praėjimo poste; 

– Sveikatos priežiūros padalinio patalpų koridoriuje kamera pakeista nauja skaitmenine vaizdo 

stebėjimo kamera, skirta stebėti ir kontroliuoti nuteistuosius jų lankymosi metu,  

– tardymo izoliatoriaus 2-ame aukšte, administracinėse patalpose, skirtose darbui su įslaptinta 

informacija, įrengtas pavojaus (įspėjimo) mygtukas; 

– pakeistos elektromagnetinės sklendės tardymo izoliatoriaus kontrolės praėjimo poste, patekimo 

į 3–6 aukštus durų, pataisos namų grotų, esančių už kontrolės praėjimo posto (KPP 1); 

– įdiegtas stacionarus laidinis telefonas gamybinio pastato pirmo aukšto stalių rankinio medienos 

apdirbimo dirbtuvių patalpose; 

– įrengtos naujos kompiuterinės darbo vietos: 1 vieta Resocializacijos skyriaus darbuotojams, 1 

vieta Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnams, 1 vieta Turto valdymo skyriaus darbuotojams, 1 vieta 

Ribotono naudojimo prieigai, 5 vietos Saugumo valdymo skyriaus specialistams dinaminei priežiūrai, 1 

kompiuterinė darbo vieta, skirta dirbti su įslaptinta informacija, dokumentų rengimu, neprijungta prie 

bendrojo kompiuterinio tinklo ir dedikuotu spausdintuvu; 

– naujai nutiestas elektros kabelis nuo tardymo izoliatoriaus pastato rūsio elektros skydinės iki 

Asmens duomenų apsaugos (ADA) patalpos; 

– įdiegta R.I.P. prieiga tardymo izoliatoriaus 5-me aukšte, bibliotekoje (3 kompiuteriai su 

prieigomis), pataisos namuose 2-me aukšte, bibliotekoje (1 kompiuteris su prieiga), Resocializacijos 5-

me skyriuje, 2-me aukšte (2 kompiuteriai su prieiga). 

Organizuoti pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 

kvalifikacijos tobulinimą.  
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Kalėjimų departamento Mokymo centre kvalifikaciją kėlė 233 darbuotojai, iš jų 3 aukščiausio ir 

aukštesniosios grandies pareigūnai, 80 vidurinės grandies, 95 pirminės grandies, 7 valstybės tarnautojai 

ir 44 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Įvadiniuose mokymuose dalyvavo 1 pirminės grandies 

pareigūnas. 

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

materialinį aprūpinimą. 

Užtikrinti tinkamą įstaigos patalpų priežiūrą ir remontą. 

Veiklos adresu A. Mickevičiaus g. 11 Suremontuotos 4 pagalbinės patalpos, pasivaikščiojimo 

kiemeliuose naujai išlieta gumos granulių grindų danga. 

Veiklos adresu Technikos g. 34 įrengtos 5 darbo vietos: izoliatoriaus pastato 2-me aukšte įrengtas 

dinaminės priežiūros pareigūnų kabinetas, pataisos namų 1-me aukšte įrengtas dinaminės priežiūros 

pareigūnų kabinetas, izoliatoriaus pastato 4-me ir 5-me aukštuose įrengti SVS specialistų kabinetai, 

izoliatoriaus 1-me aukšte įrengtas naujas SVS vyriausiojo specialisto budinčiajai pamainai kabinetas. 

Gamybiniame korpuse suremontuotos pagalbinės patalpos. 

Užtikrinti pasirengimo suimtųjų/nuteistųjų maitinimo ūkio būdu vykdymą. 

Parengtas ir patvirtintas perėjimo prie nuteistųjų ir suimtųjų maitinimo organizavimo ūkio būdu 

priemonių planas. 

Patvirtinta Turto valdymo skyriaus inspektoriaus pareigybė, 2020-11-11 priimtas darbuotojas eiti 

šias pareigas. Įsigytas turtas, reikalingas maisto gaminimo procesui. 

Atliktas maisto poreikio skaičiavimas pagal KD patvirtintus valgiaraščius ir maksimalų 

suimtųjų, nuteistųjų asmenų skaičių. Atlikti maisto produktų rinkos tyrimai – 2020-11-30 Rinkos tyrimo 

pažyma dėl kiaušinių pirkimo Nr. 71-220, 2020-11-30 Rinkos tyrimo pažyma dėl žuvies ir žuvies 

produktų pirkimo Nr. 71-221, 2020-11-30, Rinkos tyrimo pažyma dėl mėsos ir mėsos gaminių pirkimo 

Nr. 71-222, 2020-11-30, Rinkos tyrimo pažyma dėl pieno produktų pirkimo Nr. 71-219. 

____________________________ 


