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Teisinio reglamentavimo pokyčiai 
Nuo 2016-04-01 įsigaliojo Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimai, kurie 

įtvirtino ženkliai didesnį nuteistiesiems per mėnesį priklausančių pasimatymų skaičių, sutrumpinant 
pasimatymų trukmę, suimtiesiems didesnį telefoninių skambučių, trumpalaikių pasimatymų nesant fizinio 
kontakto skaičių, supaprastintą pasimatymų, skambučių suteikimo tvarką suimtiesiems. 

Kauno tardymo izoliatoriui (toliau – Kauno TI arba įstaiga) 2016 m. pakankamai sklandžiai pavyko 
įgyvendinti Suėmimo vykdymo įstatymo ir Bausmių vykdymo kodekso nuostatas. Parengti įstatymų 
įgyvendinimui reikalingi nauji, papildyti esami tvarkų aprašai: Daiktinių įrodymų neprijungtų prie bylos 
priėmimo, įteikimo ir suimtųjų daiktų grąžinimo; Suimtųjų ir nuteistųjų naudojamų elektros prietaisų priėmimo, 
registracijos, grąžinimo ir išlaidų už sunaudotą elektros energiją apmokėjimo; Suimtųjų ir nuteistųjų 
skambinimo ir kalbėjimo telefonu bei taksofono kortelių įsigijimo; Asmeninių kompiuterių išdavimo naudotis 
suimtiesiems ir nuteistiesiems; Trumpalaikių ir ilgalaikių pasimatymų suteikimo ir jų vykdymo procedūrų; 
Suimtųjų ir nuteistųjų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų priėmimo, išsiuntimo ir atsakymų į 
juos įteikimo; Dokumentų ar kitos medžiagos kopijų parengimo ir įteikimo suimtiesiems ir nuteistiesiems; 
Asmenų, atvykusių į ilgalaikius pasimatymus apsipirkimo ir maitinimo Kauno TI tvarkos aprašas, Nuteistųjų 
elektros prietaisų, kuriais jie naudojasi įstaigoje, priėmimo, registracijos, grąžinimo, sunaudotos elektros 
energijos išlaidų apmokėjimo tvarkų aprašai. Taip pat suimtiesiems, nuteistiesiems vykdytas aiškinamasis 
darbas, vietiniu radijo ryšiu skaityti pranešimai, į kameras išdalinti informaciniai segtuvai su aktualiomis teisės 
aktų redakcijomis. 

Struktūriniai pokyčiai 
Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau 

- Kalėjimų departamentas) ir Kauno apygardos probacijos tarnyba Kauno TI įkurtas Elektroninio stebėjimo 
centras, kuris savo veiklą pradėjo nuo 2016 m. spalio 12 d. Elektroninio stebėjimo sistemos pagalba vykdoma 
nuteistojo elgesio kontrolė. Nepertraukiamą subjekto stebėjimą elektroninio stebėjimo priemonėmis vykdo 
stebėtojas (Kauno TI pareigūnas), kuris realiu laiku atlieka nuteistųjų stebėjimą programinės įrangos aplinkoje 
ir atsižvelgdamas į pažeidimo lygį nedelsdamas reaguoja į sistemos siunčiamus pranešimus ir informuoja apie 
pažeidimą atsakingus asmenis. Kauno TI direktoriaus 2016 m. birželio 23 įsakymu Nr. 1-149, panaikintos 5 
Apsaugos ir priežiūros skyriaus (toliau – APS) prižiūrėtojo pareigybės (C lygis, 3 kategorija) ir įsteigtos 5 
vyresniojo prižiūrėtojo (Elektroninio stebėjimo centro), C lygis 4 kategorija, pareigybės. 

Suimtųjų, nuteistųjų skaičiaus pasikeitimas 
2016 m.: planinis suimtųjų, nuteistųjų skaičius - 290, nuteistųjų, paliktų atlikti įstaigoje ūkio darbus – 

28; vidutinis laikomų asmenų skaičius – 243, iš jų: 141 suimtųjų, 102 – nuteistųjų; vidutinis sąrašinis 
nuteistųjų, paliktų atlikti ūkio darbus įstaigoje – 23, laikomų užsienio piliečių per metus – 39, laikomų moterų 
vidutinis sąrašinis - 13. Asmenų, kurie perduoti pagal Europos arešto orderį iš Jungtinės Karalystės 2016 m. 
gruodžio 31 d. buvo 21.  

2016 m. bendras suimtųjų, nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius - 243; atvykusių, išvykusių suimtųjų, 
nuteistųjų skaičius 8904, iš jų suimtieji, nuteistieji, vykstantys tranzitu - 4543. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 
2013 m. bendras suimtųjų, nuteistųjų vidutinis sąrašinis skaičius mažėjo (2013 m. - 335, 2014 m. - 322, 2015 
m. - 285, 2016 m. – 243), o suimtųjų, nuteistųjų, vykstančių tranzitu skaičiai buvo tokie: (2013 m. - 2291, 2014 
m. - 1920, 2015 m. - 1887, 2016 m. - 4543). 

Personalo kvalifikacija ir jo kaita 
Į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centrą (toliau – 

Mokymo centras) nukreipti 4 kursantai, turintys tik vidurinį išsilavinimą,  įgyti pataisos pareigūno profesinį 
išsilavinimą. 10 pareigūnų išmokyti dirbti Elektroninio stebėjimo centre. 2 jaunesnieji pareigūnai apmokyti 
elgtis su vaikais, kurie atvyksta į trumpalaikius pasimatymus su suimtaisiais ir nuteistaisiais. 3 prevencinės 
grupės nariai vyko į mokymus „Prevencinės grupės taktinių gebėjimų lavinimas“, taip pat vyko į  12 iškvietimų 
(Kalėjimų departamento nurodytą vietą). 3 pareigūnai baigė šaudymo instruktorių kursus, 2 pareigūnai 
dalyvavo mokymuose „Pataisos pareigūnų specialaus parengimo stiprinimas“. 111 įstaigos pareigūnų išlaikė 
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bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į tarnybą Kalėjimų departamente ir 
jam pavaldžiose įstaigose ir pataisos pareigūnams, bei  šaudybos kontrolinių normatyvų įskaitas. 

Per 2016 m. kvalifikaciją kėlė 107 darbuotojai 283 kartus, iš jų 29 vyresnieji pareigūnai, pareigūnai 125 
kartus, 54 jaunesnieji pareigūnai 96 kartus, 21 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis 50 kartų ir 3 valstybės 
tarnautojai 12 kartų. 43 įstaigos pareigūnai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį kvalifikaciją kėlė 
Mokymo centre.  Mokymo centre 10 pareigūnų baigė jaunesniųjų pataisos pareigūnų įvadinius mokymus.    

Kauno TI organizuoti 3 mokymai: Privalomosios pirmosios pagalbos ir higienos, „Analitinis ir 
kūrybinis mąstymas“, „Privačių interesų deklaravimo aktualijos, praktiniai pavyzdžiai. Korupcijos  prevencija“.   

Per 2016 m. priimta: 1 pareigūnas, 1 karjeros valstybės tarnytojas, 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo 
sutartį ir 14 jaunesniųjų pareigūnų (viso 17); atleista: 2 vyresnieji pareigūnai, 3 pareigūnai, 19 jaunesniųjų 
pareigūnų, 1 karjeros valstybės tarnautojas ir  3 darbuotojai, dirbantys pagakl darbo sutartį (viso 28).  

Viena iš didesnių įstaigos veiklos problemų - sudėtingas jaunesniųjų pareigūnų etatų užpildymas. 2016-
12-30 Kauno TI neužimtų jaunesniųjų pareigūnų etatų buvo 28 (iš jų naujai įsteigtų – 10). 2016 m. buvo 
naudotos įvairiarūšės informacijos sklaidos priemonės kvietimui į tarnybą, populiarinta Pataisos pareigūno 
profesija, paskelbti 65 skelbimai kviečiant apsilankyti, dirbti įstaigoje, mokytis pataisos pareigūno profesijos. 
Įgyvendintas pataisos pareigūno profesinio viešinimo planas. Lankytasi gimnazijose, mokyklose, darbo biržose, 
įvairiuose renginiuose, skelbti skelbimai įdarbinimo agentūrose, informacija viešinama įstaigos interneto 
svetainėje, Facebook paskyroje. 

Finansavimo lygis  
Kauno TI 2016 m. finansavimo lygis buvo pakankamas įgyvendinti įstaigos metiniame veiklos plane 

numatytiems tikslams. 2016 m. pradžioje numatytas įstaigos finansavimas buvo 4,32 proc. mažesnis nei 
patvirtintas 2016 m. pabaigoje. Papildomi asignavimai iš valstybės biudžeto, 119 516 Eur. buvo skirti 
strategiškai svarbių tikslų ir priemonių įgyvendinimui: „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“, 
„Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ bei „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų 
asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprūpinimą“. Kauno TI disponuodamas didesniais finansiniais 
resursais, metiniame veiklos plane numatytus tikslus įgyvendino ne tik kiekybine, tačiau ir kokybine prasme: 
įsigytas informacinės sistemos “Įskaita“ modulis „Kamerų grafinis atvaizdavimas, perpildymo ir izoliacijos 
kontrolė“, 14,5 proc. atnaujinta visos turimos kompiuterinės technikos ir programinės įrangos,  atlikti einamojo 
remonto darbai 26 kamerose, įrengtos 2 ilgalaikių pasimatymų patalpos, 1 trumpalaikių pasimatymų patalpa, 
kurioje pasimatyme dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito ir specialiai pritaikyta pasimatyti su 
vaikais ir t. t. 

Materialinės bazės būklė 
2016 m. skirtas papildomas finansavimas ilgalaikio turto remontui ir kitoms prekėms įsigyti, reikšmingai 

pagerino įstaigos materialinės bazės būklę. 100 proc. atlikti Kauno TI 2016 m. veiklos plane numatyti ilgalaikio 
turto remontai bei pasirengta Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo pakeitimų 
įgyvendinimui. 

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  
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5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 03.001.01.02.01);  
5.2. Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas (kodas 

03.001.01.02.08); 
2016 m. Valstybės biudžeto asignavimai skirti pagal priemonę „Teikti nuteistiesiems socialinę ir 

psichologinę pagalbą“. 
Asignavimų panaudojimas. 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 135 000 eurų; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 135 000 eurų; 
planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

Priemonės „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“ įgyvendinimo aprašymas.  
Siekiant aktyvesnio nuteistųjų dalyvavimo socialinės reabilitacijos programų įgyvendinime patobulintos 

5  socialinės reabilitacijos programos: Nuteistųjų integracijos į visuomenę, Nuteistųjų pataisos, Nuteistųjų 
adaptacijos, Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo, Naujai atvykusių į Kauno tardymo izoliatorių suimtųjų ir 
nuteistųjų adaptacijos programa. Įgyvendinant Asmenų, linkusių vartoti, platinti narkotikus, priežiūros 
prevencinę programą parengta Kino terapijos programa. Patvirtinta Asmenų linkusių vartoti, platinti narkotikus 
priežiūros prevencijos programa. Programas, skirtas plėtoti bendrąją, atrankinę ir ar tikslinę narkomanijos 
prevenciją teikė 6 Kalėjimų departamentui pavaldžios įstaigos. Kauno TI skirta 2 vieta pagal surinktus balus. 
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078, II uždavinio 11 priemonės įgyvendinimui, 
Kalėjimų departamentas skyrė šimtaprocentinį finansavimą - 700 eurų parengtai Kino terapijos programai 
vykdyti. Už skirtas lėšas įsigytas televizorius. Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevencijos priemonių planas 
įgyvendintas 100 proc. Suimtiesiems ir nuteistiesiems formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius skaityta 50 
edukacinio pobūdžio pranešimų. 

 Gerinant laisvalaikio užimtumo organizavimą inicijuotos ir organizuotos 2 naujos laisvalaikio 
užimtumo priemonės (Suimtųjų ir laikinai atvežtų nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programa papildyta siuvimo 
ir nėrimo vašeliu užsiėmimais). Užsiėmimuose dalyvavo 18 suimtųjų vyrų ir moterų.  

 Lyginant su 2015 m. 40 proc. padidėjo nuteistųjų, dalyvaujančių socialinio projekto „Žalioji oazė“ 
veikloje. 100 proc. visų pageidaujančių dalyvavo neformalaus ugdymo užsiėmimuose (dailės, keramikos, 
lietuvių šnekamosios kalbos (užsienio piliečiams) būreliuose).  

Įgyvendinant projektą "Įkalintų asmenų meninių įgūdžių (tapybos srityje) lavinimas bendroje veikloje su 
profesionaliais menininkais" suorganizuotos 3 parodos miesto visuomenei. Projekte dalyvavo 21 suimtasis, 
nuteistasis, projekto eigoje sukurti 52 dailės darbai. Per 2016 m. suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti 33 
kultūriniai ir sportiniai renginiai. Organizuotos 8 viešos akcijos, renginiai, kuriuose 100 proc. dalyvavo 
nuteistieji nuo visų nuteistųjų, turinčių teisę išvyksti be palydos už įstaigos ribų. 

Didinant suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą už kameros ribų, mažinant jų buvimą uždaroje erdvėje 
suimtieji ir nuteistieji lankė Kauno suaugusiųjų mokymo centro pamokas; buvo išvedami į Koplyčią, skaityklą, 
stalo teniso žaidimo patalpą, kompiuterių klasę, į pasivaikščiojimo kiemus su sportine įranga; dalyvavo 
keramikos ir tapybos neformalaus švietimo užsiėmimuose ir kt. Nuo lapkričio mėnesio trys grupės suimtųjų 
mokosi anglų kalbos. Kiekvieną darbo dieną Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkai 1 val. po 
administracijos darbo valandų išvesdavo suimtuosius ir nuteistuosius į užsiėmimus už kameros ribų. Per metus 
administracijos nedarbo metu Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių viršininkai dirbo 266 valandas. Pagal 
įstaigos administracijos paskaičiavimus 1 asmuo per dieną buvo išvestas už kameros ribų 2 val. 8 min. 

Kauno TI kartu su valstybiniu psichikos sveikatos centru organizuotoje akcijoje „Baltas vilkas“ 
dalyvavo 20 proc. suimtųjų, nuteistųjų (klausė paskaitų, relaksacijos įrašų, radijo laidos), dviem konkursams: 
vaizduojamojo meno darbų (piešinių, atviručių) „Atsigręžiant į save“ bei literatūros kūrinių (esė, rašinio, 
eilėraščio) konkurse „Neišmoktos pamokos“ darbus pateikė 50 suimtųjų ir nuteistųjų.  

Nuo 2016 spalio 4 d. įstaigoje pradėjo dirbti pirmieji 2 suimtieji. Atsižvelgiant į jų darbinę veiklą, 
sudaroma galimybė pasilikti įstaigoje atlikti ūkio darbus (įsiteisėjus teismo nuosprendžiui).  

Priemonės „Rengti ir vykdyti laisvės atėmimo vietose socialinių įgūdžių lavinimo programas“ 
įgyvendinimo aprašymas: 

Įgyvendinant Kalėjimų departamento aprobuotą nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo programą, sukurtą 
įgyvendinant „Grundtvig mokymosi programos partnerysčių“  projektą, 2016 m. liepos 7 d. Mokymo centre 
vyko pirmieji tiksliniai mokymai programos vykdytojams. Mokymus vedė viena iš programos autorių – Kauno 
TI Psichologinės tarnybos viršininkė. Atlikus atrankinį interviu Kauno TI buvo sudaryta 8 asmenų grupė, tačiau 
1 asmuo buvo paleistas į laisvę neprasidėjus programos įgyvendinimui, o kitas asmuo po antro užsiėmimo 
nusprendė programoje nedalyvauti. 2016 m. liepos 28 d. pradėta taikyti Nuteistųjų socialinių įgūdžių ugdymo 
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programa. Rugsėjo 5 dieną įteikti Socialinių įgūdžių ugdymo programos baigimo pažymėjimai 6 įstaigoje 
laikomiems suimtiesiems.  

5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 03.001.01.03.01); 
Asignavimų panaudojimas. 
Pradiniai planiniai asignavimai metams 2 205 950 eurų; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 2 205 

950 eurų; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 
Priemonės „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ įgyvendinimo 

aprašymas: 
Įgyvendinti 100 proc.: Veiksmų planas, rengiantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 

nuostatų įsigaliojimui nuo 2016 m. balandžio 1 d.; Teisės aktų nuostatų, kurios įsigalios nuo 2016 m. balandžio 
1 d. įgyvendinimo priemonių planas; Bendrų veiksmų galimoms suimtųjų ir nuteistųjų badavimo ar kitoms 
grupinio protesto akcijoms užkardyti priemonių planas; Kovos su korupcija programos įgyvendinimo 
priemonių planas; Žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių planas. 

Įgyvendinti projektai 100 proc.: "Pasidalinimas profesine patirtimi socialinių paslaugų administravimo 
ir perteklinių biurokratinių procedūrų mažinimo srityse"; "Įkalintų asmenų meninių įgūdžių (tapybos srityje) 
lavinimas bendroje veikloje su profesionaliais menininkais". Šis projektas pradėtas vykdyti 2016 m. kovo 23 d., 
baigtas 2016 m. gruodžio 30 d. Projekto įgyvendinime dalyvavo 21 suimtasis ir nuteistasis (kartu su Vilniaus 
Dailės akademijos Kauno fakulteto tapybos katedros studentėmis įvairia tematika nutapė 52 paveikslus). Šiuo 
metu darbai eksponuojami parodose. Taip pat įgyvendinti projekto "Kokybės vadybos sistemos diegimas 
Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje" Kauno tardymo izoliatoriaus veiklos tobulinimo 
veiksmų 2016 m. uždaviniai. 

Atliktos Viešųjų pirkimų procedūros energetinio audito ir investicijų projekto parengimo paslaugai 
įsigyti. 2016-03-09 pasirašyta Energetinio audito pasirengimo ir investicinio projekto paslaugų sutartis. 
Projektas pateiktas Energetikos agentūrai suderinimui. Iš agentūros gautas pritarimas. Rengiama paraiška VIPA 
dėl investicijų paskolos Kauno TI pastatų energetinio efektyvumo didinimui dydžio patvirtinimo. 

Skatinant įstaigos dokumentų valdymo novatoriškumą, plečiant Dokumentų valdymo sistemos 
įsisavinimo galimybes, didinant vartotojų skaičių apmokyti dirbti su šia sistema Apsaugos ir priežiūros, 
Įskaitos, Buhalterinės apskaitos skyrių bei Psichologinės tarnybos darbuotojai (viso 30), kurie skyrių vidaus 
administravimo dokumentaciją registruoja ir bylas formuoja Dokumentų valdymo sistemoje.  

Bendradarbiaujant su Kalėjimų departamentu ir Kauno apygardos probacijos tarnyba įkurtas 
Elektroninio stebėjimo centras (aprašymas pateiktas I skyriuje Struktūriniai pokyčiai). 

Parengta dinaminės apsaugos taikymo Kauno tardymo izoliatoriuje koncepcija pradėtas įgyvendinti 
pirminis dinaminės apsaugos taikymo etapas. 

Vadovaujantis Bendrų veiksmų, susidarius ypatingoms situacijoms ir Ekstremalių situacijų planais, 
organizuotos tarpinstitucinės pratybos, apmokytas 81 proc. pareigūnų. 

Per 2016 m. įstaiga įsigijo 10 naujų kompiuterių ir 8 planšetinius kompiuterius. 2016-12-01 įstaigoje 
buvo 69 kompiuterizuotos darbo vietos, iš jų 2016 m. atnaujintos apie 14.5 %.  Įsigytas informacinės sistemos 
“Įskaita“ modulis „Kamerų grafinis atvaizdavimas, perpildymo ir izoliacijos kontrolė“. 

Sumažintos  tiesioginės išlaidos vienam laikomam asmeniui (planas - ne didesnės kaip 853 eurų), 
įvykdymas 2016-12-31 - 807,9 eurų. Prašomų perskirstyti planinių asignavimų tarp išlaidų straipsnių ar 
ketvirčių planuota suma ne didesnė kaip 5 proc. metinio biudžeto plano (planas), įvykdymas - 2016 m. planinių 
asignavimų perskirstymas tarp išlaidų straipsnių sudarė 2,67 proc. metinio biudžeto plano. 

5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 
aprūpinimą (kodas 03.001.01.03.02); 

Asignavimų panaudojimas. 
Pradiniai planiniai asignavimai metams 543 671 eurų; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 543 671 

eurų; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 
Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį 

aprūpinimą“ įgyvendinimo aprašymas: 
2016 m. atlikti einamojo remonto darbai 26 kamerose, iš kurių 18 – je pakeista elektros instaliacija 

įrengiant elektros kištukinius lizdus prie kiekvienos miegamosios vietos. Taip pat įvertinus sumažėjusį laikomų 
įstaigoje suimtųjų, nuteistųjų skaičių ir siekiant užtikrinti teisės aktais nustatytą asmeniui tenkantį minimalų 
plotą (3,6 kv. m.) demontuotos 98 miegamosios vietos 60 kamerų. 

Įrengtos 2 ilgalaikių pasimatymų patalpos, 1 trumpalaikių pasimatymų patalpa, kurioje pasimatyme 
dalyvaujantys asmenys neatskiriami vienas nuo kito ir specialiai pritaikyta pasimatyti su vaikais. 
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5.5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (kodas 03.001.01.03.03); 
5.6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą (kodas 03.001.01.03.04); 
Asignavimų panaudojimas. 
Pradiniai planiniai asignavimai metams 895 eurų; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 895 eurų; 

planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 
Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją“ įgyvendinimo aprašymas: 

Patikrintų asmenų, kurie turi būti profilaktiškai patikrinti dėl tuberkuliozės - 99 proc., užsikrėtimų TB įstaigoje 
skaičius – 0. 

Priemonės „Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 
profilaktiką ir gydymą“ įgyvendinimo aprašymas: 

Patikrinta asmenų, kurie turi būti profilaktiškai tikrinami: 
- dėl ŽIV - 99 proc., 
- dėl lytiškai plintančių ligų - 99 proc. 

5.7. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas 
(pajamų įmokos) (kodas 03.001.01.03.05); 

Asignavimų panaudojimas. 
Pradiniai planiniai asignavimai metams 21 967 eurų; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 21 967 

eurų; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 
Priemonės „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 

paslaugas“ įgyvendinimo aprašymas: 2016 m. įstaiga iš ilgalaikio materialiojo turto nuomos gavo 20 160,24 
eurų pajamų. 

 
    ______________________________ 


