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KAUNO NEPILNAME ČIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-PATAISOS NAM Ų 

2013-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS 
 

Priemonės 
kodas 

Priemonės 
pavadinimas 

Įstaigos veiksmo pavadinimas 
Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai ir 

jų reikšmės 
Atsakingi vykdytojai 

Įvykdymo 
terminas 

Asignav
imai 

(tūkst. 
litų) 

 Strateginio veiklos plano programos pavadinimas: BAUSMIŲ SISTEMA 
3.001.1.1.2 Vykdyti 

probacijos 
reformą 
(priemonės 
pagal 
(Nepilnameči
ų justicijos 
2009–2013 
metų 
programą) 

1. Sukurti ir įdiegti nuteistųjų, 
atliekančių laisvės atėmimo bausmę  
ryšių su šeima palaikymo priemonių 
sistemą 

1. Nuteistųjų artimiesiems organizuotų 
renginių „Atvir ų durų diena“ skaičius – 2; 
2. nuteistųjų artimiesiems išsiųsta 
kvietimų atvykti pasimatyti su vaikais bei 
aptarti iškilusias problemas skaičius – 75; 
3. apmokėtų kelionės išlaidų 
artimiesiems, atvykstantiems į ilgalaikius 
ar trumpalaikius pasimatymus su 
nuteistaisiais, skaičius– 100; 
4. suteiktų psichologinių konsultacijų 
nuteistųjų artimiesiems skaičius – 16 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai, 
Psichologinė grupė, 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 

  2. Organizuoti sociokultūrinius 
renginius – rengti nuteistus laisvės 
atėmimo bausme asmenis grįžti į 
visuomenę 

1. Organizuotų sociokultūrinių renginių 
skaičius – 125; 
2. nuteistiesiems organizuotų išvykų į ne 
pataisos įstaigoje organizuojamus 
renginius (kino teatrą, muziejus, sportines 
varžybas ir kt.)/nuteistųjų, išvykusių ne 
pataisos įstaigoje organizuojamus 
renginius, skaičius – 40/95 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai, 
Psichologinė grupė 

2013 metai 
 
 

  
 
 
 
 

3. Įsigyti priemonių, reikalingų 
nuteistųjų laisvalaikio užimtumui ir 
praktinei veiklai organizuoti 

Pagal skirtus asignavimus įsigytų 
priemonių, reikalingų nuteistųjų 
laisvalaikio užimtumui ir praktinei veiklai 
organizuoti, procentas – 100 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai 

2013 metai 

40 
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1. Rengti ir skleisti informaciją, 
formuojančią teigiamą visuomenės 
nuomonę apie bausmę atlikusius 
jaunuolius 

Priemonių, kuriomis formuojama 
teigiama visuomenės nuomonė apie 
bausmę atlikusius jaunuolius, skaičius – 
20 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai 

2013 metai  Vykdyti 
Nacionalinę 
jaunimo 
politikos 
2011–2019 
metų plėtros 
programą 

2. Organizuoti mokymus nuteistiems 
jaunuoliams, skatinant juos siekti 
bendrojo ir specialiojo išsilavinimo, 
sudaryti galimybę įgyti profesinių 
žinių ir praktinių įgūdžių, suteikti 
aktualios informacijos apie socialinę 
paramą, švietimo paslaugas, 
įsidarbinimo galimybes, taip pat 
teisinės informacijos, susijusios su jų 
grąžinimu į laisvę 

1. Besimokančių bendrojo lavinimo 
mokykloje nuteistųjų ir suimtųjų iki 16 
metų procentas – 100, 
2. pagal pateiktus rašytinius prašymus 
besimokančių bendrojo lavinimo 
mokykloje vyresnių nei 16 metų 
nuteistųjų ir suimtųjų procentas – 100, 
3. pagal pateiktus Kauno mechanikos 
mokyklos vadovui rašytinius prašymus 
besimokančių pasirinktos profesijos 
nuteistųjų procentas – 100 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai 

2013 metai 

 

3.001.1.2.1 
 

Teikti 
nuteistiesiems 
socialinę ir 
psichologinę 
pagalbą 

1. Vykdyti socialinės reabilitacijos 
darbą su nuteistaisiais ir suimtaisiais, 
rengti juos integracijai į visuomenę, 
mažinti nusikaltimų pasikartojimo 
galimybę 

1. Nuteistųjų, dalyvaujančių socialinės 
reabilitacijos programose, skaičius 
procentais – 95; 
2. nuteistųjų, neturinčių drausminių 
nuobaudų, skaičius didės iki 25-ių 
procentų 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai; 
Psichologinė grupė 

2013 metai 

  2. Tardymo izoliatoriuje užtikrinti 
socialinį darbą su suimtosiomis 
moterimis 

Parengtų ir pritaikytų socialinio darbo ir 
užimtumo programų su suimtosiomis 
moterimis skaičius – 2 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

  3. Atlikti nuteistųjų anketines 
(kiekybines) apklausas ir parengti 
analizes: 
- Nuteistųjų socializacijos 
problemos; 
- Nuteistųjų vertybinės orientacijos ir 
socialinių ryšių ypatumai; 
- Nuteistųjų požiūris į bendrąjį 
lavinimą ir profesinį mokymą 

Parengtų analizių skaičius – kiekvienos 
po 1  

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai 
 

2013 metai 

  4. Orientuojantis į efektyvesnį 
nuteistųjų integracijos į visuomenę 
procesą, bendradarbiauti su 
nevyriausybinėmis organizacijomis 
nuteistųjų užimtumo gerinimui 

Į nuteistųjų užimtumo procesą įtrauktų 
nevyriausybinių organizacijų skaičius – 3 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai, 
Psichologinė grupė 

2013 metai 

  5. Vykdyti apibrėžto grupinio 
užimtumo programas 

1.Vykdoma programų skaičius – 15; 
2. nuteistiesiems ir suimtiesiems pravestų 
užsiėmimų skaičius – 8100; 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės  

2013 metai 
 

1060 



3 

   3. darbuotojų, vykdančių užsiėmimus, 
skaičius – 20 

integracijos į 
visuomenę skyriai 
Įstaigos direktoriaus 
įsakymu paskirti 
programų vadovai 

 

  6. Vesti EQUIP programos 
„5Nuteistųjų mokymas mąstyti ir 
elgtis atsakingai taikant savitarpio 
pagalbos metodą“  užsiėmimus 
nuteistųjų grupėse 

1. Organizuotų užsiėmimų skaičius – 4; 
2. dalyvių skaičius – 20 

Psichologinė grupė 
 

2013 metai 
 

  7. Teikti psichologines konsultacijas 
nuteistiesiems, įvykdžiusiems 
seksualinę prievartą prieš vaikus 

Pravestų konsultacijų skaičius – 40 
 

Psichologinė grupė 
 

2013 metai 
 

  8. Vykdyti Savižudybių ir savęs 
žalojimo laisvės atėmimo vietose 
prevencijos programą. Individualiai 
konsultuoti nuteistuosius vykdant šią 
programą 

Pravestų konsultacijų skaičius – 70 
 

Psichologinė grupė 
 

2013 metai 

  9. Plėtojant socialinę partnerystę 
organizuoti susitikimus su Kauno 
darbo biržos Jaunimo darbo centro 
atstovais 

1. Organizuotų susitikimų su Kauno 
darbo biržos Jaunimo darbo centro 
atstovais skaičius – 6; 
2. susitikimuose dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius – 70 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

  10. Bendradarbiauti su kitomis 
institucijomis paleidžiant 
nuteistuosius į laisvę ir sprendžiant jų 
socialines problemas 

Išsiųsta pranešimų į miestų bei rajonų 
pataisos inspekcijas, policijos 
komisariatus bei vaiko teisių apsaugos 
tarnybas – 70 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

  11. Vykdyti Ankstyvosios 
intervencijos programą 

Programoje dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius – 40 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

  12. Bendradarbiaujant su VšĮ 
Dainavos poliklinikos Jaunimo 
centru teikti nuteistiesiems 
individualias ir grupines 
psichologinio, socialinio 
konsultavimo, prevencines sveikos 
gyvensenos ugdymo konsultacijas 

Organizuotų konsultacijų skaičius – 4 
 

Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyrius 

2013 metai 

  13. Vykdyti nuteistiesiems 
simuliacinį žaidimą ,,Mano kelias“ 2-
ą versiją 

Nuteistųjų, dalyvavusių žaidime, skaičius 
– 30 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 
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14. Organizuoti bendrus Socialinės 
reabilitacijos, Socialinės integracijos 
į visuomenę skyrių darbuotojų, 
Kauno ,,Aitvaro“ vidurinės mokyklos 
ir VŠĮ Kauno mechanikos mokyklos 
pedagogų susirinkimus nuteistųjų ir 
suimtųjų bendrojo lavinimo ir 
nuteistųjų profesinio mokymo 
klausimams bei problemoms aptarti 

Organizuotų susirinkimų skaičius – 4 Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai,  

2013 metai 

15. Pateikiant klausimyną atlikti 
įstaigoje esančių nuteistųjų ir 
suimtųjų mikroklimato tyrimą 

Atlikt ų tyrimų skaičius – 1 Psichologinė grupė 2013 metai 

16. Vykdyti Kriminalinės 
subkultūros apraiškų įstaigoje 
prevencijos programos 2013 metų 
plano priemones 

1. Organizuotų grupinių Neigiamo 
lyderiavimo prevencijos programos 
užsiėmimų nuteistiesiems skaičius – 35; 
2. organizuotų paskaitų įstaigos 
pareigūnams, įtraukiant į jaunesniųjų 
pareigūnų ir pareigūnų mokymo planus 
temas, skirtas kriminalinės subkultūros 
įtakos mažinimui įstaigoje, skaičius – 2; 
3. parengta metodinė rekomendacija 
įstaigos personalui, skirta kriminalinės 
subkultūros įtakos mažinimui – 1 
lankstinukas; 
4. subkultūros prevencijos temomis 
organizuotų susirinkimų su nuteistaisiais 
skaičius – 4 

Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę ir 
Personalo skyriai bei 
Psichologinė grupė. 

2013 metai 

17. Inicijuoti savanorių veiklą 
socialinės reabilitacijos darbui su 
nuteistaisiais 

1. Savanorių, dirbusių socialinį 
reabilitacijos darbą su nuteistaisiais, 
skaičius – 3; 
2. visuomeninių organizacijų ir savanorių 
suteikti pagalbos atvejai – 10 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

18. Vykdyti priklausomų nuo 
psichiką veikiančių medžiagų 
asmenų reabilitacijos programą 
(pagal šią programą įstaiga vykdo 
parengtus įžanginės grupės 
užsiėmimus) 

Programoje dalyvavusių nuteistųjų 
skaičius – 50 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Bendradarbiaujant su asociacija 
Vyrų krizių centras, teikti 
nuteistiesiems socialinę ir 
psichologinę pagalbą 

Pravestų seminarų skaičius – 8 Socialinės 
reabilitacijos skyrius  
ir Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyrius 

2013 metai 
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20. Bendradarbiaujant su Kauno 
miesto savivaldybės Visuomenės 
sveikatos biuru, organizuoti 
nuteistiesiems socialinės pagalbos 
teikimą 

Organizuotų užsiėmimų skaičius – 9 Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 

21. Užtikrinti tinkamą Kalėjimų 
departamento direktoriaus 2013 m. 
balandžio 3 d. įsakymo Nr. V-119 
„Dėl Sielovadinio darbo su įkalinimo 
įstaigose laikomais asmenimis sąlygų 
tobulinimo priemonių plano 
patvirtinimo “ įgyvendinimą 

Sudarytų bendradarbiavimo sutarčių su 
sielovadinį darbą įkalinimo įstaigose 
vykdančiomis religinėmis 
bendruomenėmis, bendrijomis, 
kapelionais skaičius – 2 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 
ir Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyrius 

2013 metai 

22. Parengti grįžtamojo ryšio 
apibendrintą duomenų analizę apie 
nuteistuosius, paleistus iš Socialinės 
integracijos į visuomenę skyriaus 

Parengtų analizių skaičius – 4 Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyrius 

2013 metai 

 
 
 

 
 
 

23. Vykdyti Elgesys-Pokalbis-
Pasikeitimas programą (individuali 
motyvacijos keisti netinkamą elgesį 
programa) 

Programoje dalyvavusiųjų nuteistųjų 
skaičius – 12 

Socialinės 
reabilitacijos skyrius 
ir Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyrius 

2013 metai 

1. Parengti įstaigos 2012 metų 
veiklos ataskaitą 

Parengta ir pateikta Kalėjimų 
departamentui prie LR TM metinė veiklos 
ataskaita – 1 

Administracijos 
reikalų skyrius 

2013 m. 
I ketvirtis 

2. Parengti įstaigos 2013 metų 
veiklos planą 

Parengtas ir pateiktas Kalėjimų 
departamentui prie LR TM direktoriui 
tvirtinti veiklos planas–1 

Administracijos 
reikalų skyrius 

2013 metai 

3. Pasiekti, kad teisingumo ministro 
įsakymu nustatyti įstaigos veiklos 
vertinimo rodikliai 2013 metais būtų 
ne žemesni už pasiektus 2012 metais 

2013 metais pasiektų įstaigos veiklos 
vertinimo rodiklių (lyginant su pasiektais 
per 2012 metus) didėjimas procentais – 5 

Direktorius 
Administracijos 
reikalų skyrius 

2013 metai 

4. Parengti įstaigos 2013 metų 
veiklos plano uždavinių 
įgyvendinimo ataskaitas 

1. Parengta ir pateikta Kalėjimų 
departamentui ataskaitų – 4; 
2. parengtų ir pateiktų Kalėjimų 
departamentui vertinimo kriterijų lentelių 
skaičius – 4 

Administracijos 
 reikalų skyrius 

2013 metai 

3.001.1.3.1 Vykdyti 
saugų ir 
veiksmingą 
laisvės 
atėmimo vietų 
valdymą 
 

5. Vykdyti įstaigos internetinės 
svetainės administravimą 

Visuomenė nuolat bus informuojama apie 
įstaigos veiklą 

Administracijos 
reikalų skyrius 

2013 metai 

6224 

  6. Atlikti nuteistiesiems ir 
suimtiesiems tyrimus dėl ŽIV/AIDS 
bei lytiškai plintančių infekcijų 
nustatymo ir taikyti gydymą 

Nuteistiesiems ir suimtiesiems atliktų 
tyrimų dėl ŽIV/AIDS ir lytiškai 
plintančių infekcijų nustatymo skaičius 
procentais – 90 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2013 metai  
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7. Atlikti nuteistiesiems ir 
suimtiesiems tyrimus dėl 
tuberkuliozės nustatymo ir taikyti 
gydymą  

7.1 Nuteistiesiems ir suimtiesiems atliktų 
tyrimų skaičius procentais – 90 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2013 metai  

  8. Šviesti suimtuosius ir nuteistuosius 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų prevencijos klausimais 

1 Suimtųjų ir nuteistųjų, supažindintų su 
priklausomybės ligų prevencijos, gydymo 
ir reabilitacijos klausimais, skaičius 
procentais – 85; 
2. suimtųjų ir nuteistųjų, ištirtų dėl 
narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
vartojimo, skaičius – 90; 
3. įstaigoje laikomiems suimtiesiems ir 
nuteistiesiems organizuota švietėjiško 
pobūdžio priemonių narkomanijos žalos 
klausimais skaičius (paskaitos, grupiniai 
užsiėmimai) – 16 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba, 
Socialinės 
reabilitacijos ir 
Socialinės 
integracijos į 
visuomenę skyriai 

2013 metai 
 

 

  9. Vykdyti nuteistųjų ir suimtųjų 
sveikatos priežiūrą 

1 Vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka - 
nuolat 
2. Nuteistųjų, kuriems atliktas 
kompleksinis sveikatos patikrinimas, 
skaičius procentais – 95 

Sveikatos priežiūros 
tarnyba 

2013 metai 
 

10. Vesti įstaigoje vykdomų projektų 
buhalterinę apskaitą 

Vykdomų projektų skaičius – 1 
 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 

11. Parengti įstaigos 2013 metų 
biudžetą 

Parengtų programų sąmatų, jų 
skaičiavimo formų skaičius – 12 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 

12. Parengti 2013 metų valstybės 
biudžeto programų sąmatų 
pakeitimus 

Parengta prašymų dėl programų sąmatų 
pakeitimo – 5 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 

13. Parengti ataskaitų rinkinius 
(biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 
ataskaitas, finansines ataskaitas) 

Parengta biudžeto išlaidų sąmatos 
vykdymo ataskaitų – 27, finansinių 
ataskaitų – 22 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 
kas ketvirtį 

14. Parengti 2014 metų įstaigos 
biudžeto projektą 

Parengtų programų sąmatų, jų 
skaičiavimo formų skaičius – 10 

Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013  
II pusmetis 

  

15. Užtikrinti, kad įstaigos finansiniai 
ir materialiniai ištekliai būtų 
naudojami efektyviai, racionaliai ir 
pagal paskirtį 

Įstaigos finansinę ir materialinę veiklą 
2013 m. kontroliavusių institucijų 
nustatytų pažeidimų skaičius – 0 

Direktorius 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 
 

 

  16. Nagrinėjant suimtųjų ir nuteistųjų 
bei kitų piliečių skundus, atstovauti 
įstaigai teismuose, kitose institucijose 

1. Nagrinėjant suimtųjų ir nuteistųjų bei 
kitų piliečių skundus, atstovavimo įstaigai 
teismuose skaičius – 3; 
2. parengta atsiliepimų į suimtųjų ir 
nuteistųjų bei kitų piliečių skundus – 3 

Personalo skyrius 2013 metai  
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17. Optimizuoti įstaigos valdymo 
struktūra 

Suderinta su KD ir patvirtinta atnaujinta 
įstaigos struktūra 

Personalo skyrius 2013 metai 

18. Organizuoti įstaigos pareigūnų 
atestavimą 

1. Atestacijos komisijos pasėdžių skaičius 
– 5; 
2. atestuojamų pareigūnų skaičius – 29 

Personalo skyrius 2013 metai 

19. Organizuoti įstaigos pareigūnams 
tarnybinius mokymus ir šaudymo 
pratybas 

1. Tarnybinių mokymų skaičius – 16; 
2. šaudymo pratybų skaičius – 4 

Personalo skyrius  
Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2013 metai 

20. Organizuoti įstaigos pareigūnams 
privalomus periodinius profilaktinius 
sveikatos patikrinimus 

Sveikatą pasitikrinusių darbuotojų 
skaičius – 75 

Personalo skyrius 2013 metai 

  

21. Įgyvendinti įstaigos kovos su 
korupcija 2013 m. plane numatytas 
priemones 

Plane numatytų priemonių įgyvendinimas 
procentais – 100 

Plane atsakingais 
paskirti darbuotojai 

2013 metai 

 

1. Pirkti prekes ir paslaugas Vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka, 
įvykdymas pagal skirtus asignavimus 
procentais – 100 

Ūkio skyrius, 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius, 
Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 
 

2. Vykdyti nuteistųjų ir suimtųjų 
apsaugą ir priežiūrą, stiprinti įstaigos 
saugumą. 
 

1. Pabėgimų iš saugomų ir nesaugomų 
objektų atvejų skaičius – 0; 
2. įvykdytų nusikalstamų veikų skaičius – 
0; 
3. pasipriešinimo pareigūnams atvejų 
skaičius – 0 

Apsaugos ir 
priežiūros bei Vidaus 
tyrimų skyriai 

2013 metai 
 
 

3. Pasirengti suimtų ir nuteistų 
moterų perkėlimui iš Šiaulių TI į 
Kauno NTI-PN 

1. Nupirkta papildomai čiužinių, 
patalynės, indų komplektų – 50 vnt.; 
2. pasirašyta sutartis dėl maitinimo 
paslaugos teikimo – 1 vnt. 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

2013 metai 

4. Įgyvendinti CPT inspektavimo 
metu pateiktas pastabas ir 
rekomendacijas 

Gavus CPT rekomendacijas, jų 
įgyvendinimo procentas – 100 

Ūkio skyrius, 
Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 
 

5. Atlikti netikėtus Apsaugos ir 
priežiūros skyriaus budinčiųjų 
pamainų patikrinimus 

Atlikt ų netikėtų patikrinimų skaičius – 36 Apsaugos ir 
priežiūros skyrius 

2013 metai 
 

3.001.1.3.2 Vykdyti 
laisvės 
atėmimo 
vietose 
laikomų 
asmenų 
išlaikymą, 
priežiūrą ir 
materialin į 
aprūpinimą 

6. Mažinti suimtųjų, nuteistųjų 
išlaikymo išlaidas 

Vieno suimtojo ir nuteistojo išlaikymo 
kaštų mažėjimas procentais – 2.1 

Ūkio skyrius, 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius, 
Socialinės 
reabilitacijos skyrius 

2013 metai 
 

1846 
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7. Vykdyti nuteistųjų ir suimtųjų 
duomenų elektroninį registravimą į 
bendrą duomenų sistemą, 
įgyvendinant projektą PRISONIS 

Atvykus suimtajam ar nuteistajam į 
įstaigą – nuolat 

Įskaitos skyrius 2013 metai 

3.301.1.3.8 Vykdyti 
laisvės 
atėmimo vietų 
modernizavim
o strategiją 

1. Vykdyti Kauno nepilnamečių 
tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 
perimetro inžinerinių ir techninių 
apsaugos priemonių rekonstravimo 
darbus 

Investicijų projekto „Kauno nepilnamečių 
tardymo izoliatoriaus–pataisos namų 
inžinerinių ir techninių apsaugos 
priemonių rekonstravimas“ 
rekonstravimo darbų įgyvendinimas nuo 
statybos pradžios – 100 proc. 

Įstaigos direktorius 
Ūkio skyrius, 
Buhalterinės 
apskaitos skyrius 

2013 metai 1000 

_____________________________ 
 


