
 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA   

UŽ 2019 METUS 

 

       I SKYRIUS 

                    APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

 

Struktūriniai pokyčiai. 2019-01-01 patvirtintas bendras pareigybių skaičius – 181. Nuo 

2019-02-01 iš 10 administracijos padalinių liko 6. Buvo sujungti Apsaugos ir priežiūros skyrius su 

Įskaitos skyriumi; Socialinės reabilitacijos skyrius su Psichologine tarnyba; Ūkio skyrius su 

Buhalterinės apskaitos skyriumi; Personalo skyrius su Administracijos  reikalų skyriumi. 

Nuo 2019 m. spalio 1 d. bausmių vykdymo sistemoje įgyvendintos kriminalinės žvalgybos 

padalinių centralizavimas ir sveikatos priežiūros skyrių pertvarkymas. Kriminalinės žvalgybos 

skyrius integruotas į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

(toliau – KD) struktūrą, o Sveikatos priežiūros skyrius – į Laisvės atėmimo vietų ligoninės (toliau 

– LAVL) struktūrą. Nuo 2019-10-01 bendras įstaigoje pareigybių skaičius yra 162 (124 pareigūnų 

pareigybės, 5 karjeros valstybės tarnautojų pareigybės, 33 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis pareigybės).  

Suimtųjų, nuteistųjų skaičiaus pasikeitimas. 2019 m. planinis suimtųjų (nuteistųjų) 

skaičius buvo 310, nuteistųjų, paliktų atlikti įstaigoje ūkio darbus – 22. Bendras suimtųjų 

(nuteistųjų) vidutinis sąrašinis skaičius – 281. Per 2019 m. bendras suimtųjų (nuteistųjų), 

atvykusių/išvykusių skaičius - 9206. Į įstaigą atvyko: asmenys, vykstantys tranzitu – 1432, naujai 

priimti asmenys – 977, asmenys, atvykę iš pataisos namų, kitų tardymo izoliatorių - 2191.  

Personalo kvalifikacija ir jo kaita. 2019 m. į tarnybą / darbą priimta: 3 aukštesniosios 

grandies pareigūnai, 5 vidurinės grandies pareigūnai, 11 pirminės grandies pareigūnų, 2 valstybės 

tarnautojai (karjeros), 12 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (viso priimta 33 darbuotojai). 

Atleista: 2 aukštesniosios grandies pareigūnai, 8 vidurinės grandies pareigūnai, 14 pirminės 

grandies pareigūnų, 2 valstybės tarnautojai (karjeros), 23 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis (viso atleisti 49 darbuotojai).   

Į KD Mokymo centrą nukreiptas 1 kursantas įgyti pataisos pareigūno profesinio 

išsilavinimo. Įvadinį mokymą baigė 5 pirminės grandies pareigūnai. Kvalifikaciją kėlė 116 (251 

kartą) įstaigos darbuotojai. Viso mokymuose dalyvavo 87 proc. įstaigos darbuotojų. Kauno TI 

organizuoti 5 mokymai: „Fizinės prievartos naudojimo sąlygos ir ypatumai“, „Tarnybinių 

dokumentų įforminimo praktiniai aspektai“, „Dinaminės apsaugos principų taikymas dirbant su 

nuteistaisiais, kuriems paskirta neterminuota laisvės atėmimo bausmė „Užsienio šalių specialiųjų 

tarnybų keliamų grėsmių prevencija", Dinaminės apsaugos samprata, principai ir įgyvendinimo 

ypatumai“. 

Finansavimo lygis. 2019 m. įstaiga racionaliai ir taupiai naudojo skirtas lėšas. Pradelstų 

įsiskolinimų įstaiga neturi.  

Siekiant energetinio efektyvumo Kauno tardymo izoliatorius (toliau –Kauno TI arba įstaiga 

) parengė projektą 300 kW saulės fotovoltinės elektrinės įrengimui. Lietuvos Respublikos 

aplinkos valdymo projektų valdymo agentūrai pateikė paraišką paramai gauti 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“. Kauno TI į finansuojamų 

paraiškų eilę pateko. Įgyvendinus projektą, numatomas greitas, t. y. iki dvejų metų, valstybės 

biudžeto lėšų investicijų atsiperkamumo laikotarpis, nes 300 kW saulės fotovoltinės elektrinės 

gamybos pajėgumai užtikrintų didžiąją dalį elektros energijos poreikio, dėl ko būtų taupomos 

valstybės biudžeto lėšos. 

Užtikrinant efektyvų ir racionalų turto valdymą nuo 2019 m. vasario 1d. buvo pakeistas 

Sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojų darbo laikas, atsisakant bendrosios praktikos slaugytojų 

budėjimų naktimis, dėl ko įstaiga 2019 m. sutaupė 9,0 tūkst, Eur. darbo užmokesčiui skirtų 

asignavimų.  
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Inicijuotas įstaigos nenaudojamo (netinkamo) turto realizavimas: 

1. Kauno TI patikėjimo teise valdomos, tačiau veikloje nenaudojamos, patalpos, esančios 

Kęstučio g. 37, Kaune perduotos Lietuvos probacijos tarnybai; 

2. Sveikatos priežiūros skyriaus naudojamos patalpos – 200,76 kv. m., esančios A. 

Mickevičiaus g. 11, Kaune, perduotos Laisvės atėmimo vietų ligoninei. 

3. Išnuomotos įstaigos veikloje nenaudojamos 18,2 m2 patalpos parduotuvės veiklai.  

4. Iniciuotas patikėjimo teise valdomų, tačiau įstaigos veikloje nenaudojamų, pastatų, 

esančių Drobės g., Kaune, perdavimas Turto Bankui. Dokumentai, dėl pastatų, esančių Drobės g. 

(Drobės g. 27, Drobės g. 27B, Drobės g. 27E , Drobės g. 27E mechaninių dirbtuvių, Drobės g. 29, 

Drobės g. 39D), perdavimo, išsiųsti į Turto banką. Pastatas – sandėlis (Drobės g. 39 D) perduotas 

Turto bankui. 

 Užtikrinant racionalų ir taupų valstybės biudžeto lėšų naudojimą  atliktas galiojančių 

pirkimo sutarčių dėl medikamentinių preparatų poreikio vertinimas 100 procentų įgyvendintos 

įstaigai numatytos Lukiškių tardymo izoliatoriuje – kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas 

laisvės atėmimo vietų įstaigas plano priemonės. 

 

   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 veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą (kodas 01) 

 

4. Programos uždavinių pavadinimai, kodai  

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (kodas 01-02); 

Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus (kodas 01-03). 

 

5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir 

vykdymo aprašymai  

5.1. Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (kodas 01-02); 

5.1.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (kodas 03.001.01.02.01) 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 198,0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 

198,0; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

Priemonės „Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą“ įgyvendinimo 

aprašymas 

   Vykdant socialinio projekto „Žalioji oazė“ veiklą: įvyko susitikimas su Vytauto Didžiojo 

universiteto Kauno botanikos sodo darbuotojais augalų (daržovių) sodinimo tematika, organizuota 

viktorina „Žolinė – atsisveikinimo su žalumynais ir gėlėmis diena“, organizuota derliaus nuėmimo 

šventė (renginiuose dalyvavo visi nuteistieji, palikti įstaigoje atlikti ūkio darbus). Skatinant 

religinių, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą resocializacijos procese, suorganizuoti 4 

susitikimai su anoniminių narkomanų asociacijos „Na Tarnybos komiteto“ savanoriais, tarptautinę 

sielovadinę veiklą vykdančiais savanoriais-misionieriais iš Vokietijos ir Rusijos Federacijos, 

įstaigoje laikomus musulmonus aplankė laikraščio „Lietuvos totoriai“ redaktorius. Pasirašytos 2 

bendradarbiavimo sutartys su: Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centru, Kauno zoologijos 

sodu. Siekiant pagerinti suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumą įrengta krepšinio aikštelė 
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įstaigos kieme, pasivaikščiojimo kiemuose sudarytos sąlygos sportuoti su TRX diržais. Nuteistųjų, 

paliktų įstaigoje atlikti ūkio darbus, užimtumui didinti įrengta sporto salė ir poilsio zona 

(pavėsinė) „Žaliojoje oazėje“. Į pusiaukelės namus perkelti 3 nuteistieji.  

Organizuojant nuteistųjų užimtumą darbine veikla – įdarbintų nuteistųjų proc. nuo bendro 

tokių asmenų skaičiaus – 100 procentų. Organizuojant  formalųjį ugdymą – 2019 m. pateikti 76 

prašymai mokytis Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre, 2019-12-31 centre mokėsi 41 

suimtasis (nuteistasis). Didinant suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą už kameros ribų, mažinant jų 

buvimą uždaroje erdvėje – dinaminio korpuso suimtieji kiekvieną dieną 6 valandoms išleidžiami 

iš kamerų laisvalaikio užsiėmimams. Kiekvieną darbo dieną SVS pareigūnai po administracijos 

darbo valandų išveda pageidaujančius suimtuosius ir nuteistuosius į užsiėmimus už kameros ribų 

(sporto kambario patalpą, kompiuterių klasę, teniso salę, krepšinio aikštelę).  

Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti 24 kultūriniai, sportiniai renginiai. 

Užtikrinant ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų dalyvavimą visuomenei naudingoje veikloje už 

įstaigos ribų, suorganizuoti 8 renginiai. Formuojant sveikos gyvensenos įgūdžius suimtiesiems 

(nuteistiesiems) perskaityta 11 pranešimų, suorganizuoti 5 susitikimai su anoniminių narkomanų, 

alkoholikų draugijų (asociacijų) nariais. Plėtojant socialinio ryšio palaikymo formas suorganizuoti 

4 renginiai (atvirų durų dienos) nuteistiesiems, įstaigoje paliktiems atlikti ūkio darbus ir jų 

artimiesiems. 

5.1.2. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją (kodas 

03.001.01.02.02) 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 0; 

planinių asignavimų panaudojimo procentas – 0 proc. 

Priemonės „Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją“ 

įgyvendinimo aprašymas 

 Įgyvendinant Asmenų, linkusių vartoti, platinti narkotikus, priežiūros prevencijos 

programą, suimtiesiems buvo skaitomi pranešimai, rodomi filmai, dalinami lankstinukai, 

individualių pokalbių metu kalbama apie narkotikų žalą organizmui. 2019 m. Narkotikų kontrolės 

ir vartojimo prevencijos priemonių plane numatytos priemonės įgyvendintos 100 procentų. 

Suimtiesiems ir nuteistiesiems, pareiškusiems norą, ugdyti kritinį požiūrį į narkotikų vartojimą 

pravesta12 užsiėmimų.  

 

5.2. Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir 

veiklos metodus (kodas 01-03). 

5.2.1. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (kodas 

03.001.01.03.01) 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 2662,0 (perskirstytos lėšos 463,9 eurų); ataskaitinio 

laikotarpio kasinės išlaidos – 2198,1; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

Priemonės „Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą“ 

įgyvendinimo aprašymas 

Įstaigoje vyko civilinės saugos stalo pratybos – teorinės situacijos analizavimas, sprendimų 

priėmimas, analizavimas, efektyviausių būdų ekstremaliai situacijai įveikti paieška pagal įstaigoje 

patvirtintą Ekstremaliųjų situacijų valdymo planą. 2019 m. atlikta: 63 įeinančių į (išeinančių iš) 

įstaigos asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimai, 4 įstaigos teritorijos ir patalpų bendrosios 

kratos. Plėtotas ir patobulintas įstaigoje įdiegtas dinaminės priežiūros modelis t. y. dinaminės 

priežiūros korpuso suimtiesiems organizuoti susitikimai su anoniminių alkoholikų asociacijos 

savanoriais, Respublikinio priklausomybės ligų centro darbuotojais. Organizuotos rankų lenkimo, 

atsispaudimų, stalo futbolo varžybos. Skaityta paskaita tema „Mąstymo konstruktyvumo ir 

pozityvumo ugdymas“. 

Diegtos inovacijos įstaigos veikloje – nuo 2019-04-01 elektroniniu parašu direktorius ir  

direktoriaus pavaduotojai dokumentus pasirašo dokumentų valdymo sistemos priemonėmis (toliau 

– DVS), DVS priemonėmis sudaroma 17 bylų.  
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Tobulinant viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą įstaiga atliko 90 proc. skelbiamų 

viešųjų pirkimų per CVP IS, įskaitant pirkimus, atliktus per CPO. Užtikrinant įstaigoje vykdomų 

mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus 

įsakymu Nr. 1-241 sudaryta Komisija, įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų stebėsenai 

atlikti. Atlikti 5 patikrinimai. Įstaiga 90 proc. visų savarankiškai vykdytų viešųjų pirkimų atliko 

skelbiamos apklausos būdu. Nustatytą plano kriterijų įstaiga viršijo 4,5 karto. 2019 m. įstaiga 

iniciavo 2 viešuosius pirkimus, kurių vertė viršijo 5000 Eur su PVM. Abiem atvejais procedūras 

atliko Kalėjimų departamentas. 

Užtikrinant racionalų ir taupų valstybės biudžeto lėšų naudojimą  2019-02-06 atliktas 

galiojančių pirkimo sutarčių dėl medikamentinių preparatų poreikio vertinimas (Nr. 9-189), 2019-

08-08 nutraukta Elektroninės korespondencijos  sistemos naudojimo sutartis Nr. 20-73,  2019-12-

31 atliktas pakartotinis galiojančių sutarčių poreikio vertinimas (Nr. 9-1396). 

Tobulinant įstaigos vidaus kontrolės sistemą 2019-10-02 Kauno TI direktoriaus  įsakymu 

Nr. 1-348 sudaryta Maitinimo paslaugos kokybės ir virtuvės patalpų tikrinimo komisija bei 

parengtas komisijos darbo reglamentas. 2019-12-20 Kauno TI direktoriaus  įsakymu Nr. 1-438 

sudaryta Kauno tardymo izoliatoriuje veikiančioje parduotuvėje parduodamų prekių kainų ir 

kainoraščių tikrinimo komisija. 2020-01-06  parengtas komisijos darbo reglamentas. 2019-12-31 

Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu Nr. 1-442 patvirtintas Turto valdymo vadovas. 

2019 m. įstaiga sunaudojo 320372,80 kWh elektros energijos. Lyginant su 2018 m. 

duomenimis, elektros energijos sąnaudos 2019 m. sumažėjo 12 proc. 2019 m. įstaiga sunaudojo 

16224,96 kub. m. vandens. Lyginant su 2018 m. duomenimis, vandens sąnaudos 2019 m. 

sumažėjo 11 proc. Nepaisant to, jog išoriniai veiksniai, t. y. 2019 m.  vykę Lukiškių TI perkėlimo 

procesai, sąlygojo įstaigoje laikomų asmenų skaičiaus didėjimą (vidutiniškai padidėjo 24 

asmenimis), energetinių resursų sąnaudos sumažėjo.  

 Stiprinant personalo administracinius gebėjimus 2019 m. dirbantys SVS pareigūnai 100 

proc. kėlė kvalifikaciją, iš jų 9 SVS pareigūnai vykdantys dinaminę priežiūrą 24 kartus buvo 

išsiųsti į kvalifikacijos tobulinimo renginius. 2019 m. kvalifikaciją kėlė 116 

darbuotojas/pareigūnas, 2 kartus ir daugiau – 70 darbuotojų/pareigūnų, tai sudaro  – 60 proc. 

Įstaigoje suorganizuotų mokymų 5. 

Gerinant įstaigos darbuotojų darbo sąlygas: suremontuoti 6 darbuotojų kabinetai, pasitarimų 

patalpa (rėžiminiame korpuse esanti salė). 

Pasitelkiant kinologus su specialiai apmokytais šunimis organizuota kratų, apžiūrų, paieškų 

4. Vykdytų apžiūrų-paieškų metu narkotinių ir psichotropinių medžiagų nerasta 

2019 m.  įstaigos vadovybei pateikta: 80 skundų, iš jų: 39 - dėl administracijos padalinio 

darbuotojo netinkamo veikimo (darbo), (daugiausia pateikta skundų dėl SPS darbuotojų veiklos), 

26 – dėl medikamentų, skirto gydymo, 15 - kitais klausimais (dėl laikymo sąlygų, maitinimo, 

aparatūros ir kt.). Nutraukta 19 administracinių procedūrų (pareiškėjams prašant), 9 

administracinės procedūros sprendimai apskųsti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – KD). KD vertinimu Kauno TI vadovo priimti 9 

administracinės procedūros sprendimai buvo tinkami. Neįskaičiuojant skundų, kurių nagrinėjimas 

nutrauktas pareiškėjams prašant,  2019 m. suimtieji (nuteistieji) įstaigos administracijai pateikė 61 

skundą, 21 skundu mažiau nei 2018 m. (2018 m. buvo 82). 

5.2.2. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą (kodas 03.001.01.03.02); 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 371,0 (perskirstyta 6,4 tūkst. eurų) ataskaitinio 

laikotarpio kasinės išlaidos – 377,4; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100,0 proc.  

Priemonės „Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpinimą“ įgyvendinimo aprašymas 

Suremontuotos 6 suimtųjų, nuteistųjų kameros, šiluminio mazgo ir elektros skydinės 

patalpos, 3 pasivaikščiojimo kiemai, įrengta 1 video pasikalbėjimo patalpa. 

5.2.3. Vykdyti tuberkuliozės prevenciją (kodas 03.001.01.03.03) 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 
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Pradiniai planiniai asignavimai metams 0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 0; 

planinių asignavimų panaudojimo procentas – 0 proc. 

Priemonės „Vykdyti tuberkuliozės diagnostikos, profilaktikos, kontrolės ir gydymo 

priemones“ įgyvendinimo aprašymas 

Vykdant tuberkuliozės prevenciją dėl tuberkuliozės tirtų asmenų nuo visų naujai atvykusių 

skaičius – 96 procentai. Individualių pokalbių tuberkuliozės tema nuo visų išaiškintų tuberkuliozės 

atvejų 96 procentai.  

5.2.4. Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų prevenciją, 

profilaktiką ir gydymą (kodas 03.001.01.03.04); 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 0; ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 0; 

planinių asignavimų panaudojimo procentas – 0 proc. 

Priemonės „Vykdyti lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų 

prevenciją, profilaktiką ir gydymą“ įgyvendinimo aprašymas 

Asmenims ŽIV profilaktikos tema teiktos konsultacijos po atlikto ŽIV testo - 96%. 

Asmenų ištirtų dėl sifilio nuo visų naujai atvykusių asmenų – 96%. Asmenų supažindintų su ŽIV 

ir kitų lytiškai plintančių ligų profilaktika ir apsisaugojimo priemonėmis procentas nuo visų naujai 

atvykusių asmenų – 97%. Infekuotų ŽIV asmenų gydomų ARV vaistais, dalis (išskyrus raštiškai 

atsisakiusiuosius šio gydymo) 100 procentų. 

5.2.5. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 

paslaugas (pajamų įmokos) (kodas 03.001.01.03.05); 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. eurų) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 33,1 (sumažinta sąmata 30,1 tūkst. Eur); 

ataskaitinio laikotarpio kasinės išlaidos – 29,3; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 97,3 

proc. 

Priemonės „Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir 

komunalines paslaugas“ įgyvendinimo aprašymas: 

Virtuvės patalpos nuomojamos UAB „Niklita“ suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo paslaugai 

teikti. Išnuomotos patalpos parduotuvės veiklai. Per 2019 m. įstaiga iš ilgalaikio materialiojo turto 

nuomos gavo 19797,22 eurų pajamų. 

 

___________________________________ 

 


