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Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė Šiaulių tardymo izoliatoriaus problema išlieka 

perpildymas. Įstaigoje pagal nustatytas normas galima laikyti 435 suimtuosius ir nuteistuosius, 

tačiau per 2011 metus vidutiniškai buvo laikoma 618 suimtųjų ir nuteistųjų (įstaiga perpildyta 

42%). Per 2010 m. įstaigoje jau vidutiniškai buvo laikomas 601 suimtais ir nuteistasis, t. y. per  

2011 m. įstaigoje laikomų asmenų padidėjo 2,8%.  

2011 metais peržiūrėta struktūrinė schema, įvertintas įstaigai patvirtintos pareigybės ir 

inicijuotas pareigybių, kurioms nėra tikslinga nustatyti griežtus statutiniams valstybės tarnautojams 

keliamus sveikatos būklės bei fizinio pasirengimo reikalavimus, statuso pakeitimas. 

Siekiant perskirstyti darbo krūvį bei sustiprinti įstaigoje laikomų asmenų apsaugą, 

priežiūrą bei jų socialinę reabilitaciją buvo panaikintos 3 Arešto bausmės grupės (pareigūnų) 

pareigybės ir įvestos Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko, Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus vyresniojo inspektoriaus bei Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojo (jaunesniojo 

pareigūno) pareigybės. 

Optimizuojant viešųjų pirkimų organizavimą ir didinant jų efektyvumą, peržiūrėtos ir 

patvirtintos naujos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, sudaryta nauja kompetentinga nuolatinė 

viešųjų pirkimų komisija, siekiama kuo daugiau viešųjų pirkimų procedūrų atlikti elektroniniu būdu 

(naudojantis CVP IS). 

Užtikrinti įstaigos kriminogeninę situaciją, sutvarkyti įėjimo ir įvažiavimo į kontrolės 

praleidimo postą durys ir vartai, sugriežtinta įėjimo į įstaigą ir išėjimo iš jos tvarka, atnaujintos 

asmens kratų atlikimo techninės priemonės, įsigyti magnetiniai praėjimo į režiminio korpuso 

teritoriją kontrolės vartai. 

Efektyvinant suimtųjų (nutiestųjų) socialinės reabilitacijos procesą, socialinės reabilitacijos 

skyriaus veiklai įrengtas kabinetas, kuriame planuojama įkurti kompiuterių klasę. Taip pat atlikta 

visa eilė kitų darbų. 

Dėl ekonominės situacijos šalyje, įstaigoje vykdomi tik būtiniausi (įvykus avarijai) 

remonto darbai, todėl ir toliau blogėja inžinerinių – techninių, apsaugos ir ryšio priemonių būklė. 

Taip pat nepakanka lėšų ir būtiniausiems įstaigos poreikiams tenkinti: elektros prekėms įsigyti, 

einamajam kamerų remontui, kitoms būtiniausioms prekėms ir paslaugoms įsigyti.  

Siekiant užtikrinti sklandžią įstaigos veiklą, atsižvelgiant į įstaigos nuostatuose nustatytus 

uždavinius, numatomos šios Šiaulių TI prioritetinės veiklos kryptys 2012 m. I - ajam pusmečiui: 

1. Vykdyti įstaigos darbo organizavimo ir darbo kontrolės efektyvumo gerinimo 

priemones; 

2. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo priemones; 

3. Gerinti suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas; 

4. Stiprinti įstaigos apsaugą bei gerinti suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS 

1.  Pravesti pasitarimą su įstaigos darbuotojais, 

aptariant 2011 m. II-ojo pusmečio darbo 

rezultatus, numatant priemones trūkumų 

pašalinimui bei aptariant tikslus bei priemones 

2012 m. I-ajam pusmečiui. 

Sausio mėn. A. Grosienė 

2.  Parengti palyginamąją 2010 m. ir 2011 m. 

gyventojų skundų, pareiškimų ir prašymų 

suvestinę. 

Sausio mėn. A. Grosienė 

L. Grikšelienė 

3.  Parengti ir pateikti Kalėjimų departamentui 

Šiaulių TI veiklos analizę. 

Iki vasario 1 d. A. Grosienė 

G. Valentukonis 

4.  Atlikti įslaptintos dokumentacijos patikrinimą. Kovo mėn. L. Grikšelienė 

5.  Parengti 2007 – 2011 m. Šiaulių TI veiklos 

pažymą. 

Balandžio – 

birželio mėn. 

G. Valentukonis 

 

6.  Atlikti draudžiamų suimtiesiems ir nuteistiesiems 

turėti daiktų patekimo į įstaigos teritoriją 2011 m. 

analizę. 

1 ketvirtis A. Pranskūnas 

G. Popovas 

7.  Organizuoti pasitarimą su administracinių 

padalinių vadovais dėl darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo renginių poreikio. 

Iki vasario 10 d. E. Slančiauskaitė 

8.  Peržiūrėti įstaigos internetinėje svetainėje 

skelbtinų teisės aktų sąrašą ir atitinkamai papildyti 

jį naujais teisės aktais. 

Iki birželio 30 d. R. Januškevičienė 

9.  Atrinkti Personalo skyriaus dokumentus ir bylas 

su pasibaigusiu saugojimo terminu, parengti jų 

sunaikinimo aktą. 

Iki birželio 30 d. V. Smirnova 

10.  Atlikti lyginamąją 2011 m. I-ojo ir 2011 m. II-ojo 

pusmečių atvykusių ir išvykusių suimtųjų bei 

nuteistųjų analizę. 

Sausio mėn. R. Linkus 

11.  Parengti 2012 m. Šiaulių TI numatomų vykdyti 

prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą. 

1 ketvirtis J. Tamošiūnienė 

V. Švažienė 

12.  Parengti Kovos su korupcija priemonių plano 

ataskaitą už 2011 m. 

Iki sausio 15 d. J. Lekiatienė 

13.  Apibendrinti 2011 m. II-ojo pusmečio Drausmės 

komisijos darbo rezultatus.  

Sausio mėn. L. Dilinskienė 

14.  Sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Baltijos 

„Gyvenimo meno“ labdaros ir paramos fondu. 

1 ketvirtis I. Grigalaitienė 

S. Bernikas 

15.  Sudaryti bendradarbiavimo sutartį su Poezijos ir 

kitų menų mėgėjų asociacija „Menų šaltinis“. 

1 ketvirtis I. Grigalaitienė 

 

16.  Parengti suimtiesiems kompiuterinio raštingumo 

pradžiamokslio programą. 

1 ketvirtis A. Molčanovas 

17.  Parengti suimtiesiems pažintinę dokumentinę 

medžiagą apie įvairių šalių kalėjimus 

1 ketvirtis D. Nemeikšis 

18.  Parengti suimtiesiems mokomąją programą, skirtą 

filmuotos medžiagos montavimui. 

1 ketvirtis A. Lazauskas 

19.  Apmokyti suimtuosius dirbti su grafinėmis 

kompiuterinėmis programomis. 

 

2 ketvirtis Z. Stugys 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

20.  Kompiuterinėje klasėje esančiuose 

kompiuteriuose skelbti suvestinę  Darbo biržos 

informaciją. 

2 ketvirtis A. Adomaitis 

DARBAS SU ĮSTAIGOS PERSONALU 

21.  Atsižvelgiant į teisės aktų papildymus ir 

pakeitimus patikslinti jaunesniųjų pareigūnų 

tarnybinio mokymo planus.  

Sausio mėn. A. Pranskūnas 

V. Dikidži 

22.  Siekiant susipažinti su apsaugos ir priežiūros 

organizavimo ir taikymo metodais, organizuoti 

APS pareigūnų išvyką į vieną iš įkalinimo įstaigų. 

1 ketvirtis P. Žvaliauskas 

A. Pranskūnas 

G. Popovas 

23.  Surengti jaunesniųjų pareigūnų teorinių žinių 

patikrinimą, fizinio pasirengimo patikrinimą ir 

šaudymo pratybas. 

Gegužės – 

birželio mėn. 

P. Žvaliauskas 

A. Pranskūnas 

G. Popovas 

V. Dikidži 

24.  Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimą 2011 metais. 

Sausio mėn. E. Slančiauskaitė 

25.  Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų kaitą 

2011 metais. 

Sausio mėn. E. Slančiauskaitė 

26.  Patikslinti einamųjų metų valstybės tarnautojų 

mokymo planą ir sudaryti mokymo plano projektą 

2012 metams. 

Iki kovo 1 d. E. Slančiauskaitė 

27.  Organizuoti valstybės tarnautojų tarnybinės 

veiklos vertinimą. 

Iki kovo 1 d. E. Slančiauskaitė 

28.  Organizuoti vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų 

tarnybinio mokymo įskaitas. 

Gegužės mėn. E. Slančiauskaitė 

V. Smirnova 

29.  Organizuoti eilinę pareigūnų atestaciją. Iki birželio 29 d. E. Slančiauskaitė 

V. Smirnova 

30.  APS ir VTS pareigūnų pajėgomis organizuoti 

įeinančių (išeinančių) į įstaigą asmenų ir jų daiktų 

patikrinimus. 

Pagal grafiką J. Lekiatienė 

31.  Bendradarbiausiant su Šiaulių universitetu, 

organizuoti Socialinės gerovės ir negalios 

fakulteto studentų praktiką Šiaulių TI. 

Balandžio – 

gegužės mėn. 

R. Klimantavičius 

DARBAS SU SUIMTAISIAIS IR NUTEISTAISIAIS 

32.  Suimtųjų užimtumui prasminga veikla ir 

psichologiniam mikroklimatui gerinti organizuoti 

renginius: 

  

32.1.  atsispaudimų varžybas;  SRS 1 aukšto 

būrių  

32.2.  Konkursą „Lietuvos istorija“; 1 ketvirtis viršininkai 

32.3.  šaškių turnyrą;  SRS 2 aukšto 

būrių 

32.4.  kryžiažodžių sprendimo konkursą;  viršininkai 

32.5.  trikovės varžybas;  SRS 3 aukšto 

būrių 

32.6.  bendrojo lavinimo žinių konkursą; 

 

 

 viršininkai 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

32.7.  atsilenkimų varžybas;  SRS 1 aukšto 

būrių  

32.8.  loginių užduočių konkursus; 2 ketvirtis viršininkai 

32.9.  stalo teniso varžybas;  SRS 2 aukšto 

būrių 

32.10.  klausimų – atsakymų konkursą;  viršininkai 

32.11.  žaidimą „21“;  SRS 3 aukšto 

būrių 

32.12.  viktoriną „Lietuvos olimpiečiai“;  viršininkai 

32.13.  krepšinio treniruotes;  L. Dilinskienė 

32.14.  išvedimą į stalo teniso salę. Kiekvieną savaitę  

33.  Organizuoti suimtiesiems nepilnamečiams ir 

moterims laisvalaikio užimtumo renginius: 

  

33.1.  skaitymo varžybas; Sausio mėn.  

33.2.  konkursą „Lietuvos istorija“; Vasario mėn. R. Rudaitis 

33.3.  šaškių turnyrą; Kovo mėn.  

33.4.  atsilenkimų varžybas; Balandžio mėn.  

33.5.  loginių užduočių konkursą; Gegužės mėn.  

33.6.  pilvo raumenų statinės jėgos testą; Birželio mėn.  

33.7.  demonstruoti nepilnamečiams TV filmus.  Kartą per mėn.  

34.  Nuteistiesiems arešto bausme organizuoti 

renginius: 

  

34.1.  sporto varžybas; 2 kartus per 

mėnesį 

I. Čeponkienė 

34.2.  galvosūkių konkursą; sausio mėn.  

34.3.  kryžiažodžių konkursą; vasario mėn.  

34.4.  konkursą „Klausimanija“; kovo mėn. I. Čeponkienė 

34.5.  konkursą „Pažink geografiją“; balandžio mėn.  

34.6.  konkursą „Lietuvos istorija“; gegužės mėn.  

34.7.  viktoriną „Lietuvos krepšinis“; birželio mėn.  

34.8.  konkursą „Tvarkingiausia kamera“; kartą per mėn.  

34.9.  pokalbių valandėles; kartą per mėn.  

34.10.  paskaitas – diskusijas „Alkoholio ir tabako 

pasekmės sveikatai ir asmenybei“. 

kartą per mėn.  

35.  Siekiant užtikrinti Ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistųjų laisvalaikio užimtumą prasminga 

veikla, organizuoti renginius: 

 

 

35.1.  sporto varžybas; Kartą per mėn.  

35.2.  skirtą paminėti 1991 m. sausio 13 d. įvykius Sausio mėn.  

35.3.  „Šv. Valentino diena“; Vasario mėn. S. Rudzinskienė 

35.4.  viktoriną „Lietuvos istorija“; Vasario mėn.  
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

35.5.  „Užgavėnių“ šventę; Vasario mėn.  

35.6.  Tarptautinei moters dienai paminėti; Kovo mėn.  

35.7.  Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai 

paminėti; 

Kovo mėn.  

35.8.  „Velykų tradicijos ir papročiai“; Balandžio mėn. S. Rudzinskienė 

35.9.  konkursą „Tvarkingiausiais kambarys“; Balandžio mėn.  

35.10.  konkursą „Gražiausias margutis“; Balandžio mėn.  

35.11.  „Sutikime sugrįžtančius paukščius“; Balandžio mėn.  

35.12.  „Saugus eismas“; Gegužės mėn.  

35.13.  Motinos dienai paminėti: Gegužės mėn.  

35.14.  Tėvo dienai paminėti; Birželio mėn.  

35.15.  Joninių šventė; Birželio mėn.  

35.16.  susitikimą su migracijos tarnybos darbuotoju; Sausio mėn.  

35.17.  susitikimą su Šiaulių darbo biržos atstovais;  Kovo ir birželio 

mėn. 

J. Zuozaitė 

S. Rudzinskienė 

35.18.  susitikimą su Šiaulių m. VPK apylinkės 

inspektoriumi. 

Kovo mėn.  

36.  Organizuoti suimtiesiems ir nuteistiesiems 

susitikimus su kunigu. 

Pagal poreikį ir 

susitarimą 

R. Klimantavičius 

37.  Organizuoti paskaitas - diskusijas ūkio 

aptarnavimo būrio nuteistiesiems: 

 K. Laukevičiūtė 

M. Radišauskienė 

37.1.  „Stresas ir jo įveika. Teorinė dalis“; 1 ketvirtis S. Rudzinskienė 

37.2.  „Stresas  ir jo įveika. Praktinė dalis“. 2 ketvirtis J. Zuozaitė 

38.  Organizuoti paskaitas - diskusijas nuteistiesiems 

arešto bausme: 

  

K. Laukevičiūtė 

38.1.  „Svarbūs gyvenime poreikiai, jų patenkinimas ir 

ryšys su psichologiniu skausmu“; 

1 ketvirtis M. Radišauskienė 

I. Čeponkienė 

38.2.  „Alkoholio ir narkotinių medžiagų poveikis 

žmogui, psichiniai – dvasiniai sutrikimai“. 

2 ketvirtis  

39.  Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius 

užsiėmimus suimtosioms moterims: 

  

K. Laukevičiūtė 

39.1.  „Stresas ir jo įveika. Teorinė dalis“; 1 ketvirtis M. Radišauskienė 

39.2.  „Relaksacijos užsiėmimai“. 2 ketvirtis R. Rudaitis 

40.  Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius 

užsiėmimus suimtiesiems nepilnamečiams: 

  

 

40.1.  „Svarbūs gyvenime poreikiai, jų patenkinimas ir 

ryšys su psichologiniu skausmu“; 

1 ketvirtis K. Laukevičiūtė  

M. Radišauskienė 

40.2.  „Bendravimo įgūdžių lavinimas konfliktinėse 

situacijose“. 

2 ketvirtis R. Rudaitis 

41.  Nepilnamečiams suimtiesiems pravesti renginius 

– paskaitas apie priklausomybių problemas.  

 

 

 

 

Kartą per ketvirtį K. Laukevičiūtė  

M. Radišauskienė 

L. Dilinskienė 

R. Rudaitis 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

42.  Atlikti pas suimtuosius ir nuteistuosius esančių 

radijo imtuvų, televizorių, kompiuterių bei 

kompiuterinių žaidimų aparatų sutikrinimą su 

asmens bylose esančiais duomenimis. 

Vasario mėn.  S. Vaitiekus  

S. Petrutis 

43.  Siekiant aptikti pas suimtuosius ir nuteistuosius 

laikomas narkotines medžiagas bei kitus 

draudžiamus daiktus, pasitelkus Šiaulių m. VPK 

pareigūnus su specialiai apmokytais šunimis, 

atlikti rėžiminio korpuso gyvenamųjų kamerų 

kratas. 

Kartą per ketvirtį O. Janušauskas 

44.  Organizuoti švietėjišką ŽIV ir su juo susijusių 

infekcijų bei narkomanijos prevencijos 

priemones: 

 A. Bakutis 

E. Cibulskienė 

K. Gedminas 

44.1.  visus atvykusius į įstaigą suimtuosius ir 

nuteistuosius informuoti apie gresiančius pavojus 

vartojant narkotikus; 

I pusmetis D. Razvadauskienė 

L. Vaškienė 

J. Barauskienė  

44.2.  kiekvienam naujam suimtajam, atvykusiam į 

įstaigą, įteikti lankstinuką ŽIV/AIDS prevencijos 

tema. 

 

 

 

 M. Kasperavičienė 

I. Kosteckienė 

R. Alšauskienė  

R. Urbonienė                  

N. Toletienė 

I. Budrienė 

45.  Konsultuoti prieš ir po ŽIV testo. 

 

I pusmetis A. Bakutis 

E. Cibulskienė 

46.  Vykdyti lytiškai plintančių ligų profilaktiką. I pusmetis A. Bakutis 

E. Cibulskienė 

K. Gedminas  

D. Razvadauskienė 

L. Vaškienė 

J. Barauskienė  

M. Kasperavičienė 

I. Kosteckienė 

R. Alšauskienė  

R. Urbonienė                  

N. Toletienė 

I. Budrienė 

47.  Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 

programą. 

I pusmetis D. Razvadauskienė 

A. Bakutis 

E. Cibulskienė 

48.  Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumą ir priimtinumą suimtiesiems 

vartojantiems narkotines medžiagas, teikti 

konsultacijas ir informaciją apie sveikatos 

saugojimą ir stiprinimą. 

I pusmetis. 

 

A. Bakutis 

E. Cibulskienė 

 

ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS. STATYBOS IR REMONTO DARBAI 

49.  Vykdyti viešojo pirkimo konkursus ir sudaryti su 

tiekėjais naujas sutartis. 

 

 

I pusmetis 

 

J. Tamošiūnienė 

V. Švažienė 

L. Činga  
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

50.  Įrengti suimtųjų ir nuteistųjų apatinių rūbų 

skalbyklą (skyrus lėšų). 

 

 

I pusmetis 

 

J. Tamošiūnienė 

L. Činga 

R. Mažeika 

E. Dunauskas 

51.  Surengti nereikalingo (negalimo) naudoti Šiaulių 

TI turto viešąjį aukcioną. 

I pusmetis 

 

J. Tamošiūnienė 

V. Švažienė 

52.  Pradėti rėžiminio korpuso kamerų remontą 

(skyrus lėšų). 

2 ketvirtis J. Tamošiūnienė 

L. Činga 

R. Mažeika 

E. Dunauskas 

53.  Pradėti pirties patalpos remontą (skyrus lėšų). 2 ketvirtis J. Tamošiūnienė 

L. Činga 

R. Mažeika 

E. Dunauskas 

54.  Paruošti techninei apžiūrai dvi tarnybinio 

transporto priemones. 

2 ketvirtis J. Tamošiūnienė 

J. Vyšniauskas 

55.  Įrengti radijo ryšio trukdymo stotis rėžiminiame 

korpuse. 

1 ketvirtis N. Perednis 

56.  Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą ir pavojaus 

signalizaciją bibliotekos patalpose. 

Sausio mėn. N. Perednis 

R. Grikšelis 

57.  Režiminiame korpuse įrengti kompiuterinę klasę. 1 ketvirtis N. Perednis 

R. Grikšelis 

58.  Įrengti vaizdo stebėjimo kameras kontrolės ir 

praleidimo punktuose Nr. 1 ir Nr. 2. 

2 ketvirtis N. Perednis 

R. Grikšelis 

59.  Atlikti vaizdo stebėjimo ir ryšio slopinimo 

įrenginių profilaktiką. 

balandžio mėn. N. Perednis 

R. Grikšelis 

 

____________________________ 

 

 

 
Administracijos reikalų skyriaus 

vyresnysis specialistas 

 

Gintaras Valentukonis 

2012-01- 


