
PATVIRTINTA 
Kal÷jimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2011 m. spalio 7 d.  
įsakymu Nr. V-293 
 
 

ŠIAULI Ų TARDYMO IZOLIATORIAUS 2011 MET Ų VEIKLOS PLANAS 
 

Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
0301 Bausmių sistema 

03.301.01.
02.01 

1. Teikti nuteistie-
siems socialinę ir  

1.1. Teikti psicho-
loginę pagalbą  

1.1.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems pravestų 
psichologinių konsultacijų skaičius; 

250 PT 2011 m. 488,00 

 psichologinę pagal-
bą. 

įstaigoje laiko-
miems suimtie- 

1.1.2. suimtųjų ir nuteistųjų, dalyvavusių 
psichologin÷se konsultacijose, skaičius; 

200 PT 2011 m.  

  siems ir nuteistie-
siems. 

1.1.3. pagal „Savižudybių ir savęs žalojimo 
laisv÷s at÷mimo vietose prevencijos“ progra-
mą, atliktų suimtųjų ir nuteistųjų įvertinimų 
rizikos požiūriu, skaičius; 

2000 PT 2011 m.  

   1.1.4. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems 
atliktų psichologinių įvertinimų skaičius; 

30 PT 2011 m.  

  1.2. Ugdyti nu-
teistųjų dorovines  

1.2.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų 
nuobaudų (nutarimais ir įsakymais) skaičius; 

1200 SRS 2011 m.  

  savybes; 1.2.2. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų 
paskatinimų (nutarimais ir įsakymais) skai-
čius; 

200 SRS 2011 m.  
 

  1.3. Teikti socia-
linę pagalbą įstai-
goje laikomiems  

1.3.1. susitikimų su įvairių valstybinių institu-
cijų atstovais skaičius, siekiant ūkio būrio 
nuteistuosius integruoti į visuomenę; 

15 SRS 2011 m.  

  suimtiesiems ir 
nuteistiesiems. 

1.3.2. suimtiesiems ir nuteistiesiems vykdomų 
socialin÷s reabilitacijos ir užimtumo progra-
mų; 
 

10 SRS 2011 m.  
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Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
   1.3.3. suimtųjų ir nuteistųjų, dalyvavusių so-

cialin÷s reabilitacijos ir užimtumo programo-
se skaičius; 

1800 SRS 2011 m.  

   1.3.4. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, be-
simokančių vidurin÷je mokykloje, skaičius; 

8 SRS 2011 m.  

   1.3.5 ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų daly-
vavusių ,,Socialinio orientavimo ir teisinių 
žinių“ užsi÷mimuose skaičius; 

90 SRS 2011 m.  

  1.4. vykdyti kri-
minalin÷s subkul-
tūros išgyvendi-
nimo tarp  

1.4.1. pravestų paskaitų ūkio būrio nuteistie-
siems apie kriminalin÷s subkultūros žalą as-
menybei, kriminalin÷s subkultūros įtaką ir 
išgyvendinimo svarbą; 

4 SRS 2011 m.  

  nuteistųjų preven-
ciją; 

1.4.2. išklausiusių paskaitas apie kriminalin÷s 
subkultūros žalą asmenybei, kriminalin÷s su-
bkultūros įtaką ir išgyvendinimo svarbą ūkio 
būrio nuteistųjų skaičius; 

80 SRS 2011 m.  

03.301.01.
02.02 

2.Vykdyti narkoma-
nijos prevenciją. 

2.1. Suimtiesiems 
ir nuteistiesiems 

2.1. 1. pravestų suimtiesiems nepilnamečiams 
užsi÷mimų, paskaitų apie priklausomybių pro-
blemas pagal „Alkoholio, rūkymo ir narkoma-
nijos prevencijos programą“ skaičius;  

4 PT 2011 m. 0,00 

  teikti šviet÷jišką 
veiklą narkomani-
jos žalos ir kitais 
priklausomybių  

2.1.2. suimtųjų nepilnamečių, išklausiusių 
paskaitas apie priklausomybių problemas pa-
gal „Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos pre-
vencijos programą“, skaičius; 

20 PT 2011 m.  

  ligų klausimais; 2.1.3. kiekvienam naujai atvykusiam suimta-
jam ir nuteistajam įteiktų lankstinukų narko-
manijos prevencijos tematika, skaičius;  

300 SPT 2011 m.  

03.301.01.
02.03 

3. Didinti nuteistųjų 
užimtumą darbine ir 
kitomis pozityvio-
mis veiklomis. 

3.1. įtraukti nu-
teistuosius į dar-
binę veiklą; 

3.1.1. įdarbinta ūkio aptarnavimo būrio nu-
teistųjų, (%); 

100 SRS 2011 m. 0,00 



3 
 

Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
  3.2. suimtųjų ir 

nuteistųjų užimtu- 
3.2.1. suimtųjų, dalyvavusių laisvalaikio už-
imtumo programoje, skaičius; 

1200 SRS 2011 m.  

  mas pozityviomis 
veiklomis. 

3.2. 2. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems 
pravestų sportinių renginių skaičius; 

12 SRS 2011 m.  

03.301.01.
03.01 

4. Vykdyti saugų ir 
veiksmingą laisv÷s 
at÷mimo vietų  

4.1. Organizuoti 
ir vykdyti įstaigos 
vidaus  

4.1.1. įstaigos direktoriaus įsakymų tvarko-
mosios organizacin÷s veiklos klausimais skai-
čius; 

300 ARS 2011 m. 7575,50 

 valdymą. administravimą. 4.1.2. užregistruotų informacinių siunčiamųjų 
dokumentų skaičius; 

20000 ARS 2011 m.  

   4.1.3. užregistruotų gautų dokumentų skai-
čius; 

30000 ARS 2011 m.  

   4.1.4. centralizuotai užregistruotų laikino sau-
gojimo informacinių vidaus dokumentų, skai-
čius. 

2100 ARS 2011 m.  

  4.2.Užtikrinti su-
imtųjų bei nuteis-  

4.2.1. naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų 
(su arešto bausme) skaičius; 

2200 ĮS 2011 m.  

  tųjų pri÷mimo į  4.2.2.naujai atvykusių suimtųjų skaičius; 1100 ĮS 2011 m.  
  Šiaulių tardymo  4.2.3. naujai atvykusių nuteistųjų skaičius; 1000 ĮS 2011 m.  
  izoliatorių ir iš- 

leidimo iš jo  
4.2.4. naujai atvykusių asmenų nuteistų arešto 
bausme, skaičius; 

250 ĮS 2011 m.  

  pagrįstumą ir tei-
s÷tumą. 

4.2.5. bendras ūkio aptarnavimo būrio nuteis-
tųjų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigo-
je; 

x ĮS 2011 m.  

   4.2.6. vidutinis ūkio aptarnavimo būrio nu-
teistųjų skaičius; 

x  2011 m.  

  4.3.Vykdyti dar-
buotojų atranką, 

4.3.1 paskatintų įstaigos darbuotojų skaičius; 40 PS 2011 m.  

  kvalifikacijos k÷-
limą, užtikrinti 
darbuotojų moty-
vaciją. 

4.3.2. įstaigos darbuotojų, k÷lusių kvalifikaci-
ją skaičius; 

125 PS 2011 m.  
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Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
  4.4.Vykdyti nusi-

kaltimų, bau-
džiamųjų nusi-
žengimų, draus-
m÷s pažeidimų, 
tarnybinių nusi-
žengimų ir darbo 

4.4.1. atliktų tarnybinių tyrimų d÷l suimtųjų ir 
nuteistųjų skaičius; 
 
 
 
 
 

220 VTS 2011 m.  

  drausm÷s pažei-
dimų prevenciją. 

4.4.2. atliktų tarnybinių tyrimų d÷l pareigūnų, 
įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų skaičius; 

40 VTS 2011 m.  

  4.5. Apskaičiuoti 
ir išmok÷ti su 
darbo santykiais 
susijusias išmokas 
administracijos 
darbuotojams bei 
sumok÷ti su darbo 
santykiais susiju-
sius mokesčius. 

4.5.1. išlaidos administracijos darbuotojų dar-
bo užmokesčiui, socialin÷ms išmokoms ir 
socialiniam draudimui (tūkst. Lt); 

7805,5 BAS 2011 m.  

  4.6. Užtikrinti 
administracijos 
darbuotojų mate-  

 4.6.1. išlaidos buitin÷ms reikm÷ms (administ-
racinis pastatas): vanduo, kanalizacija, šildy-
mas, elektra ir kt. (tūkst. Lt) 

92 ŪS, BAS 2011 m.  

  rialinį aprūpinimą 
ir socialines ga-
rantijas. 

 4.6.2. kitos išlaidos administracin÷ms reik-
m÷ms (neįvardintos ankstesniame punkte) 
(tūkst. Lt); 

166 ŪS, BAS 2011 m.  

03.301.01.
03.02 

5. Vykdyti laisv÷s 
at÷mimo vietose  

5.1.Užtikrinti įsta-
tymų nustatytą  

5.1.1. išlaidos buitin÷ms reikm÷ms (vanduo, 
kanalizacija, šildymas, elektra) (tūkst. Lt); 

521 ŪS, BAS 2011 m. 2425,00 
 

 laikomų asmenų 
išlaikymą, priežiūrą  

nuteistųjų ir suim-
tųjų materialinį  

5.1.2. išlaidos ūkio aptarnavimo būrio nuteis-
tųjų darbo užmokesčiui (tūkst. Lt); 

147 ŪS, BAS 2011 m.  

 ir materialinį aprū- aprūpinimą 5.1.3. išlaidos maitinimui (tūkst. Lt); 1491,0 ŪS, BAS 2011 m.  
 pinimą.  5.1.4. išlaidos aprangai ir patalynei (tūkst. Lt); 

 
51,0 ŪS, BAS 2011 m.  
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Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
   5.1.5. išlaidos medikamentams, medicinos 

įrangai bei priemon÷ms (tūks t. Lt); 
50,0 ŪS, BAS 2011 m.  

   5.1.6. kitos ankstesniuose punktuose neįvar-
dintos, su nuteistųjų ir suimtųjų materialiniu 
aprūpinimu susijusios išlaidos. 

165 ŪS, BAS 2011 m.  

  5.2.Organizuoti ir 
vykdyti įstaigos 
apsaugą ir  

5.2.1. tarnybinių pranešimų apie pasteb÷tus 
suimtųjų ir nuteistųjų padarytus drausm÷s 
pažeidimus skaičius; 

2600 APS 2011 m.  

  suimtųjų bei nu-
teistųjų 
 priežiūrą. 

5.2.2. suimtųjų ir nuteistųjų neplaninio kon-
vojavimo į sveikatos priežiūros įstaigas atve-
jai; 

32 APS 2011 m.  

   5.3.3. specialiųjų priemonių ir kovinių savi-
gynos veiksmų panaudojimo atvejai; 

60 APS 2011 m.  

03.301.01.
03.03 

6. Vykdyti laisv÷s 
at÷mimo vietose 
tuberkulioz÷s  

6.1. Vykdyti tu-
berkulioz÷s diag-
nostikos, 

6.1.1. kiekvienam naujai atvykusiam suimta-
jam ir nuteistajam įteikiamų lankstinukų tu-
berkulioz÷s prevencijos tematika, skaičius; 

2000 SPT 2011 m. 0,00 

 prevenciją. profilaktikos, 
kontrol÷s ir gy-
dymo priemones. 

6.1.2. naujai išsiaiškinus tuberkulioz÷s atvejį 
pravesti individualų pokalbį su užsikr÷tusiuo-
ju.  

35 SPT 2011 m.  

   6.1.3. įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberku-
lioz÷s skaičius; 

x SPT 2011 m.  

   6.1.4. ištirta asmenų d÷l tuberkulioz÷s, vnt.;  2500 SPT 2011 m.  
03.301.01.
03.04 

7. Vykdyti 
ŽIV/AIDS, lytiškai 
plintančių infekcijų  

7.1. Vykdyti ŽIV 
ir kitų užkrečia-
mųjų ligų preven- 

7.1.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems (atvyku-
siems į įstaigą) įteiktų lankstinukų ŽIV/AIDS 
ir lytiškai plintančių ligų tematika, skaičius; 

2000 SPT 2011 m. 0,00 

 ir kitų užkrečiamųjų 
ligų prevenciją,  

cijos priemones. 7.1.2. konsultacijų, teiktų po ŽIV testo, skai-
čius; 

20 SPT 2011 m.  

 profilaktiką ir   7.1.3. ištirtų asmenų d÷l sifilio skaičius; 2000 SPT 2011 m.  
 gydymą.  7.1.4. supažindintų asmenų su ŽIV ir kitų ly-

tiškai plintančių infekcijų profilaktika ir apsi-
saugojimo priemon÷mis skaičius; 

2000 SPT 2011 m.  
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Priemon÷s 
kodas 

Priemon÷s pavadi-
nimas 

Įstaigos veiksmo 
pavadinimas 

Proceso ir/ar ind÷lio vertinimo kriterijai ir j ų reikšm÷s Atsakin-
gi vykdy-

tojai 

Įvykdy-
mo ter-
minas 

Asignavi-
mai (tūkst. 

litų) 
03.301.01.
03.05 

8. Teikti teis÷s aktų 
nustatytas mokamas 
paslaugas nuteistie-
siems ir komunali-
nes paslaugas Pra-
vieniškių gyvenvie-
tei. 

8.1. Teikti teis÷s 
aktų nustatytas 
mokamas paslau-
gas nuteistie-
siems. 

8.1.1. gautos l÷šos už nuteistųjų naudojamus 
elektros prietaisus (Lt); 

1900 BAS 2011 m. 0,00 

03.301.01.
03.08 

9. Vykdyti laisv÷s 
at÷mimo vietų mo- 

9.1. Vykdyti pas-
tatų priežiūrą ir  

9.1.1. išlaidos pastatų, statinių ir komunikaci-
jų remontui (tūkst. Lt); 

20,00 BAS, ŪS 2011 m. 20,00 

 dernizavimo strate-
giją. 

remontą. 9.1.2. suremontuotas Šiaulių TI patalpų plotas 
m2. 

150,68 ŪS 2011 m.  

 
Sutrumpinimai: ARS – Administracijos reikalų skyrius, APS – Apsaugos ir priežiūros skyrius, BAS – Buhalterin÷s apskaitos skyrius, ĮS – 

Įskaitos skyrius, PS – Personalo skyrius, PT - Psichologin÷ tarnyba, SPT – Sveikatos priežiūros tarnyba, SRS – Socialin÷s reabilitacijos skyrius, ŪS – 
Ūkio skyrius, VTS – Vidaus tyrimų skyrius. 

 
 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius        Ramūnas Zutkis 
 


