
 

PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 

2018 m. 

įsakymu Nr.  

 

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

01-02-01  Padidinti so-

cialinės reabi-

litacijos 

veiksmingumą 

 Teikti socialinę 

pagalbą įstaigoje 

laikomiems suimtie-

siems ir nuteistie-

siems 

1. Susitikimų su įvairių valstybinių institucijų 

atstovais skaičius, siekiant ūkio aptarnavimo 

būrio nuteistuosius integruoti į visuomenę – 

12. 

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

320,0 

2. SRS specialistų, apmokytų vesti nuteistie-

siems (suimtiesiems) EPP elgesio korekcijos 

programą – 100 proc. (išskyrus specialistą 

socialiniams klausimams) 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius, 

Personalo sky-

rius 

2018-12-21 

3. Suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavusių elgesio 

korekcijos programose skaičius ir jas baigu-

sių procentas – 10/70. 

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-12-21 

4. Vidutinis sąrašinis tardymo izoliatoriuje 

besimokančių suimtųjų ir nuteistųjų skaičius 

– 50.  

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-12-21 

5. Vidutinis sąrašinis besimokančių ūkio ap-

tarnavimo būrio nuteistųjų skaičius – 10. 

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-12-21 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

6. Visuomeninių organizacijų ir savanorių 

užsiėmimuose, renginiuose dalyvavusių 

suimtųjų ir nuteistųjų asmenų  per metus – 

1100.  

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-12-21  

 7. Trumpalaikių išvykų už įstaigos ribų skai-

čiaus padidėjimas (ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistųjų) – 5 proc. 

Socialinės reabi-

litacijos  

skyrius 

2018-12-21  

 Ugdyti nuteistųjų 

dorovines savybes 

1. Suorganizuotų suimtųjų ir nuteistųjų susi-

tikimų su kunigu – 40. 

Socialinės  

reabilitacijos 

skyrius 

2018-12-31  

2. Nuteistiesiems areštu pravestų paskaitų-

diskusijų „Smurto artimoje aplinkoje preven-

cija“ ir jose dalyvaujančių asmenų skaičius –  

11/100 

. 

Socialinės reabi-

litacijos 

 skyrius 

2018-03-30 (3/30) 

2018-06-29 (3/25) 

2018-09-28 (3/25) 

2018-12-31 (2/20) 

 Vykdyti kriminali-

nės subkultūros iš-

gyvendinimo tarp 

nuteistųjų prevenci-

ją 

 Pravestų paskaitų ūkio aptarnavimo būrio 

nuteisėtiesiems apie kriminalinės subkultūros 

žalą asmenybei, kriminalinės subkultūros 

įtaką ir išgyvendinimo svarbą ir jose dalyva-

vusių nuteistųjų skaičius – 4/40. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (1/10) 

2018-06-29 (1/10) 

2018-09-28 (1/10) 

2018-12-31 (1/10) 

 Mažinti įkalintų 

užsieniečių socialinę 

atskirtį 

1. Užsieniečių, dalyvavusių valstybinės kal-

bos kursuose –  20 procentų nuo tardymo 

izoliatoriuje laikomų užsieniečių. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 

2. Vykdytų edukacinių užsiėmimų tardymo 

izoliatoriuje esantiems užsieniečiams skai-

čius – 4. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (1) 

2018-06-29 (1) 

2018-09-28 (1) 

2018-12-31 (1) 

 

 

 

 

 

 

 Įtraukti nuteistuo-

sius į darbinę veiklą 

 Įdarbintų Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų 

procentas nuo ūkio aptarnavimo būrio etatų 

skaičiaus – 95 proc.  

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Suimtųjų ir nuteis-

tųjų užimtumas po-

zityviomis veiklo-

mis 

1. Suorganizuotų suimtiesiems sporto ir inte-

lekto lavinimo renginių skaičius – 12. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

2. Suorganizuotų ūkio aptarnavimo būrio 

veiklų, naudingų įkalinimo vietos miestui ir 

jo bendruomenei, už įstaigos ribų (atvejų 

skaičius – 12. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-06-29 (6) 

2018-12-31 (6) 

3. Suorganizuotų ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistiesiems sportinių ir kultūrinių renginių 

skaičius – 12. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

4. Suorganizuotų nuteistiesiems areštu spor-

tinių ir kultūrinių renginių skaičius – 12. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

5. Vidutinis sąrašinis užsiimančių individua-

lia darbine, kūrybine ar kita veikla nuteistųjų 

skaičius – 5. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 

6. Sudaryti galimybę, kad visi įkalinti asme-

nys (P), vykdant užimtumo priemones, už 

kameros (gyvenamosios patalpos) ribų pra-

leistų ne mažiau kaip 4 valandas, o nepilna-

mečiai (NP) suimtieji – 5 valandas per dieną. 

Socialinės reabi-

litacijos, Apsau-

gos ir priežiūros, 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

riai  

2018-12-31 

 Organizuoti ir suda-

ryti sąlygas nuteis-

tiesiems įsigyti pro-

fesinę kvalifikaciją 

Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, dalyva-

vusių profesinio rengimo mokymuose už įs-

taigos ribų, skaičius – 2.  

 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Siekti sumažinti 

savęs žalojimų ir 

suicidų atvejų skai-

čių 

 

1. Naujai atvykusių asmenų įvertinimas sui-

cidinės rizikos atžvilgiu – 98proc. 

Psichologinė 

tarnyba 

2018-12-31  

 2. Suimtiesiems/nuteistiesiems, priskirtiems 

didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar 

bandymo nusižudyti, suorganizuotų švietėjiš-

kų veiklų savižudybių prevencijos klausi-

mais, rodant filmą, ir jose dalyvavusių asme-

nų skaičius – 4/20. 

Psichologinė 

tarnyba, 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (1/5) 

2018-06-29 (1/5) 

2018-09-28 (1/5) 

2018-12-31 (1/5) 

 

   Sudaryti sąlygas 

nuteista-

jam siekti savo gy-

venimo tikslų teisė-

tais būdais ir prie-

monėmis 

1. Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pataisos 

komisijos sprendimų dėl nuteistųjų prašymų 

taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos 

tenkinimo dalis – ne mažiau kaip 80 proc. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 

2. Pasirašytinai supažindintų ūkio aptarnavi-

mo būrio nuteistųjų, įgijusių teisę būti perkel-

tiems į pusiaukelės namus pagal atliktos 

bausmės dalies terminą – 100 proc.  

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 

01-02-02  Plėtoti bend-

rąją, atranki-

nę ir tikslinę 

narkomanijos 

prevenciją 

laisvės atėmi-

mo vietose, 

užtikrinti 

kompetentin-

 Suimtiesiems ir 

nuteistiesiems teikti 

švietėjišką veiklą 

narkomanijos žalos 

ir kitais priklauso-

mybių ligų klausi-

mais 

1. Pravestų paskaitų–diskusijų „Sveika gy-

vensena – žalingi įpročiai (tabakas, alkoholis, 

narkotikai ir psichotropinės medžiagos) “ 

nuteistiesiems areštu, suimtiesiems bei jose 

dalyvavusių asmenų skaičius – 12/100. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (3/25) 

2018-06-29 (3/25) 

2018-09-28 (3/25) 

2018-12-31 (3/25) 

 

2. Pravestų švietėjiškų paskaitų ūkio aptarna-

vimo būrio nuteistiesiems apie narkotikų žalą 

asmeniui bei jose dalyvavusių asmenų skai-

čius – 4/30. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (1/7) 

2018-06-29 (1/8) 

2018-09-28 (1/7) 

2018-12-31 (1/8) 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

gų  valstybės 

institucijų, 

atliekančių 

narkotinių ir 

psichotropinių 

medžiagų ir jų 

pirmtakų 

(prekursorių) 

apyvartos 

kontrolę, ma-

terialinį ir 

techninį aprū-

pinimą 

3. Pravestų švietėjiškų paskaitų ar edukacinių 

užsiėmimų suimtiesiems (nuteistiesiems), 

įtrauktiems į linkusių vartoti, platinti narkoti-

kus priežiūros prevencinę programą skaičius, 

ir jose dalyvavusių asmenų procentas – 

36/70. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (9/15) 

2018-06-29 (9/15) 

2018-09-28 (9/15) 

2018-12-31 (9/15) 

4. Narkotikų kontrolės ir vartojimo prevenci-

jos užsiėmimų asmenims, įtrauktiems į linku-

sių vartoti, platinti narkotikus, priežiūros 

prevencinę programą, su savivaldybių ir ne-

vyriausybinių organizacijų atstovais ar sava-

noriais, ir jose dalyvavusių asmenų skaičius – 

4/40. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-03-30 (1/10) 

2018-06-29 (1/10) 

2018-09-28 (1/10) 

2018-12-31 (1/10) 

5. Edukacinių užsiėmimų narkotikų ir psi-

chotropinių medžiagų prevencijos klausimais 

pravestų suimtiesiems (nuteistiesiems) nuo 

18 iki 21 metų amžiaus ir jose dalyvavusių 

asmenų skaičius – 4/12. 

Psichologinė 

tarnyba 

2018-03-30 (1/3) 

2018-06-29 (1/3) 

2018-09-28 (1/3) 

2018-12-31 (1/3) 

 

 Užtikrintas gydymo 

tęstinumas 

Pakaitinio gydymo vaistiniais opioidiniais 

preparatais užtikrinimas visiems įkalintiems 

asmenims, kuriems šis gydymas buvo pradė-

tas taikyti laisvėje – 100 proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

2018-12-31 

01-03-01 

 

 

 Vykdyti 

saugų ir 

veiksmingą 

laisvės atėmi-

mo vietų val-

 Gerinti asmenų pra-

šymų nagrinėjimą ir 

jų aptarnavimo ko-

kybę 

Parengta ir paskelbta įstaigos internetinėje 

svetainėje Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 

aptarnavimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

2017 metais vertinimo analizė ir pateikti pa-

siūlymai – 1 (analizė, vnt.).  

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-02-28 2686,0 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

dymą  Užtikrinti tinkamą 

dokumentų valdymą 

1. Pravestų pasitarimų skaičius su įstaigos 

administracinių padalinių vadovais aptariant 

aktualius klausimus dėl kokybiškesnio do-

kumentų rengimo bei užbaigtų bylų tvarky-

mo – 1. 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-06-30 

2. Parengtas Vidaus tvarkos taisyklių projek-

tas – 1 (įsakymas, vnt.).  

 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-10-01 

 3. Parengtas Darbo reglamento projektas –  1 

( įsakymas, vnt.).  

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-10-01 

 Įgyvendinti Euro-

pos komiteto prieš 

kankinimą ir kitokį 

žiaurų, nežmonišką 

ar žeminantį žmo-

gaus orumą elgesį ar 

baudimą delegacijos 

rekomendacijas 

Įgyvendinimo procentas – 90. 

 

Socialinės reabi-

litacijos, Apsau-

gos ir priežiūros, 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

riai, Sveikatos 

priežiūros tarny-

ba 

2018-12-31 

 Užtikrinti tinkamą 

kompiuterinės tech-

nikos eksploataciją 

Atliktas 4 (keturiuose) pasirinktinai pasirink-

tuose administraciniuose padaliniuose patik-

rinimas, siekiant patikrinti kaip vykdomos 

Šiaulių tardymo izoliatoriaus kompiuterinės 

ir programinės įrangos naudojimo ir admi-

nistravimo tvarkos aprašo nuostatos –  4 (pa-

tikrinimo aktas, vnt.). 

 

Administracijos 

reikalų skyrius 

2018-03-31 (1) 

2018-06-29 (1) 

2018-09-28 (1)  

2018-12-31 (1) 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Vykdyti aktyvias 

personalo komplek-

tavimo priemones, 

didinti darbuotojų 

kompetencijas bei 

kelti jų kompetenci-

jas dirbti 

1. Parengtas jaunesniųjų pareigūnų mokymo 

tarnybos vietoje planas – 1.  

Personalo sky-

rius 

2018-02-01  

 

2. Parengtų testų skaičius – 1.  Personalo sky-

rius 

2018-12-31 

3. Parengtas kandidatų pritraukimo į profesi-

nį mokymą arba įsidarbinti, priemonių 2018 

metų planas įvykdytas 100 proc. Atlikta pa-

reigūnų išeinančių iš tarnybos, išėjimo prie-

žasčių analizė – 1.  

Personalo sky-

rius 

2018-12-31 

 4. Pateiktų pasiūlymų skaičius – ne mažiau 

kaip 2. 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31 

 5. Pataisos pareigūnų profesijos viešinimo 

plano vykdymas –  100 proc. 

 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31  

 6. Užpildytos darbuotojų pareigybės – 93 

proc. 

Vadovybė, 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31 

 7. Pretendentų, nusiųstų į atranką mokytis 

pagal pataisos pareigūnų profesinio mokymo 

programą Kalėjimų departamento Mokymo 

centre, skaičius – ne mažiau kaip 4. 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31  

 Skatinti iniciatyvas 

kelti kvalifikaciją 

 1. Įstaigos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 

procentas nuo įstaigoje dirbančių darbuotojų 

skaičiaus – 85 proc. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Perso-

nalo skyrių, 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31    
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 2. Įstaigos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 

ne mažiau kaip du kartus per metus – 67 

proc. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Perso-

nalo skyrių, 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31 

 Siekti, kad įstaigos 

personalas suprastų 

žmogaus teisių už-

tikrinimo įstaigoje 

svarbą 

 Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose tarny-

binės etikos, netarnybinių ryšių, žmogaus 

teisių, korupcijos prevencijos srityse,  mo-

kymus procentas – 20 proc. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius,  

Personalo sky-

rius 

  2018-12-31 

 Inžinerinių – tech-

ninių įrenginių ir 

priemonių techninės 

būklės tikrinimas ir 

gedimų šalinimas 

 

 1. Įstaigos pavojaus ir priešgaisrinės signali-

zacijos bei vidinio laidinio ryšio testavimai –  

1. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-30 

 2. Apsaugos perimetro signalizacijos,  

introskopo RAPISCAN, vaizdo stebėjimo 

sistemos testavimai ir techninė profilaktika – 

1. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-06-29 

 Tobulinti pareigūnų 

tarnybinius įgūdžius 

 

 1. Asmenų, dalyvavusių pareigūnų fizinio 

pasirengimo patikrinimo ir šaudymo pratybo-

se – 90 procentų nuo bendro pareigūnų skai-

čiaus. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-10-31 

 2. Suorganizuotos pareigūnų iškvietimo pra-

tybos pagal pareigūnų iškvietimo schemą – 1.  

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-10-31 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Organizuoti įstaigo-

je funkcinės civili-

nės saugos pratybos, 

pasitelkiant pasto-

vios parengties Ci-

vilinės saugos pajė-

gas: Šiaulių apskri-

ties priešgaisrinė 

gelbėjimo valdybą, 

Šiaulių apskrities 

vyriausiąjį policijos 

komisariatą 

 Suorganizuotų pratybų skaičius – 1. 

 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Apsau-

gos ir priežiūros  

skyrių, 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius, 

Ūkio skyrius 

2018-09-29 

 Gerinti kovinių im-

tynių veiksmų bei 

spec. priemonių pa-

naudojimo įgūdžius 

 Jaunesniųjų pareigūnų, dalyvavusių 

kovinių imtynių veiksmų bei specialiųjų 

priemonių panaudojimo įgūdžių praktiniuose 

užsiėmimuose –  90 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-31  

 Užtikrinti dinami-

nės priežiūros pa-

laipsninį taikymą 

 1. Suorganizuota išvyka pasidalinti gerąja 

dinaminės priežiūros diegimo patirtimi  – 1.  

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-29 

  2. Palyginus su 2017 m. gruodžio 1 d. (di-

naminės priežiūros modelio taikymo pradžia) 

suimtųjų ir nuteistųjų, kuriems taikomas di-

naminės priežiūros modelis, skaičiaus padi-

dėjimas – 25 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-29 

  3. Sukomplektuotų dinaminės priežiūros 

pareigybes –  100 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros, Per-

sonalo skyriai 

2018-12-29 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Užtikrinti įstaigoje 

dirbančių ir laikomų 

asmenų saugumą, 

pagerinti tinkamą 

konfliktų užkardy-

mą 

1. Suorganizuotų Kalėjimų departamento 

prevencinės grupės Šiaulių tardymo  

izoliatoriaus skyriaus pratybų skaičius – 1. 

 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-29  

 2. Į KD prevencinę grupę Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus skyriaus sudėtį papildomai įt-

raukti pareigūnų – 1.  

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-31 

 Korupcijos preven-

cijos, darbuotojų 

antikorupcinio švie-

timo ir mokymo, 

siekiant komplek-

siškai šalinti šio 

neigiamo socialinio 

reiškinio priežastis 

ir sąlygas, vykdy-

mas 

 1. Atlikti netikėti, iš anksto neplanuoti, as-

menų įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos 

apžiūras ir daiktų patikrinimai – 12.  

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

 2. Siekiant užtikrinti tinkamą įslaptintos in-

formacijos apsaugą įstaigoje atliktas kompiu-

terių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, 

kuriose dirbama su įslaptinta informacija –  1 

(patikrinimo pažyma,  vnt.). 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-12-31  

 3. Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimy-

bės nustatymas ŠTI ir parengta pažyma su 

išvadomis – 1 nustatymas Šiaulių tardymo 

izoliatoriuje (klausimynas, išvada, vnt.).  

 

ŠTI korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės nusta-

tymo darbo gru-

pė 

2018-08-10 

   Gerinti įstaigoje 

laikomų asmenų 

buitines sąlygas 

  

 1. Atlikti rėžiminio korpuso gyvenamųjų, 

laikino sulaikymo, karantino kamerų papras-

tojo remonto darbai – 15. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis 

 Ūkio skyrių 

2018-12-01  

 2. Rėžiminio korpuso gyvenamosiose ka-

merose įrengti klozetai – 10. 

Ūkio skyrius 2018-12-01 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 

 3. Užtikrinti tinkamą maitinimą, atlikti mais-

to laboratorinius tyrimus – 2. 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 Atlikti įstaigos pre-

kių pirkimų, kurių 

sąskaitos vertė 1000 

eurų ir daugiau, pa-

tikrinimas 

 1. Palyginus su 2017 m., sumažintos įstaigos 

komunalinių paslaugų sąnaudos (išskyrus 

šildymą) – 5 proc. 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-12-31 

   2.  Atliktų patikrinimų ir parengtų pažymų 

skaičius – 4. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-03-30 (1) 

2018-06-29 (1) 

2018-09-28 (1) 

 2018-12-31 (1) 

   2. Komunalinių paslaugų vienam asmeniui 

mažinimas – 15 proc. 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-12-31 

  

 

  3. Vykdytų viešųjų pirkimų per CVP IS dalis 

– 90 proc.  

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 4. Įvykdytų prekių (paslaugų), kurias gamina 

(teikia) VĮ „Mūsų amatai“, rezervuotų viešų-

jų pirkimų dalis – ne mažiau kaip 90 proc. 

tam tikrų prekių ir paslaugų poreikio. 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

  5. Atsisakyta supaprastintų viešųjų pirkimų 

apklausos žodžiu būdu vykdymo, jei prelimi-

nari pirkimo sutarties vertė viršija 800 eurų 

(be PVM) sumą – 100 proc. 

Ūkio skyrius 2018-12-31 

 Padidinti įkalintų 

asmenų savanoriškai 

sumokėtų ieškinių 

sumą 

 Palyginus su 2017 m., padidėjo įkalintų as-

menų savanoriškai sumokėtų ieškinių suma – 

5 proc. 

Socialinės reabi-

litacijos skyrius 

2018-12-31 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 Vykdyti įstaigos 

darbuotojams mo-

kamo darbo užmo-

kesčio kontrolę 

 Atrankos būdu atliktas įstaigos darbuotojams 

apskaičiuoto darbo užmokesčio patikrinimas 

(pažyma, vnt.) – 4. 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-03-30 (1) 

2018-06-29 (1) 

2018-09-28 (1) 

2018-12-31 (1) 

 

 Gerinti darbuotojų 

tarpusavio komuni-

kavimą 

 Suorganizuotų renginių skaičius – 4. 

 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Perso-

nalo skyrių, 

Personalo sky-

rius 

2018-12-31  

  Užtikrinti įstaigos 

valdomo nekilnoja-

mojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių 

ir žemės sklypų) 

efektyvų panaudo-

jimą 

 1. Atliktas įstaigos valdomo nekilnojamo 

turto  vertinimas ir sudarytas nenaudojamo ir 

nereikalingo nekilnojamojo turto sąrašas – 1; 

 

Ūkio skyrius 

 

2018-06-30  

   2. Atliktas  įstaigos valdomo nekilnojamo 

turto naudojimo apimties vertinimas (ar visas 

turtas - pastatai, inžinieriniai statiniai ir že-

mės sklypai yra naudojami visa apimtimi) – 

1; 

Ūkio skyrius 

 

2018-07-10 

 

 

   3. Atliktas įstaigos pasirašytų sutarčių dėl 

nekilnojamo turto nuomos ir panaudos verti-

nimas, siekiant nustatyti jų pratesimo tikslin-

gumą – 1; 

 

Ūkio skyrius 

 

2018-07-15 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

   4. Atlikta įstaigos valdomo nekilnojamo turto 

naudojimo tiesioginių (komunaliniai mokes-

čiai, remontas, valymas, apsauga) ir netiesio-

ginių (administracinės ir kt.) sąnaudų analizė 

– 1; 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

2018-08-01 

 

 

   5. Teisės aktų nustatyta tvarka  organizuotas 

nenaudojamo ir nereikalingo nekilnojamojo 

turto perdavimas; 

 

Ūkio skyrius, 

Komisijos 

 

2018-12-31  

   6. Atsižvelgiant į įstaigos veiklos perspekty-

vas ir šiuo metu valdomo nekilnojamojo turto 

būklę, parengtos valdomo nekilnojamojo tur-

to disponavimo gairės, kuriose būtų numaty-

ta: 

6.1. kiek ir kokio nekilnojamojo turto ateityje 

reikės įstaigos funkcijoms atlikti; 

6.2. kada ir kokį valdomą turtą reikės remon-

tuoti, renovuoti bei planuojamos išlaidos; 

6.3. kiek, kada ir kokio valdomo turto pla-

nuojama atsisakyti, išnuomoti; 

6.4. kiek, kada ir kokį nekilnojamą turtą pla-

nuojama įsigyti, nuomoti. 

 

Ūkio skyrius, 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

 

2018-09-01  

01-03-02  Vykdyti lais-

vės atėmimo 

vietose laiko-

mų asmenų 

 Gerinti kriminoge-

ninę padėtį įstaigoje 

 1. Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, mo-

demų ir kitų ryšio priemonių patekimo į 

Šiaulių tardymo izoliatorių užkardymas – 50 

proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-31 385,0 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

išlaikymą, 

priežiūrą ir 

materialinį 

aprūpinimą 

 2. Atliktų netikėtų bendrųjų kratų skaičius – 

2. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-12-31   

 3. Atliktų netikėtų neplaninių kratų skaičius 

– 10. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-06-28 (1) 

2018-12-31 (1) 

 4. Atliktų suimtiesiems ir nuteistiesiems 

pristatomų prekių patikrinimų panaudojant 

introskopą RAPISCAN – 12. 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius 

2018-06-28 (5) 

2018-12-31 (5) 

 5. Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos 

institucijomis bei naudojant specialiai apmo-

kytus tarnybinius šunis, skirtus aptikti psichi-

ką veikiančias medžiagas, inicijuotų ir suor-

ganizuotų bendrų kratų skaičius – 18. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-03-30 (3) 

2018-06-29 (3) 

2018-09-28 (3) 

2018-12-31 (3) 

 6. Nusikalstamų veikų (išskyrus smurtinio 

pobūdžio) užkardymo ir išaiškinimo skai-

čiaus padidėjimas – ne mažiau kaip 20 proc. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-12-31  

 7.  Bendradarbiaujant su Šiaulių AVPK, ini-

cijuotas ir suorganizuotas bendras pasitari-

mas su pareigūnais, tiriančiais nusikalstamas 

veikas dėl narkotinių medžiagų platinimo, 

vartojimo, užkardymo ir pan. – 1. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-12-31 

    8. Pagal kriminalinės žvalgybos tyrimus 

pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus padidė-

jimas – ne mažiau kaip 10 proc. 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-12-31 

    9. Smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

skaičius – 0.  

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius 

2018-12-31 
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 10. Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų nuo 

psichiką veikiančių medžiagų, skaičius – 

100. 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

riai 

Apsaugos ir 

priežiūros sky-

rius (60) 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

rius (40) 

2018-12-31 

    11. Narkotikų ir psichotropinių medžiagų 

patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo 

procentas – ne mažiau kaip 61 proc. 

Apsaugos ir 

priežiūros, 

Kriminalinės 

žvalgybos sky-

riai 

 

2018-12-31  

01-03-03 

  

 

 Vykdyti lais-

vės atėmimo 

vietose tuber-

kuliozės pre-

venciją 

 Vykdyti tuberku-

liozės diagnostikos, 

profilaktikos, kont-

rolės ir gydymo 

priemones 

 1. Pravestų individualių pokalbių tuberkulio-

zės tema procentas nuo visų naujai iš-aiškintų 

tuberkuliozės atvejų – 98 proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

 

 

2018-12-31  

 2. Ištirtų asmenų dėl tuberkuliozės procentas 

nuo visų naujai atvykusių suimtųjų ir nuteis-

tųjų skaičiaus – 98 proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

2018-12-31  

01-03-04  Vykdyti lytiš-

kai plintančių 

ir kitų užkre-

čiamųjų ligų, 

infekcijų pre-

venciją, profi-

laktiką ir gy-

dymą 

 Vykdyti ŽIV ir kitų 

užkrečiamųjų ligų 

prevencijos priemo-

nes 

 

 1. Teiktų konsultacijų ŽIV profilaktikos 

klausimais po atlikto ŽIV testo procentas – 

98 proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

2018-12-31  

 2. Ištirtų asmenų dėl sifilio procentas nuo 

visų naujai atvykusių asmenų skaičiaus – 98 

proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

2018-12-31  

 3. Supažindintų asmenų su ŽIV ir kitų lytiš-

kai plintančių ligų profilaktika ir apsisaugo-

jimo priemonėmis procentas nuo visų naujai 

atvykusių asmenų – 98 proc. 

Sveikatos prie-

žiūros tarnyba 

2018-12-31  
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

01-03-05  Teikti teisės 

aktų nustaty-

tas mokamas 

paslaugas nu-

teistiesiems ir 

komunalines 

paslaugas 

Pravieniškių 

gyvenvietei 

 Už gautas pajamas 

iš patalpų nuomos 

apskaičiuoti ir su-

mokėti darbo užmo-

kestį ūkio aptarna-

vimo būrio nuteis-

tiesiems 

 Laiku apskaičiuota ir sumokėta darbo užmo-

kesčio suma – 100 proc. ūkio būrio nuteistie-

siems.  

 

Buhalterinės 

apskaitos skyrius 

2018-12-31 66,1 

01-03-08  Vykdyti lais-

vės atėmimo 

vietų moder-

nizavimo 

programą ir 

užtikrinti ma-

terialinės ir 

techninės 

bazės atnauji-

nimą 

 Investicijų projek-

tas „Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus iškėli-

mas iš miesto cent-

rinės dalies į Šiaulių 

r., Ginkūnų sen., 

Malavėniukų k.“ 

 1. Investicijų projektui įgyvendinti skirtų 

asignavimų įsisavinimas – 100 proc. 

Direktoriaus pa-

vaduotojai, 

Buhalterinės 

apskaitos sky-

rius, 

Ūkio skyrius 

2018-12-31 4029,0 

 2. 2017 m. gruodžio 27 d. Statybos darbų 

rangos sutarties Nr. 47/08-48, pasirašytos su 

UAB „Versina“, įvykdymas – 100 proc. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Ūkio 

skyrių, 

Ūkio skyrius 

 

2018-12-31  

 3. Statybvietėje atliktų patikrinimų skaičius -  

12. 

Direktoriaus pa-

vaduotojai, 

Apsaugos ir 

priežiūros, Kri-

minalinės žval-

gybos, 

Ūkio skyrius 

2018-12-31  
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Priemo-

nės ko-

das 

Priemonės pa-

vadinimas 

Įstaigos veiksmo 

pavadinimas 

 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, 

mato vienetai ir reikšmės 

 

Atsakingi vykdy-

tojai 

Įvykdymo ter-

minas 

 

Asignavimai 

(tūkst. Eur.) 

 4. Darbų grafike numatytų darbų atlikimo 

užtikrinimas – 100 proc.  

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Ūkio 

skyrių, Ūkio 

skyrius  

 

2018-12-31  

    5. Suorganizuotų pasitarimų su statybos ran-

govu skaičius – 6. 

 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Ūkio 

skyrių 

 

2018-12-31  

 6. Kompetentingų valstybės institucijų, ku-

rios turi įgaliojimus tikrinti statybų procesą, 

pareikštų trūkumų Šiaulių tardymo izoliato-

riaus (kaip statybų dalyvio) atžvilgiu, skai-

čius – 0. 

Direktoriaus pa-

vaduotojas, ku-

ruojantis Ūkio 

skyrių, Ūkio 

skyrius 

2018-12-31  

Iš viso skirta asignavimų programai vykdyti (tūkst. Eur) 7486,1 

 

___________________________ 

    


