
  

1. Padidinti resocializacijos proceso veiksmingumą ir pagerinti jų gyvenimo sąlygas. 

1.1.R Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pataisos komisijos sprendimų dėl nuteistųjų prašymų 

taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tenkinimo dalis – ne mažiau kaip 80 procentų. 

1.2.R Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų pajėgomis atliktų rėžiminio korpuso gyvenamųjų 

kamerų paprastojo remonto darbų, skaičius – ne mažiau 15 kamerų. 

1.3.R Suorganizuotų ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems veiklų, naudingų įkalinimo vietos 

miestui ir jo bendruomenei, už įstaigos ribų atvejų skaičius – 12. 

1.4.R Suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavusių elgesio korekcijos programose skaičius ir jas baigusių 

procentas – 30/70. 

1.5.R Įtraukti į linkusių vartoti, platinti narkotikus priežiūros prevencinę programą asmenys, 

dalyvavę švietėjiško pobūdžio paskaitose ar edukaciniuose užsiėmimuose – 70 proc. nuo 

visų esančių sąraše. 

1.6.R Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti dailės terapijos užsiėmimus, kurių tikslas – 

streso, įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpažinimas, efektyvūs jų sprendimo 

būdai. Užsiėmimų skaičius – 6, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų skaičius – 4.   

1.7.R Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, įgijusių specialybę bausmės atlikimo metu – ne 

mažiau kaip 2. 

1.8.R Suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo didinimui įrengta patalpa – 1. 

1.9.R Dinaminę priežiūrą vykdyti specialiai apmokytų ir ją vykdančių pareigūnų skaičius nuo 

bendro įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus, proc. – 4 proc. 

1.10.R Šiaulių TI laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas – 

ne mažiau nei  10 asmenų. 

1.11.R Atlikti įstaigoje taikomų socialinės reabilitacijos programų (išskyrus aprobuotas 

korekcines programas) veiksmingumo įvertinimą (atnaujinimą, neefektyvių programų 

atsisakymą) – pateikta 1 įvertinimo ataskaita iki 2019-09-01  Kalėjimų departamentui. 

1.12.R Įgyvendintas Lietuvos Respublikos amnestijos įstatymas iki 2019 m. kovo 31 d. – 100 

proc. 

1.13.R Palyginant su 2018 m. suteiktų trumpalaikių išvykų į namus skaičiaus didėjimas – ne 

mažiau 5 proc. 

1.14.R Inicijuotų ir organizuotų naujų laisvalaikio užimtumo priemonių skaičius – ne mažiau nei 

2 vnt. per kalendorinius metus. 

2.  Pagerinti Šiaulių tardymo izoliatoriaus kriminogeninę būklę. 

2.1.R Smurtinio pobūdžio nusikalstamų veikų skaičius – 0. 

2.2.R Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo įstaigą užkardymas – 

100 proc. 

2.3.R Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų nuo psichiką veikiančių medžiagų, skaičius – 100 

asmenų. 

2.4.R Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos institucijomis bei naudojant specialiai 

apmokytus tarnybinius šunis, skirtus aptikti psichiką veikiančias medžiagas, inicijuotų ir 

suorganizuotų bendrų kratų skaičius - ne mažiau kaip 24. 

2.5.R Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų ryšio priemonių patekimo į įstaigą 

užkardymas – ne mažiau 50 proc. 

2.6.R Atliktos netikėtos, iš anksto neplanuotos, asmenų įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos 

apžiūros ir daiktų patikrinimai – 12. 

2.7.R Siekiant užtikrinti tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą įstaigoje, atliktas kompiuterių 

patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija –  1 

(patikrinimo pažyma,  vnt.). 

2.8.R Nusikalstamų veikų išaiškinimo skaičius nuo visų pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičiaus 

– 90 proc. 

2.9.R Užtikrinti, kad suimtųjų ir nuteistųjų kratos režiminiame korpuse būtų fiksuojamos 

(registratoriais ar kitomis vaizdo fiksavimo priemonėmis) – 100 proc. nuo 2019 m. liepos 

1 d. 



2.10.R Specialiai parengtų pataisos pareigūnų patikrinimų skaičiaus (kaip jie sugeba veikti 

situacijomis, susijusiomis su psichinės ar fizinės prievartos naudojimu), skaičius - 2. 

2.11.R Gauta pranešimų iš asmenų apie padarytas, daromas ar rengiamas padaryti nusikalstamas 

veikas ar kt. kriminogeninę būklę įtakojančius procesus, skaičius – nemažiau kaip 5 gauti 

pranešimai kiekvienai 2019-01-01 užimtai Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigybei. 

2.12.R Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų laisvės atėmimo įstaigoje 

(išskyrus naujai atvykusius asmenis) skaičius lygus 0. 

2.13.R Įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema režiminio korpuso 1-ajame aukšte – 1 (veikianti 

vaizdo stebėjimo sistema). 

2.14.R Atnaujinta ar naujai įrengta pavojaus signalizacija režiminiame korpuse – 1 (veikianti 

pavojaus signalizacijos sistema). 

3.  Organizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei 

racionalų jų naudojimą. 

3.1.R Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų dėl įstaigos veiklos tobulinimo, 

optimizavimo, kurios būtų nukreiptos į racionalų skirtų asignavimų naudojimą ir turto 

valdymą, kuriems būtų pritarta skaičius – ne mažiau nei 3 siūlymai. 

3.2.R Palyginus su 2018 m. sumažintos įstaigos komunalinių paslaugų sąnaudos – ne mažiau 

kaip 10 proc., o palyginus su 2017 m. – ne mažiau kaip 20 proc. 

3.3.R Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 2 kartus per metus, dalis 

– ne mažesnė kaip 60 proc. 

3.4.R Suorganizuotų renginių (gerinant darbuotojų tarpusavio komunikavimą) skaičius – 6. 

3.5.R Palyginti su 2018 m. nuteistųjų (suimtųjų) pateikiamų skundų skaičiaus sumažėjimas 

procentais įstaigoje – ne mažiau nei 20 proc. 

3.6.R Užtikrinant įstaigoje vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, atliktų 

vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų stebėsenų skaičius – ne mažiau 5. 

3.7.R Užtikrinti, kad įstaigoje savarankiškai atliekami pirkimai būtų vykdomi skelbiamos 

apklausos būdu – ne mažiau nei 20 proc. nuo visų atliktų pirkimų. 

3.8.R Įstaigoje popierinių dokumentų pagrindu vykdomi procesai perkelti į dokumentų valdymo 

sistemą DocLogix – ne mažiau kaip 3 procesai. 

3.9.R Įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus pasirašyti dokumentus, sudaryta galimybė 

dokumentų valdymo sistemoje dokumentus DocLogix pasirašyti kvalifikuotu 

elektroniniu (ar mobiliuoju) parašu – 100 proc. 

3.10.R Pareigūnų dalyvavusių Kalėjimų departamento Mokymo centro organizuotuose 

specialaus pareigūnų parengimas mokymuose – vertinama įstaigoje specialiai parengtų 

pareigūnų skaičiaus dalis nuo bendro įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus – ne mažiau 

nei 30 proc. 

3.11.R Parengtų elektroninių dokumentų skaičiaus nuo bendro įstaigos parengtų dokumentų 

skaičiaus didėjimas palyginus su 2018 m. – ne mažiau nei 20 proc. 

3.12.R Kreditoriniai įsiskolinimai darbo užmokesčiui 2019-12-31 sudaro ne daugiau kaip 5 proc. 

nuo visos 2019 m. darbo užmokesčiui skirtos sumos. 

4. Užtikrinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje–kalėjime laikomų asmenų iškėlimo plano 

įgyvendinimą: 

4.1.R Įgyvendinti Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime laikomų asmenų iškėlimo į kitas 

laisvės atėmimo vietų įstaigas planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-282 – įgyvendinti įstaigai nustatyti plano 

kriterijai – 100 proc. 

4.2.R Pataisos pareigūnai, dirbantys su atliekančiais terminuotą laisvės atėmimo bausmę 

kalėjimo režimu nuteistaisiais, aprūpinti būtinomis  jų saugumą garantuojančiomis 

specialiosiomis priemonėmis (liemenė apsauganti nuo dūrių, lazda, dujos, radijo ryšio 

stotelė, vaizdo registratorius, prožektorius) – aprūpinti minėtomis priemonėmis 100 proc. 

pareigūnų. 

 


