
PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. PL-1 

 

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS 

 

 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA 

01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ 

Vertinimo kriterijai: 

R-03 001-01  Resocializacijos veiksmingumo didėjimas (lygtinai paleistų, perkeltų į atvirą koloniją ar pusiaukelės namus asmenų proc.) – 11,5 

P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 2 

P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės  atėmimo vietose, dalis, proc. – 100 

P-03 001-0102-03 Nusikalstamų veikų, kurias įvykdė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, mažėjimas (veikų skaičius  1 tūkst. įkalintų asmenų) – 8 

P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 51 

P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo dalis, proc. – 62 

P-03 001-0102-08 Ankstyvosios intervencijos programose dalyvavusių nuteistųjų iki 21 metų amžiaus, nereguliariai vartojančių alkoholį ir narkotikus, skaičius, vnt., ne ma-

žiau kaip – 30 

P-03 001-0102-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose taiko-

mos psichosocialinės  reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 40 

P-03 001-0102-10 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kuriems įkalinimo metu teiktas (tęstas) gydymas dėl opioidinės  

priklausomybės,  dalis procentais – 100 

01-

02-

01 

 

Padidinti socialinės 

reabilitacijos veiks-

mingumą 

Taikyti lygtinį paleidimą iš 

pataisos įstaigos 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pataisos komisijos 

sprendimų dėl nuteistųjų prašymų taikyti lygtinį 

paleidimą iš pataisos įstaigos tenkinimo dalis (ne 

mažiau kaip,  proc.) 

80 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 310,0 

 



2 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

  Organizuoti ūkio aptarna-

vimo būrio nuteistiesiems 

veiklų, naudingų įkalinimo 

vietos miestui ir jo bendruo-

menei 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

Suorganizuotų ūkio aptarnavimo būrio nuteistie-

siems veiklų, naudingų įkalinimo vietos miestui ir 

jo bendruomenei, už įstaigos ribų atvejų skaičius  

 

12 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31  

  Vykdyti suimtųjų ir nuteis-

tųjų dalyvavimą elgesio ko-

rekcijos programose 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavusių elgesio ko-

rekcijos programose skaičius   

30 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 

 

 2. Baigusių elgesio korekcijos programą (proc.)  70 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 
 

  Gerinti socialinio tyrimo iš-

vadų rengimo pataisos įstai-

goje kokybę 

1. Atliktų socialinio tyrimo išvadų formos ir turi-

nio vertinimų (vnt.) 

2 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 

 

2. Organizuota mokymų socialinio tyrimo išvadų 

rengėjams 

1 Resocializa-

cijos ir Veik-

los organiza-

vimo skyriai 

2019-12-31 

 

3. Organizuoti pareigūnų dalyvavimą mokymuose  Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 
 

  Tobulinti nuteistųjų indivi-

dualių socialinės reabilitaci-

jos planų rengimo ir vyk-

dymo pataisos įstaigoje sis-

temą 

1. Atliktų tikslinių patikrinimų skaičius 2 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 
 

2. Organizuota pasitarimų individualių socialinės 

reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo klausi-

mais (skaičius) 

2 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 

 



3 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

01-

02-

02 

Plėtoti bendrąją, at-

rankinę ir tikslinę 

narkomanijos pre-

venciją laisvės atė-

mimo vietose, už-

tikrinti kompeten-

tingų valstybės ins-

titucijų, atliekančių 

narkotinių ir psi-

chotropinių me-

džiagų ir jų pirm-

takų (prekursorių) 

apyvartos kontrolę, 

materialinį ir tech-

ninį aprūpinimą 

Vykdyti įstaigoje narkoma-

nijos prevenciją 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Įtraukti į linkusių vartoti, platinti narkotikus 

priežiūros prevencinę programą asmenys, dalyvavę 

švietėjiško pobūdžio paskaitose ar edukaciniuose 

užsiėmimuose (proc. nuo visų esančių sąraše) 

70 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 0 

   2. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo 

į laisvės atėmimo įstaigą užkardymas (proc.) 

100 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 

 

   3. Pravestų paskaitų-diskusijų „Sveika gyvensena - 

žalingi įpročiai (tabakas, alkoholis, narkotikai ir 

psichotropinės medžiagos)“ nuteistiesiems areštu, 

suimtiesiems bei nepilnamečiams skaičius (vnt.)  

12 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 

 

   4. Išklausiusių paskaitas „Sveika gyvensena - ža-

lingi įpročiai (tabakas, alkoholis, narkotikai ir psi-

chotropinės medžiagos)“ nuteistųjų areštu, suim-

tųjų bei nepilnamečių skaičius (vnt.)  

100 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 

 

  Organizuoti suimtųjų ir nu-

teistųjų patikrinimus nuo 

psichiką veikiančių me-

džiagų 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų nuo psichiką 

veikiančių medžiagų, skaičius (asmenys) 

100 Saugumo 

valdymo 

skyrius, Kri-

minalinės 

žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31 

 

   2. Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų laisvės atėmimo įstaigoje (išskyrus nau-

jai atvykusius asmenis) skaičius  

0 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 

 



4 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

01-

02-

03 

Plėtoti priklauso-

mybių reabilitacijos 

programos taikymą 

laisvės atėmimo 

vietose 

Vykdyti įstaigoje laiko-

miems asmenims priklauso-

mybių prevencijos užsiėmi-

mus 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti 

dailės terapijos užsiėmimus, kurių tikslas – streso, 

įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpaži-

nimas, efektyvūs jų sprendimo būdai. Užsiėmimų 

skaičius  

6 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 0 

   2. Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti 

dailės terapijos užsiėmimus, kurių tikslas – streso, 

įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpaži-

nimas, efektyvūs jų sprendimo būdai.  užsiėmi-

muose dalyvaujančių asmenų skaičius  

4 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-12-31 

 

01-

02-

08 

Plėtoti laisvės atė-

mimo vietose socia-

linių įgūdžių lavi-

nimo programas 

Lavinti įstaigoje laikomų as-

menų socialinius įgūdžius 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Inicijuotų ir organizuotų naujų laisvalaikio u-

žimtumo priemonių skaičius   (vnt., ne mažiau  per 

kalendorinius metus) 

2 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 0 

   2. Šiaulių TI laikomų asmenų, sėkmingai baigusių 

socialinių įgūdžių lavinimo programas (ne mažiau 

nei   asmenų) 

10 Resocializa-

cijos skyrius 

2019-12-31 

 

   3. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, įgijusių spe-

cialybę bausmės atlikimo metu (ne mažiau kaip) 

2 Resocializa-

cijos skyrius 
2019-11-30 

 

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS METODUS 

Vertinimo kriterijai: 

P-03 001-0103-03 ŽIV infekuotų asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietų įstaigose, gydomų antiretrovirusiniais vaistai, dalis proc. - 90 

01-

03-

01 

 

Vykdyti saugų ir 

veiksmingą laisvės 

atėmimo vietų val-

dymą 

Įsigyti technines priemones, 

padedančias užtikrinti parei-

gūnų saugumą 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Užtikrinti, kad suimtųjų ir nuteistųjų kratos reži-

miniame korpuse būtų fiksuojamos (registratoriais 

ar kitomis vaizdo fiksavimo priemonėmis) (proc., 

nuo 2019 m. liepos 1 d.) 

100 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 3009,9 

   2. Įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema režimi-

nio korpuso 1-ajame aukšte (veikianti vaizdo ste-

bėjimo sistema, vnt.) 

1 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 
 



5 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

   3. Atnaujinta ar naujai įrengta pavojaus signaliza-

cija režiminiame korpuse – (veikianti pavojaus sig-

nalizacijos sistema, vnt.) 

1 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 
 

   4. Pataisos pareigūnai, dirbantys su atliekančiais 

terminuotą laisvės atėmimo bausmę kalėjimo re-

žimu nuteistaisiais, aprūpinti būtinomis  jų sau-

gumą garantuojančiomis specialiosiomis priemo-

nėmis (liemenė apsauganti nuo dūrių, lazda, dujos, 

radijo ryšio stotelė, vaizdo registratorius, prožek-

torius) (pareigūnų proc.) 

100 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 

 

  Užtikrinti įstaigos valdomo 

nekilnojamojo turto (pastatų, 

inžinierinių statinių ir žemės 

sklypų) efektyvų panaudo-

jimą 

1. Atliktas  įstaigos valdomo nekilnojamo turto 

naudojimo apimties vertinimas ( ar    visas turtas - 

pastatai, inžinieriniai statiniai ir žemės sklypai yra 

naudojami visa apimtimi) (vnt.) 

1 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-06-30 

 

   2. Atliktas įstaigos pasirašytų sutarčių dėl nekilno-

jamo turto nuomos ir panaudos vertinimas, siekiant 

nustatyti jų pratesimo tikslingumą (vnt.) 

1 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 
 

  Užkardyti nuteistiesiems ne-

leidžiamų turėti daiktų pate-

kimą į įstaigą 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos insti-

tucijomis bei naudojant specialiai apmokytus tar-

nybinius šunis, skirtus aptikti psichiką veikiančias 

medžiagas, inicijuotų ir suorganizuotų bendrų 

kratų skaičius (ne mažiau kaip) 

24 Kriminalinės 

žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31 

 

   2. Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir 

kitų ryšio priemonių patekimo į įstaigą užkardymas 

(proc., ne mažiau kaip)   

50 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 
 

   3. Atliktos netikėtos, iš anksto neplanuotos, as-

menų įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos apžiū-

ros ir daiktų patikrinimai  (skaičius) 

12 Kriminalinės 

žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31 
 



6 
 

 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

  Tobulinti įstaigos personalo 

tarpusavio komunikavimą, 

kvalifikaciją bei organizuoti 

pareigūnų dalyvavimą spe-

cialaus parengimo moky-

muose 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Dinaminę priežiūrą vykdyti specialiai apmokytų 

ir ją vykdančių pareigūnų skaičius nuo bendro įs-

taigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus (proc.)  

4 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31  

   2. Įstaigoje dirbančių asmenų, kėlusių kvalifikaciją 

ne mažiau kaip 2 kartus per metus, dalis ( proc., ne 

mažiau kaip)   

60 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 
 

   3. Suorganizuotų renginių (gerinant darbuotojų tar-

pusavio komunikavimą) skaičius  

6 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendrosioms 

funkcijoms, 

Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 

 

   4. Pareigūnų dalyvavusių Kalėjimų departamento 

Mokymo centro organizuotuose specialaus parei-

gūnų parengimas mokymuose – vertinama įstai-

goje specialiai parengtų pareigūnų skaičiaus dalis 

nuo bendro įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus 

(proc., ne mažiau kaip)   

30 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 

 

   5. Specialiai parengtų pataisos pareigūnų patikri-

nimų skaičiaus (kaip jie sugeba veikti situacijomis, 

susijusiomis su psichinės ar fizinės prievartos nau-

dojimu), skaičius  

2 Saugumo 

valdymo 

skyrius 

2019-12-31 

 

  Tobulinti ir optimizuoti įstai-

gos veiklos valdymą  

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Vykdyti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalė-

jimo (toliau – Lukiškių TI-K) iškėlimo plane nu-

matytas priemones (proc.) 

100 Saugumo 

valdymo 

skyrius, Kri-

minalinės 

žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31  
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 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

   2. Siekiant užtikrinti tinkamą įslaptintos informaci-

jos apsaugą įstaigoje, atliktas kompiuterių patikri-

nimas patalpose ir darbo vietose, kuriose dirbama 

su įslaptinta informacija  (patikrinimo pažyma,  

vnt.). 

1 Saugumo 

valdymo 

skyrius, Kri-

minalinės 

žvalgybos 

skyrius 

2019-12-31 

 

   3. Kreditoriniai įsiskolinimai darbo užmokesčiui 

2019-12-31 nuo visos 2019 m. darbo užmokesčiui 

skirtos sumos. sudaro ne daugiau kaip  (proc.) 

5 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 
 

  Įgyvendinti priemones dėl 

suimtųjų ir nuteistųjų skundų 

skaičiaus sumažinimo 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

Palyginti su 2018 m. nuteistųjų (suimtųjų) patei-

kiamų skundų skaičiaus sumažėjimas procentais įs-

taigoje ( ne mažiau nei)   

20 Direktoriaus 

pavaduoto-

jai, Veiklos 

organiza-

vimo, Turto 

valdymo, 

Saugumo 

valdymo, 

Kriminalinės 

žvalgybos, 

Sveikatos 

priežiūros, 

Resocializa-

cijos skyriai  

2019-12-31 

 

  Siekti įstaigos moderniza-

vimo programos vykdymo ir 

materialinės techninės bazės 

atnaujinimo 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo, optimizavimo, kurios 

būtų nukreiptos į racionalų skirtų asignavimų nau-

dojimą ir turto valdymą, kuriems būtų pritarta skai-

čius – ne mažiau nei 3 siūlymai. 

3 Veiklos or-

ganizavimo, 

Turto val-

dymo, Sau-

gumo val-

dymo, Reso-

cializacijos 

skyriai 

2019-12-31  

   2. Užtikrinant įstaigoje vykdomų mažos vertės 

viešųjų pirkimų teisėtumo kontrolę, atliktų vyk-

domų mažos vertės viešųjų pirkimų stebėsenų skai-

čius – ne mažiau. 

5 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 
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 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

   3. Užtikrinti, kad įstaigoje savarankiškai atliekami 

pirkimai būtų vykdomi skelbiamos apklausos būdu 

( proc. nuo visų atliktų pirkimų ne mažiau kaip) 

20 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 
 

   4. Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų, kurių vertė vir-

šija 5000 Eur su PVM, vykdymo procedūros būtų 

atliekamos Kalėjimų departamente (proc.) 

100 Direktoriaus 

pavaduotojas 

bendrosioms 

funkcijoms, 

Veiklos or-

ganizavimo, 

Turto val-

dymo skyriai 

2019-12-31 

 

   5. Įstaigoje popierinių dokumentų pagrindu vyk-

domi procesai perkelti į dokumentų valdymo sis-

temą DocLogix (  procesai, ne mažiau kaip)   

3 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 
 

   6. Įstaigos darbuotojams, turintiems įgaliojimus 

pasirašyti dokumentus, sudaryta galimybė doku-

mentų valdymo sistemoje dokumentus DocLogix 

pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu (ar mobiliuoju) 

parašu (proc.) 

100 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 

 

   7. Parengtų elektroninių dokumentų skaičiaus nuo 

bendro įstaigos parengtų dokumentų skaičiaus di-

dėjimas palyginus su 2018 m. ( proc., ne mažiau 

nei)   

20 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-12-31 

 

  Parengti ir įgyvendinti įstai-

gos 2019 m. lėšų taupymo 

planą 

1. Parengtas įstaigos 2019 m. lėšų taupymo planas 

(vnt.) 

1 Veiklos or-

ganizavimo 

skyrius 

2019-03-01 
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 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

   2. Taupymo plano priemonių įgyvendinimas, proc.  100 Direktoriaus 

pavaduoto-

jai, Veiklos 

organiza-

vimo, Turto 

valdymo, 

Saugumo 

valdymo, 

Resocializa-

cijos, Krimi-

nalinės žval-

gybos, Svei-

katos prie-

žiūros sky-

riai 

 

 

   3. Palyginus su 2018 m. sumažintos įstaigos komu-

nalinių paslaugų sąnaudos (proc., ne mažiau kaip)   

10 Direktoriaus 

pavaduoto-

jai, Krimina-

linės žvalgy-

bos skyrius 

2019-12-31 

 

   4. Palyginus su 2017 m. sumažintos įstaigos komu-

nalinių paslaugų sąnaudos ( proc., ne mažiau kaip)   

20 Direktoriaus 

pavaduoto-

jai, Krimina-

linės žvalgy-

bos skyrius 

2019-12-31 

 

01-

03-

02 

Vykdyti laisvės atė-

mimo vietose lai-

komų asmenų išlai-

kymą, priežiūrą ir 

materialinį aprūpi-

nimą 

Gerinti įstaigoje laikomų as-

menų buitines sąlygas bei 

materialinį aprūpinimą 

Įgyvendinant nustatytą me-

tinę užduotį Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus direktoriui 

1. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų pajėgomis at-

likta rėžiminio korpuso gyvenamųjų kamerų pap-

rastojo remonto darbų  (kamerų  skaičius) 

15 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 344,1 

2. Suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo di-

dinimui įrengta patalpa (skaičius) 

1 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 
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 Prie-

monės 

kodas 

Priemonės pavadini-

mas 

Įstaigos veiksmo pavadini-

mas 

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato 

vienetai  
Reikšmė 

Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Asignavimai 

(tūkst. eurų) 

01-

03-

05 

Teikti teisės aktų 

nustatytas mokamas 

paslaugas nuteistie-

siems ir komunali-

nes paslaugas Pra-

vieniškių gyvenvie-

tei 

Užtikrinti efektyvų finansi-

nių, materialinių išteklių val-

dymą 

1. Gauta lėšų už patalpų (parduotuvės) nuomą 

(proc.) 

100 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 77,1 

 

   2. Nuteistųjų darbo užmokesčiui skirtų lėšų įsisavi-

nimas  (proc.) 

100 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31  

01-

03-

08 

Vykdyti laisvės atė-

mimo vietų moder-

nizavimo programą 

ir užtikrinti mate-

rialinės techninės 

bazės atnaujinimą 

Vykdyti investicijų projektą 

,,Šiaulių tardymo izoliato-

riaus iškėlimas iš miesto 

centrinės dalies į Malavė-

niukų kaimą 1, Ginkūnų se-

niūnija, Šiaulių rajonas“ 

Atlikti statybos objekto konservavimo darbai, 

(proc.) 

100 Turto val-

dymo sky-

rius 

2019-12-31 0 

01-

03-

11 

Užtikrinti ŽIV infe-

kuotų asmenų gy-

dymą antiretroviru-

siniais vaistais lais-

vės atėmimo vietų 

įstaigose 

Užtikrinti ŽIV infekuotų as-

menų gydymo apimčių ati-

tiktį tai reglamentuojantiems 

nacionaliniams teisės aktams 

ŽIV infekuotų asmenų, laikomų įstaigoje, gydomų 

antiretrovirusiniais vaistais, dalis (proc. nuo įstai-

goje laikomų ŽIV infekuotų asmenų) – ne mažiau 

kaip  

90 Sveikatos 

priežiūros 

skyrius  

2019-12-31 0 

   Iš viso Šiaulių tardymo izoliatoriui:    3741,1 

 

______________________________________ 


