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I SKYRIUS
APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ

Vykdant strateginio veiklos plano programos „Bausmių sistema“ programos tikslą „Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą“, įstaigai
svarbiausia  buvo  kokybiškai  įgyvendinti  šį  tikslą,  įvertinant  suplanuotų  priemonių  realistiškumą.  Įstaigos  personalas  buvo  motyvuojamas  tikėti  tikslo
pasiekiamumu,  ir didžiuotis  savo darbo rezultatais, todėl 2020 metų siekiamybė buvo maksimalus įstaigos darbuotojų įtraukimas į strateginio veiklos plano
uždavinių įgyvendinimą.

Vidiniai veiksniai

Vienas iš vidinių veiksnių – gera įstaigos, kaip socialiai atsakingo darbdavio, reputacija. Įstaiga gali pasidžiaugti stabiliai augančiu darbuotojų darbo
užmokesčiu, aukštais skaidrumo ir nepriekaištingos reputacijos standartais, socialinių garantijų savo darbuotojams užtikrinimu.

Nors dėl pandeminės situacijos atsirado nemažai  ribojimų,  darbo organizavimo pakeitimų ir kitokių naujovių,  bendri  tikslai,  atsakomybė už sėkmę,
kolegialumas, nuolatinis tobulėjimas, vadovybės palaikymas, abipusė pagarba, atvirumas, ir humoras sukūrė kūrybišką daugumos darbuotojų požiūrį į rutininių
funkcijų vykdymą.
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Pabrėžtina, kad įgyvendinant įstaigai keliamus strateginius tikslus darbuotojai lygiagrečiai turėjo neprarasti budrumo dėl šalyje ir pasaulyje tvyrančios
įtampos ir nežinomybės, kurią sukėlė sparčiai išplitusi pandemija Tačiau verta pasidžiaugti, jog net ir tokiu sunkiu metu žmonės maksimaliai rodė savo pastangas,
kūrybiškumą ir siekį tobulėti bei didinti įstaigos prestižą.

Darbuotojai  gebėjo  pavestas  užduotis  atlikti  orientuodamiesi  į  jų  kokybę,  racionaliausiomis  sąnaudomis  (pvz.  dauguma administracijos  darbuotojų
operatyviai persiorientavo dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu, tai iš esmės nesukėlė didelių trikdžių įstaigos veiklai, darbuotojai gebėjo tinkamai organizuoti
savo darbą ir pavestas užduotis atlikti laiku). Įstaigoje akcentuojama geroji praktika darbines funkcijas vykdyti kuo mažesnėmis sąnaudomis atveria galimybes
pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, sutaupytas lėšas naudoti techninės įrangos atnaujinimui, darbo sąlygų gerinimui, kvalifikacijos tobulinimui ir panašiai.

Įstaiga  efektyviai  panaudodama savo žmogiškuosius išteklius,  vykdė įstaigai  keliamus  tikslus  ir  užtikrino,  kad tikslų siekimas nesutriktų  net  ir  dėl
pandeminės situacijos patyrus laikiną žmogiškųjų išteklių nestabilumą (susirgę Covid-19 liga ar saviizoliacijoje turėję būti darbuotojai) ir siekė, kiek tai leido
esama situacija, patenkinti darbuotojų bei įstaigoje laikomų asmenų lūkesčius.

Laipsniškas  nuoseklus  inovacijų   diegimas  dokumentų  valdymo,  procesinių  dokumentų  teikimo,  vidaus  dokumentų  tvarkymo,  viešųjų  pirkimų
organizavimo srityse (e-dokumentai) reiškė  nuolatinį vykdomų funkcijų tobulinimą: kiekvieną metų ketvirtį buvo atsisakoma vienos iš popierinių dokumentų
grupės, nuo 2020 m. sausio 1 d. įstaiga perėjo prie elektroninių įsakymų formavimo, o viešųjų pirkimų srityje naudojasi CPO suformuotais prekių katalogais.

Siekiant suplanuotų tikslų buvo susidurta ir su galimybių stoka, kuomet įstaigos pastangos susidūrė su apribojimais ir to pasėkoje kentėjo rezultatai bei
veiklos produktyvumas. Ribotos finansinės galimybės inovacinių darbo organizavimo sprendimų diegimui (IT technologijų, programinės įrangos, kompiuterinės
technikos  atnaujinimas,  procesų  sinergija  bausmių  vykdymo  sistemos  įstaigų  mastu).  Įstaigai  skiriami  finansiniai  ištekliai  neleidžia  iš  pagrindų  atnaujinti
kompiuterinės įrangos (kompiuterių amžius siekia 5 ir daugiau metų,  dažniausiai  dirbama kitų institucijų naudota ir įstaigai perduota kompiuterine technika,
pasenusi kompiuterinė technika nepajėgi palaikyti naujausių naudojamos programinės įrangos versijų, o ir jos įsigijimui finansinių galimybių nėra).

Vis  dar  egzistuoja  iššūkiai  darbo  sąlygų  gerinimo  srityje  bei  užtikrinant  kalinčių  asmenų  laikymo  sąlygos.  Nors  2020  m.  buvo  įgyvendintas
pasivaikščiojimų  kiemelių  bausmę  atliekantiems  asmenims  atnaujinimas,  naudojamų  pastatų  būklė  vis  dar  neleidžia  užtikrinti  šiuolaikiškų  darbo  sąlygų
darbuotojams ir tinkamų laikymo sąlygų kalintiems asmenims. 1911 m. statybos statiniuose,  turintiems kultūros paveldo objekto statusą, nėra galimybės atlikti
pagrindinių pastatų renovacijos darbų, galinčių iš esmės pakeisti susidariusią situaciją (sukurti inovatyvias darbo vietas dirbantiesiems ir šiuolaikiškas laikymo
sąlygas kalintiesiems).

Išoriniai veiksniai

Siekiant  įstaigai  iškeltų  tikslų,  įtakos  turėjo ir  natūraliai  pasikeitusių  valstybinių  prioritetų  pokyčiai.  Dėl  Covid-19 virusui  suvaldyti  šalyje  taikomų
priemonių buvo susiduriama su centrinės valdžios nurodymais didesnį dėmesį skirti pandeminės situacijos valdymui, ko pasekoje natūraliai mažesnis dėmesys
buvo skiriamas išsikeltiems strateginiams tikslams. Pažymėtina, jog pandeminė situacija visiems, o tuo pačiu ir mūsų įstaigai -  nauja, neišnagrinėta sritis, todėl
procesų įgyvendinimas tapo nauju, sudėtingu, praktikos neturinčiu iššūkiu. 

Didelę reikšmę strateginių tikslų įgyvendinimui turi ir visose bausmių vykdymo sistemos įstaigose vienodų procesų sinchronizavimas.  Vienodų visose
įstaigose tvarkų ir aprašų, vykdant pagrindines funkcijas, naudojimas padėtų užtikrinti skaidrumą, išvengti nesusipratimų sprendžiant kalinčių asmenų skundus,
pačių skundų ženkliai sumažėtų, jei visos įstaigos taurėtų vienodą praktiką, organizuojant saugumo valdymą, resocializaciją, bendrųjų paslaugų skyrių veiklos
organizavimą.
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Nuo praktikos atsiliekantis teorinės teisinės bazės pritaikymas realiems praktikoje jau vykstantiems pozityviems pokyčiams ir iš to kylanti teisinė kolizija
ir sudėtingas įstatymų taikymas praktikoje, pavyzdžiui įstaigoje daugėja moterų pareigūnių, tačiau teisės aktai nesuteikia joms teisės vykdyti funkcijų, kurias gali
vykdyti pareigūnai vyrai. 

Nuo 2019-12-31 įsigaliojo Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto nauja redakcija ir ši redakcija darbinėje veikloje buvo taikoma visus 2020 metus.
Įgyvendinant investicijų projektą ,,Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto centrinės dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių

rajonas“, šio projekto vystymui 2019 m. nebuvo skirta lėšų, todėl 2020 m. buvo numatyta atlikti statybos objekto konservavimo darbus, kurie įgyvendinti tinkamai.
Nuo  2020-10-01  dalis  Šiaulių  TI  Veiklos  organizavimo  skyriaus  funkcijų  buvo  perleistos  Nacionaliniam  bendrųjų  funkcijų  centro  Personalo

administravimo departamentui. O nuo 2021-01-01 dalį buhalterinės srities funkcijų, kurias iki tol atlieka Turto valdymo skyriaus buhalteriai, numatyta perleisti
Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro Buhalterinės apskaitos departamentui. Įstaiga teigiamai žvelgia į pokyčius ir stengiasi maksimaliai įgyvendinti nacionalinio
mąsto biudžetinėms įstaigoms iškeltus tikslus – centralizuotai tvarkyti įstaigų buhalterinę apskaitą ir administruoti personalą.

Taip pat būtina paminėti, kad ypatingai didelę įtaką įstaigos veiklai 2020 m. turėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai „Dėl Valstybės lygio
ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“. Kaip ir minima visoje ataskaitoje, pandeminė situacija dėl
Covid-19 ir su ja susiję ribojimai bei kiti pasikeitimai labai stipriai įtakojo įstaigos veiklą ir siektų tikslų įgyvendinimą.

Pažymėtina, kad realių pokyčių veiklos organizavime įnešė sėkmingas  Ekonomikos skatinimo plano priemonių įgyvendinimas

II SKYRIUS

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO REZULTATAI

 PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ

Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ
Vertinimo kriterijai:
R-03 001-01-03 Lygtinai paleistų asmenų dalis nuo bendro į laisvę paleistų nuteistųjų laisvės atėmimo bausme asmenų skaičius, proc. ‒ 23,08 (iš 18)
P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 0 (iš 2)
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės  atėmimo vietose, dalis, proc. – 21,09 (iš 22)
P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius 1-am tūkst. įkalintų asmenų) – 35,8 (iš 8)
P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 45,74 (iš 70) 
P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų, vnt.) – 113,77 (iš70)
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pateikimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas (ne mažiau kaip). – 100 (iš 63)
P-03 001-0102-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną 
įstaigose taikomos psichosocialinės  reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 0 (iš 0)

01-02-01 Padidinti socia-
linės reabilitaci-
jos veiksmingu-
mą

Taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstai-
gos, įgyvendinant naujos redakcijos Baus-
mių vykdymo kodekso nuostatas.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui

Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pa-
taisos komisijos sprendimų dėl nu-
teistųjų prašymų taikyti lygtinį palei-
dimą iš pataisos įstaigos tenkinimo 
dalis (ne mažiau kaip,  proc.)

80 Resocializacijos
skyrius

80 100%

Organizuoti ūkio aptarnavimo būrio 
nuteistiesiems veiklas, kurios būtų 
naudingos įkalinimo vietos miestui bei
miesto bendruomenei. Įgyvendinant 
nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardy-
mo izoliatoriaus direktoriui

Vykdytų ūkio aptarnavimo būrio 
nuteistųjų veiklų, naudingų įkali-
nimo vietos miestui ir jo bendruo-
menei, už įstaigos ribų atvejų 
skaičius (vnt.)

12 Resocializacijos
skyrius

5 41,67%

Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų elgesio 
korekcijos programas bei siekti akty-
vaus suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimo
jose.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Suimtųjų ir nuteistųjų dalyva-
vusių elgesio pataisos programose
skaičius (asmenys)  

30 Resocializacijos
skyrius

37 123,33%

2. Baigusių elgesio pataisos prog-
ramą (proc.) 

70 Resocializacijos
skyrius

81
115,71%

Organizuoti laipsnišką socialinės reabili-
tacijos srityje dirbančių specialistų funkci-
jų diferencijavimą

Sudarytų socialinio tyrimo išvadų 
rengimo ir kriminalinės rizikos ver-
tinimo atlikimo specialistų grupių 
skaičius

1 Resocializacijos
skyrius

1 100,00%

Įgyvendinti kompetentingų institucijų 
rekomendacijas tobulinant nuteistųjų 
individualių socialinės reabilitacijos 
planų rengimo ir vykdymo pataisos 
įstaigoje sistemą

1. Peržiūrėta nuteistųjų individualių 
socialinės reabilitacijos planų ne ma-
žiau kaip, vnt.

30 Resocializacijos
skyrius

30 100,00%

2. Atliktų tikslinių patikrinimų skai-
čius (vnt.)

1 Resocializacijos
skyrius

1 100,00%

3. Organizuota pasitarimų individua-
lių socialinės reabilitacijos planų ren-
gimo ir vykdymo klausimais (skai-

2 Resocializacijos
skyrius

1 50,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

čius)
Organizuoti socialinių partnerių 
įtraukimą į nuteistųjų socialinės reabi-
litacijos procesą pataisos įstaigoje.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Inicijuoti socialiniai, 
edukaciniai, kūrybiniai projektai  
nuteistųjų resocializacijos, 
visuomenės požiūrio pokyčio į 
elgesio pažangą darančius 
nuteistuosius srityse, 
bendradarbiaujant su socialiniais 
partneriais (valstybinių įstaigų, 
savivaldybių, nevyriausybinių 
organizacijų švietimo, kultūros, 
sporto sričių atstovais) – ne 
mažiau kaip  (projektai)

4 Resocializacijos
skyrius

2 50,00%

2. Organizuoti susitikimai su 
įvairių valstybinių institucijų ir 
nevyriausybinių organizacijų 
atstovais, siekiant ūkio 
aptarnavimo būrio nuteistuosius 
integruoti į visuomenę (skaičius)

6 Resocializacijos
skyrius

4 66,67%

3. Naujų partnerių įtraukymas į 
nuteistųjų socialinės reabilitacijos 
procesą (skaičius)

1 Resocializacijos
skyrius

5 500,00%

Didinti pataisos įstaigoje socialinės re-
abilitacijos srityje dirbančių darbuoto-
jų pareigų prestižą

Parengtas ir paviešintas straipsnis 
visuomenės informavimo priemonėse
socialinės reabilitacijos srities 
darbuotojo profesijos patrauklumui 
skatinti (skaičius)

1 Resocializacijos
skyrius

1 100,00%

Užtikrinti elektroninės nusikalstamo 
elgesio rizikos vertinimo metodikos 
„OASYS“ versijos naudojimą

Atliktų elektroninių nusikalstamo 
elgesio rizikos vertinimų  versijų 
(proc.)

60 Resocializacijos
skyrius

90 150,00%

Vykdyti suimtųjų (nuteistųjų) savižudybių
prevenciją

1. Suimtiesiems (nuteistiesiems), 
priskirtiems didelės rizikos grupei dėl
savęs žalojimo ar bandymo 
nusižudyti, organizuotų švietėjiškų 
priemonių savižudybės prevencijos 

2 Resocializacijos
skyrius

13 650,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

klausimais skaičius 
Pareigūnams organizuotų švietėjiškų 
užsiėmimų savižudybių prevencijos 
klausimais skaičius

1 Resocializacijos
skyrius

0 0,00%

Bendradarbiaujant su rinkimų komisijo-
mis, tinkamai organizuoti išankstinį balsa-
vimą Lietuvos Respublikos Seimo rinki-
muose, užtikrinti tinkamą  politinės rekla-
mos sklaidą  bei rinkiminės kampanijos 
agitacijos metu – kandidatų į Lietuvos 
Respublikos Seimą  galimybę susitikti su 
nuteistaisiais

Pasirengimo rinkimams 
organizacinių priemonių 
įgyvendinimas (proc.)

100 Resocializacijos
skyrius

100 100,00%

Mažinti nuteistųjų ir suimtųjų užsieniečių 
atskirtį

1. Užsieniečių, dalyvaujančių  
užimtumo priemonėse skaičius 
(proc.)

100 Resocializacijos
skyrius

100 100,00%

2. Atnaujinta ir pateikta informacija 
užsienio kalbomis įstaigoje 
laikomiems užsienio piliečiams

100 Resocializacijos
skyrius

Veiklos organizavi-
mo skyrius

0 0,00%

3. Naujai atvykusiems užsienio 
piliečiams parengta ir pateikta 
informacija apie galimybę kreiptis į 
savo šalies ambasadą arba konsulatą

100 Resocializacijos
skyrius

Saugumo valdymo
skyrius

100 100,00%

Organizuoti vykdomo socialinio projekto 
„Žalioji oazė“ veiklas

Dalyvavusių veiklose ūkio 
aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičius
(proc.)

25 Resocializacijos
skyrius

35,6 142,40%

Organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų infor-
mavimą apie naujos redakcijos Bausmių 
vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo 
įstatymo nuostatų įgyvendinimą

Atnaujinta informacija kamerose apie
aktualių teisės aktų pasikeitimus 
(proc.)

100 Resocializacijos
skyrius

100 100,00%

Organizuotų susitikimų su ūkio 
aptarnavimo būrio nuteistaisiais 
skaičius

1 Resocializacijos
skyrius

Saugumo valdymo
skyrius

1 100,00%

Plėtoti mediacijos paslaugų teikimą Organizuota susitikimų su Lietuvos 
probacijos tarnybos atstovais skaičius

2 Resocializacijos
skyrius

4 200,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

Mediacijos taikymui atrinktų ir 
perduotų Lietuvos probacijos 
tarnybos mediatoriams atvejų 
skaičius

1 Resocializacijos
skyrius

0 0,00%

Užtikrinti galimybę vykdyti nuteistųjų 
resocializacijos priemones nuotoliniu 
būdu

Nuotolinio darbo vietų skaičius, vnt. 1 Resocializacijos
skyrius

Veiklos organizavi-
mo skyrius

1 100,00%

Gerinti suimtiesiems (nuteistiesiems) ski-
riamų nuobaudų  dokumentinės medžia-
gos rengimo kokybę

Pasitarimų skaičius su pataisos 
įstaigos RS, SVS, TVS bei KD KŽV 
KŽS specialistais dėl situacijos, 
susijusios su nuobaudų skyrimu, 
aptarimo

2 Resocializacijos
skyrius

0 0,00%

01-02-02 Plėtoti bendrąją,
atrankinę ir tiks-
linę narkomani-
jos prevenciją 
laisvės atėmimo 
vietose, užtik-
rinti kompeten-
tingų valstybės 
institucijų, at-
liekančių narko-
tinių ir psichot-
ropinių medžia-
gų ir jų pirmtakų
(prekursorių) 
apyvartos 
kontrolę, mate-
rialinį ir techninį
aprūpinimą

Vykdyti įstaigoje tikslinę narkomani-
jos prevenciją
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Įtraukti į linkusių vartoti, pla-
tinti narkotikus priežiūros preven-
cinę programą asmenys, dalyvavę 
švietėjiško pobūdžio paskaitose ar
edukaciniuose užsiėmimuose 
(proc. nuo visų esančių sąraše)

70 Resocializacijos
skyrius

44,8 64,00%

2. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų patekimo į laisvės 
atėmimo įstaigą fiksavimas 
(proc.)

100 Saugumo valdy-
mo skyrius

100
100,00%

3. Pravestų paskaitų-diskusijų 
„Sveika gyvensena - žalingi įpro-
čiai (tabakas, alkoholis, narkotikai
ir psichotropinės medžiagos)“ nu-
teistiesiems areštu, suimtiesiems 
bei nepilnamečiams skaičius (vnt.)

12 Resocializacijos
skyrius

16 133,33%

4. Išklausiusių paskaitas „Sveika 
gyvensena - žalingi įpročiai (taba-
kas, alkoholis, narkotikai ir psi-
chotropinės medžiagos)“ nuteistųjų
areštu, suimtųjų bei nepilnamečių 

100 Resocializacijos
skyrius

158 158,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

skaičius (vnt.) 

Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų patikri-
nimus dėl psichiką veikiančių medžia-
gų vartojimo
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų
dėl psichiką veikiančių medžiagų 
vartojimo, skaičius (asmenys)

120 Saugumo valdy-
mo skyrius

215 179,17%

2. Apsvaigimų nuo narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų laisvės 
atėmimo įstaigoje (išskyrus naujai
atvykusius asmenis) skaičius 

0 Saugumo valdy-
mo skyrius

4 0,00%

3. Narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų pateikimo į laisvės 
atėmimo vietas užkardymo proce-
ntas (ne mažiau kaip)

63 Saugumo valdy-
mo skyrius

100 158,73%

01-02-03 Plėtoti pri-
klausomybių re-
abilitacijos 
programos tai-
kymą laisvės 
atėmimo vietose

Įstaigoje laikomiems asmenims vyk-
dyti užsiėmimus priklausomybių  pre-
vencijos tikslu
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Organizuoti dailės terapijos už-
siėmimai suimtiesiems ir nuteis-
tiesiems tikslu – streso, įtampos 
mažinimas, savianalizė, problemų 
atpažinimas, efektyvūs jų sprendi-
mo būdai (užsiėmimų skaičius) 

6 Resocializacijos
skyrius

9 150,00%

2. Organizuotų dailės terapijos už-
siėmimuose suimtiesiems ir nu-
teistiesiems tikslu – streso, įtam-
pos mažinimas, savianalizė, prob-
lemų atpažinimas, efektyvūs jų 
sprendimo būdai (dalyvaujančių 
asmenų skaičius)

4 Resocializacijos
skyrius

8 200,00%

Stiprinti resocializacijos specialistų 
kompetencijas ir gebėjimus skatinti 

Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 
nuteistųjų/suimtųjų resocializaci-

50 Resocializacijos,
Veiklos organi-

15 asm.
/100 proc.

200,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

nuteistuosius dalyvauti elgesio korek-
cijos programose
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

jos ir dinaminės priežiūros srityje,
dalis nuo įstaigoje resocializacijos
srityje dirbančių darbuotojų skai-
čiaus – ne mažiau kaip,  proc.

zavimo skyriai

01-02-08 Plėtoti laisvės 
atėmimo vietose
socialinių įgū-
džių lavinimo 
programas

Siekti lavinti pataisos įstaigoje laiko-
mų asmenų socialinius įgūdžius
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Inicijuotų ir organizuotų naujų 
laisvalaikio užimtumo priemonių 
skaičius   (vnt., ne mažiau kaip 
per kalendorinius metus)

2 Resocializacijos
skyrius

0 0,00%

2. Įstaigoje laikomų asmenų, sėk-
mingai baigusių socialinių įgūdžių
lavinimo programas (ne mažiau 
nei   asmenų)

10 Resocializacijos
skyrius

11
110,00%

3. Ūkio aptarnavimo būrio nuteis-
tųjų, įgijusių specialybę bausmės 
atlikimo metu (ne mažiau kaip)

2 Resocializacijos
skyrius

0 0,00%

4. Užtikrinti suimtajam (nuteista-
jam) galimybę pasinaudoti RIP ne
rečiau kaip kartą per 15 darbo 
dienų  (proc.)

100 Saugumo valdy-
mo skyrius

100
100,00%

01-02-12 Įsigyti priemo-
nes, skirtas nu-
teistiesiems ne-
leidžiamų turėti 
daiktų patekimo 
į laisvės atėmi-
mo vietas užkar-
dymui stiprinti

Vykdyti veiksmingesnę nuteistųjų 
priežiūrą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

Peržiūrėti ir esant poreikiui 
atnaujinti įstaigos direktoriaus 
teisės aktai, reglamentuojantys 
įstaigos saugumo valdymą (proc.)

100 Saugumo valdy-
mo skyrius

50
50,00%

Siekti užkardyti nuteistiesiems nelei-
džiamų turėti daiktų patekimą į įstaigą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Bendradarbiaujant su kitomis 
teisėsaugos institucijomis bei nau-
dojant specialiai apmokytus tarny-
binius šunis, skirtus aptikti psichi-
ką veikiančias medžiagas, inici-
juotų ir suorganizuotų bendrų kra-
tų skaičius (ne mažiau kaip)

24 Saugumo valdy-
mo skyrius ben-
dradarbiaujant
su Kalėjimų

departamento
KŽS

8 33,33%

2. Mobilaus ryšio telefonų ir jų 50 Saugumo valdy- 46 92,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

priedų, modemų ir kitų ryšio prie-
monių patekimo į įstaigą užkardy-
mas (proc., ne mažiau kaip)  

mo skyrius

3. Atliktos netikėtos, iš anksto ne-
planuotos, asmenų įeinančių į 
įstaigą ir 
išeinančių iš jos apžiūros ir daiktų
patikrinimai (bent kartą per mėn.)

20 Saugumo valdy-
mo skyrius

17 85,00%

03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIK-
LOS METODUS

01-03-01 Vykdyti saugų ir
veiksmingą lais-
vės atėmimo 
vietų valdymą

Įsigyti ir įrengti technines priemones, 
kurios padėtų užtikrinti pareigūnų sau-
gumą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Įrengta nauja vaizdo stebėjimo 
sistema režiminio korpuso 1-aja-
me aukšte (veikianti vaizdo stebė-
jimo sistema, vnt.)

1 Saugumo valdy-
mo, Veiklos or-
ganizavimo ir
Turto valdymo

skyriai

1 100,00%

2. Atnaujinta ar naujai įrengta pa-
vojaus signalizacija režiminiame 
korpuse (veikianti pavojaus signa-
lizacijos sistema, vnt.)

1 Saugumo valdy-
mo, Veiklos or-
ganizavimo ir
Turto valdymo

skyriai

1
100,00%

3. Vaizdo registratorių naudoji-
mas bendrųjų, planinių ir neplani-
nių kratų metu (ne mažiau, kaip 
proc.)

100 Saugumo valdy-
mo skyrius

100 100,00%

4. Vaizdo registratoriais suimtųjų 
(nuteistųjų) padarytų pažeidimų, 
išskyrus patalynės ir indų neprida-
vimo išvykstant iš įstaigos atvejus
(proc.)

50 Saugumo valdy-
mo skyrius

50
100,00%

5. Pataisos pareigūnai, dirbantys 100 Saugumo valdy- 100 100,00%



11

Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

su atliekančiais terminuotą laisvės
atėmimo bausmę kalėjimo režimu 
nuteistaisiais, aprūpinti būtinomis 
jų saugumą garantuojančiomis 
specialiosiomis priemonėmis (lie-
menė apsauganti nuo dūrių, lazda,
dujos, radijo ryšio stotelė, vaizdo 
registratorius, prožektorius) (pa-
reigūnų proc.)

mo skyrius

Gerinti pataisos įstaigos darbuotojų 
pasirengimą priešgaisrinės ir civilinės 
saugos srityje

1. Parengtas ir patvirtintas 
Priešgaisrinės saugos 2020—2023
m. priemonių planas ir pateiktas 
Kalėjimų departamentui (skaičius)

1 Turto valdymo
skyrius

1 100,00%

2. Priemonių plano veiksmų 2020 
metams įgyvendinimas nustatytais
terminais (proc.)

100 Turto valdymo
skyrius

1 100,00%

3. Siekiant tobulinti darbuotojų 
įgūdžius suorganizuotos 
darbuotojų iškvietimo pratybos 
pagal iškvietimo schemą (pratybų 
skaičius ne mažiau, iš kurių 
vienas iškvietimas gaisro atveju) 
(pratybų skaičius, vnt.)

2 Saugumo valdy-
mo skyrius

0 0,00%

4. Organizuoti civilinės saugos 
mokymai (vnt.)

1 Turto valdymo
skyrius, Saugu-

mo valdymo
skyrius

0
0,00%

5. Dalyvavusių civilinės saugos 
mokymuose dalyvių skaičius 
(proc. nuo visų darbuotojų 
skaičiaus)

25 Turto valdymo
skyrius

0
0,00%

Inicijuoti susitikimus su Šiaulių 
AVPK vadovais, siekiant numatyti pa-

Inicijuotų tokių susitikimų 
skaičius 1

Saugumo valdy-
mo skyrius

0 0,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

pildomas priemones nuteistųjų, ku-
riems suteikta teisė išvykti už pataisos 
įstaigų ribų,  kontrolei stiprinti
Įvertinti nuteistųjų (suimtųjų) judėjimo
įstaigose viduje srautus ir juos optimi-
zuoti, kad būtų sumažintos pareigūnų 
užpuolimo ir kitų teisės pažeidimų ri-
zikos

1. Parengta pažyma su siūlymais 
dėl srautų optimizavimo (vnt.)

1 Saugumo valdy-
mo skyrius

1 100,00%

2. Siūlymų įgyvendinimas (proc.) 100 Saugumo valdy-
mo skyrius

100 100,00%

Organizuoti pareigūnų praktinius mo-
kymus (pratybas) veikti ypatingų si-
tuacijų metu (riaušės, įkaitų paėmimas,
pareigūno užpuolimas ir pan.)

1. Suorganizuotų pratybų skaičius 
(vnt.)

7 Saugumo valdy-
mo skyrius

16
228,57%

2. Pratybų dalyvių skaičius (iš 
viso dalyvavusių pratybose 
pareigūnų skaičius)

140 Saugumo valdy-
mo skyrius

140 100,00%

Tobulinti ir optimizuoti įstaigos veik-
los valdymą 
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Nuteistųjų perkėlimo į pataisos 
įstaigas organizavimas ir vykdy-
mas pagal 2020-07-01 įsigalio-
siančias BVK nuostatas (proc.)

100 Saugumo valdy-
mo skyrius

100 100,00%

2. Parengta Darbuotojų darbo 
apmokėjimo sistema, atsižvelgiant
į LR valstybės ir savivaldybių 
įstaigų darbuotojų darbo 
apmokėjimo ir komisijų narių 
atlygio už darbo įstatymo naują 
redakciją (skaičius)

1 Veiklos organi-
zavimo skyrius

1 100,00%

3. Parengta ir patvirtinta nauja 
Vidaus tvarkos taisyklių redakcija
(skaičius)

1 Veiklos organi-
zavimo skyrius

1 100,00%

4. Biudžeto lėšų kreditorinis įsi-
skolinimas darbo užmokesčio 
straipsnyje (eurai) (proc.)

 0 Turto valdymo
skyrius

0
100,00%

5. Pasirengimo konsoliduoti vals-
tybės įstaigų personalo administ-

100 Veiklos organi-
zavimo skyrius

100 100,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

ravimo funkcijas Nacionaliniame 
bendrųjų funkcijų centre priemo-
nių plano vykdymas, proc.
6. Visų 2020 m. pradėtų statybos, 
elektros ūkio ir kt. darbų organi-
zavimas ir vykdymas pagal 
nustatytus terminus (įgyvendini-
mas laiku, proc.)

100 Turto valdymo
skyrius

100
100,00%

7. Aktyvus potencialių kandidatų į
laisvas Saugumo valdymo sky-
riaus jaunesniųjų specialistų parei-
gybes pritraukimas (kandidatų 
skaičius į 1 paskelbtą darbo vietą)

2 Veiklos organi-
zavimo skyrius

2 100,00%

Užtikrinti sklandų perėjimą prie 
Bendros viešojo sektoriaus finansų 
valdymo informacinės sistemos

1. Parengtas veiksmų planas dėl 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pasi-
rengimo pereiti prie bendros vie-
šojo sektoriaus finansų valdymo 
informacinės sistemos ir pateiktas 
Finansų ministerijai (vnt.)

1 Turto valdymo
skyrius

1 100,00%

2. Finansų valdymo ir apskaitos 
posistemio įdiegimas nustatytu 
laiku (proc.)

100
Turto valdymo

skyrius
100

100,00%

3. Bendros buhalterinės apskaitos 
informacinės sistemos (toliau – 
BBAIS) įdiegimas gamybinėje ap-
linkoje (proc.)

100
Turto valdymo

skyrius
100

100,00%

Siekti įstaigos veiklos optimizavimo 
bei racionalaus įstaigos turto ir asigna-
vimų valdymo
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Pateiktų Kalėjimų departame-
ntui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos 
veiklos tobulinimo, optimizavimo,
siekiant racionaliau naudoti žmo-
giškuosius išteklius, valdyti turtą 
ir asignavimus, skaičius (pasiūly-

3 Direktoriaus pa-
vaduotojai,

Veiklos organi-
zavimo, Turto
valdymo, Sau-
gumo valdymo,

3 100,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

mai, ne mažiau kaip) Resocializacijos
skyriai

2. Vienetinių pirkimų paraiškų pa-
teikimas Kalėjimų departamentui 
kaip centrinei perkančiajai organi-
zacijai (proc.)

100 Veiklos organi-
zavimo skyrius

100 100,00%

3. Prekės, paslaugos ar darbai 
įsigyti per bausmių vykdymo 
sistemos centrinės perkančiosios 
organizacijos katalogą, kai jame 
yra paskelbtos preliminarios 
pirkimo sutartys, reikalingos 
įsigyti prekėms, paslaugoms ar 
darbams (proc.)

100 Veiklos organi-
zavimo skyrius

100
100,00%

4. Užtikrinti, kad įstaigoje savara-
nkiškai atliekami pirkimai būtų 
vykdomi skelbiamos apklausos 
būdu (proc. nuo visų atliktų pirki-
mų ne mažiau kaip)

20 Veiklos organi-
zavimo skyrius

68 340,00%

5. Parengtų elektroninių 
dokumentų skaičiaus nuo bendro 
įstaigos dokumentų skaičiaus 
didėjimas, lyginant su 2019 m. (ne
mažiau kaip,  proc.)

10 Veiklos organi-
zavimo skyrius

13

130,00%

Parengti ir įgyvendinti įstaigos 2020 
m. lėšų taupymo planą

1. Parengtas įstaigos 2020 m. lėšų 
taupymo planas (vnt.)

1 Veiklos organi-
zavimo skyrius

1
100,00%

2. Taupymo plano priemonių 
įgyvendinimas (proc.) 

100 Direktoriaus pa-
vaduotojai,

Veiklos organi-
zavimo, Turto
valdymo, Sau-
gumo valdymo,
Resocializacijos

100 100,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

skyriai
Siekti tobulinti įstaigos personalo kva-
lifikaciją, pareigūnų tarnybinius įgū-
džius, organizuojant pareigūnų dalyva-
vimą specialaus parengimo moky-
muose
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Įstaigoje dirbančių darbuotojų, 
kėlusių kvalifikaciją ne mažiau 
kaip 12 akademinių valandų per 
metus, dalis (ne mažesnė kaip, 
proc.)

80 Veiklos organi-
zavimo skyrius

80 100,00%

2. Pareigūnų, dalyvavusių organi-
zuotuose specialaus pareigūnų pa-
sirengimo mokymuose – dalis nuo
bendrojo įstaigoje dirbančių parei-
gūnų skaičiaus (ne mažiau kaip,  
proc.)

50 Saugumo valdy-
mo, Veiklos or-
ganizavimo sky-

riai

94,73
189,46%

3. Specialiai parengtų pataisos pa-
reigūnų patikrinimų (kaip jie su-
geba veikti situacijomis, susijusio-
mis su psichinės ar fizinės prie-
vartos naudojimu)(skaičius) 

3 Saugumo valdy-
mo skyrius

3

100,00%

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos 
valstybės kontrolės ir Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos 
Centrinio vidaus audito skyriaus reko-
mendacijas Šiaulių tardymo 
Izoliatoriui
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

Atlikta Valstybės kontrolės ir TM 
CVAS audito ataskaitose, pateik-
tose 2015-2019 m. rekomendacijų
įgyvendinimo peržiūra, organi-
zuotas neįvykdytų rekomendacijų 
įvykdymas ir apie tai informuotas 
Kalėjimų departamentas (proc.)

100 Direktoriaus pa-
vaduotojai ir už
rekomendacijų
įgyvendinimą

paskirti atsakin-
gi asmenys

100
100,00%

Užtikrinti tinkamą Covid-19 prevenci-
jos priemonių įgyvendinimą

1. Aprūpinimas individualios ap-
saugos ir dezinfekcinėmis priemo-
nėmis (proc.)

100 Turto valdymo
skyrius

100 100,00%

2. KD nurodymų ir rekomendaci- 100 Padaliniai pagal 100 100,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

jų, užtikrinant sklandžią įstaigos 
veiklą valstybės lygio ekstrema-
lios situacijos, paskelbtos Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės 
2020 m. vasario 26 d. nutarimu 
Nr. 152,  metu, įgyvendinimas

kompetenciją

01-03-02 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietose
laikomų asmenų
išlaikymą, prie-
žiūrą ir materia-
linį aprūpinimą

Siekti pagerinti įstaigoje laikomų su-
imtųjų, nuteistųjų buitines sąlygas bei 
materialinį aprūpinimą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Ūkio aptarnavimo būrio nuteis-
tųjų pajėgomis atlikti režiminio 
korpuso gyvenamųjų kamerų pa-
prastojo remonto darbai  (kamerų 
skaičius)

20 Turto valdymo
skyrius

14 70,00%

01-03-05 Teikti teisės 
aktų nustatytas 
mokamas pa-
slaugas nuteis-
tiesiems ir ko-
munalines pa-
slaugas 
Pravieniškių 
gyvenvietei

Siekti efektyvesnio įstaigos finansinių,
materialinių išteklių valdymo

1. Išlaidos nuteistųjų darbo 
užmokesčiui (tūkst. eurų)

19,0 Turto valdymo
skyrius

19 100,00%

2. Pasirengimas Kalėjimų 
departamento direktoriaus 2020-
06-09 įsakymu Nr. V-162 
patvirtinto plano dėl vietų 
nuteistiesiems laikyti įrengimo 
įgyvendinimui (proc.)

100
Turto valdymo

skyrius
50 50,00%

01-03-08 Vykdyti laisvės 
atėmimo vietų 
modernizavimo 
programą ir už-
tikrinti materia-
linės techninės 
bazės atnaujini-
mą

Vykdyti investicijų projektą ,,Šiaulių 
tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš 
miesto centrinės dalies į Malavėniukų 
kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių 
rajonas“
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direkto-
riui

1. Įgyvendinant investicijų projek-
tą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus 
iškėlimas iš miesto centrinės da-
lies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen.,
Malavėniukų k.“, atlikti objekto 
konservavimo darbai   (proc.)

100 Turto valdymo
skyrius

100 100,00%

2. Parengtas investicijų projektas, 
įgyvendinant viešo ir privataus 
sektorių partnerystės būdu (skai-
čius) 

1 Už projekto pa-
rengimą paskirti
atsakingi asme-

nys

1 100,00%

3. Parengtas viešo ir privataus 
sektorių partnerystės klausimynas 

1 Paskirti atsakin-
gi asmenys

1 100,00%
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Priemonės
kodas

Priemonės pava-
dinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Proceso ir (ar) indėlio vertinimo

kriterijai, mato vienetai 
Reikšmė

Atsakingi vyk-
dytojai

Įvykdyta
per metus
(faktas)

Įvykdyta
per me-
tus (%)

(skaičius) 

III SKYRIUS
VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ

Strateginio
tikslo,

programos
tikslo ir

uždavinio
kodai

Strateginio
tikslo,

programos
tikslo ir

uždavinio
pavadinimai

Vertin
imo

kriteri
-jaus
kodas

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Vertinimo kriterijaus reikšmė

patvir-
tinta

metams

įvykdyta per I
ketvirtį

įvykdyta per I
pusmetį

įvykdyta per 9-is
mėnesius

įvykdyta per metus

pl
an

as

įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o
pr

oc
en

ta

įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o

įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o
pr

oc
en

ta
s

įv
yk

dy
ta

įv
yk

dy
m

o
pr

oc
en

ta
s

 
Ataskaitinio laikotarpio 
vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir 
suimtųjų skaičius

   356  363  

 

Praeitų metų atitinkamo 
ataskaitinio laikotarpio 
vidutinis sąrašinis nuteistųjų ir 
suimtųjų skaičius

   349  392  

3-301-1

Kurti 
veiksmingą ir 
modernią 
bausmių 
vykdymo 
sistemą

 

Rezultato:

         

3

Resocializacijos 
veiksmingumo didėjimas 
(lygtinai paleistų, perkeltų į 
atvirą koloniją ar 
pusiaukelės namus asmenų 
proc.)

18 23,08 128,22%



18

Bendras iš įkalinimo 
įstaigos  paleistų asmenų 
skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį, vnt.

39

Lygtinai paleistų asmenų 
skaičius per ataskaitinį 
laikotarpį, vnt.

9
.

3-301-1-2

Vykdyti 
veiksmingą 
nuteistųjų 
resocializaciją

 

Produkto:

         

2
Dirbančių nuteistųjų dalis,
laikomų laisvės atėmimo 
vietose, proc.

22 49.23 223,77% 21.09 95,86%

Vidutinis sąrašinis 
pusiaukelės namuose 
įdarbintų nuteistųjų skaičius

0.00 0.00

Vidutinis sąrašinis valstybės
įmonėje „Mūsų amatai“ 
įdarbintų nuteistųjų skaičius

0.00 0.00

Vidutinis sąrašinis už 
įstaigos ribų įdarbintų 
nuteistųjų skaičius (jeigu 
tokie asmenys neapskaitomi
kaip įdarbinti valstybės 
įmonėse prie PN)

0.00 0.00

Vidutinis sąrašinis pataisos 
įstaigose įdarbintų 
nuteistųjų skaičius

32.00 31.00

Vidutinis sąrašinis 
nuteistųjų (be suimtųjų) 
skaičius

65.00 147.00

1
Nuteistųjų, įgijusių 
specialybę, skaičius (vnt.) 2 0 0 0%
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4
Nuteistųjų, neturinčių 
drausminių nuobaudų, 
dalis, proc.

70 69.62 99,46% 45.74 65,34%

Nuteistų laisvės atėmimu 
asmenų, neturinčių 
galiojančių nuobaudų, 
skaičius ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

55 59

 
Nuteistų asmenų skaičius 
ataskaitinio laikotarpio 
pabaigoje

79 129

5

Laisvės atėmimo vietose 
laikomų asmenų, 
sėkmingai baigusių 
socialinių įgūdžių lavinimo
programas, skaičius, ne 
mažiau kaip, vnt.

10 0 0% 11 110%

 7

Narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų 
pateikimo į laisvės 
atėmimo vietas 
užkardymo procentas

63 100.00 158,73%

 

Išimta narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų, 
užkardant jų patekimą į 
laisvės atėmimo vietų 
teritorijas (gr.)

0.475

 
Bendras išimtų narkotinių 
medžiagų kiekis, gr. 
(užkardant, per kratas ir kt.)

0.475

 
Ataskaitinio laikotarpio 
vidutinis sąrašinis nuteistųjų
ir suimtųjų skaičius

356 363

3 Pasipriešinimo 8 35,8 22,3%
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pareigūnams ir smurto 
tarp įkalintų asmenų 
atvejų skaičius vienam 
tūkstančiui įkalintų 
asmenų (KD KŽV 
duomenys)

Per  ataskaitinį laikotarpį 
užregistruota pasipriešinimo
pareigūnams atvejų (pagal 
Baudžiamojo kodekso 286 
straipsnį)

2

Per  ataskaitinį laikotarpį 
užregistruota smurto tarp 
įkalintų asmenų atvejų pagal
Baudžiamojo kodekso 
XVIII skyrių

11

 9

Laisvės atėmimo vietose 
laikomų nuo psichiką 
veikiančių medžiagų 
priklausomų asmenų, 
kurie laisvės atėmimo 
bausmės metu baigė pilną 
įstaigose taikomos 
psichosocialinės  
reabilitacijos programą, 
dalis

0
0 100% 0 100%

Laisvės atėmimo vietose 
laikomų nuo psichiką 
veikiančių medžiagų 
priklausomų asmenų, kurie 
laisvės atėmimo bausmės 
metu baigė pilną įstaigose 
taikomos psichosocialinės 
reabilitacijos programą, 
skaičius

0 0
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9

Nuo psichiką veikiančių 
medžiagų priklausomų 
asmenų, kurie ataskaitiniu 
laikotarpiu dalyvavo  
psichosocialinės  
reabilitacijos programoje, 
skaičius

0 0

10

Laisvės atėmimo vietose 
laikomų nuo psichiką 
veikiančių medžiagų 
priklausomų asmenų, 
kuriems įkalinimo metu 
teiktas (tęstas) gydymas 
dėl opioidinės  
priklausomybės,  dalis 
procentais (LAVL 
duomenys)

100.00

Nuo psichiką veikiančių 
medžiagų priklausomų 
asmenų asmenų, kuriems 
gydymas metadonu nuo 
opiodinės priklausomybės 
buvo teikiamas prieš jiems 
patenkant į įkalinimo 
įstaigą, skaičius ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje

20.00

Nuo psichiką veikiančių 
medžiagų priklausomų 
asmenų, kuriems įkalinimo 
metu tęsiamas gydymas dėl 
opioidinės  priklausomybės 
skaičius, vnt.

20.00

8 Laisvės atėmimo vietų 
įstaigose  laikomų asmenų 
skundų mažėjimas 

70 58.43 83,47% 113.77 162,53%
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(skundų skaičius vienam 
šimtui įkalintų asmenų), 
vnt.

Per ataskaitinį laikotarpį 
įstaigoje laikomų asmenų 
pateiktų skundų įstaigos 
administracijai ir Kalėjimų 
departamentui skaičius, vnt.

208.00 413.00

3-301-1-3

Užtikrinti 
laisvės 
atėmimo vietų 
optimalią 
veiklą bei 
modernizuoti 
jų infras-
truktūrą ir 
veiklos 
metodus

 

2

ŽIV infekuotų asmenų, 
laikomų laisvės atėmimo 
vietų įstaigose, gydomų 
antiretrovirusiniais 
vaistais, dalis proc. 

95.83

ŽIV infekuotų asmenų, 
laikomų laisvės atėmimo 
vietų įstaigose, skaičius

24

ŽIV infekuotų asmenų, 
laikomų laisvės atėmimo 
vietų įstaigose, gydomų 
antiretrovirusiniais vaistais, 
skaičius

23

IV SKYRIUS
ĮSTAIGOS METINIO PLANO VYKDYMAS
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Metinio plano priemonės įgyvendintos 75 %, t. y. tokia dalis numatytų priemonių buvo visiškai įgyvendintos, o dalis jų net viršijo numatytus lūkesčius.
Iš dalies įgyvendintos priemonės, t. y. priemonių, kurios buvo įgyvendinamos, tačiau nepavyko pasiekti maksimalių rezultatų, sudaro 12,5 %.
Dėl  pandeminės  situacijos  ir  koronoviruso infekcijos  „Covid  19  sukeltų  apribojimų buvo stipriai  paveiktas  siekis  padidinti  socialinės  reabilitacijos

veiksmingumą.  Šiaulių  tardymo  izoliatoriaus  Resocializacijos  skyrius  tik  iš  dalies  galėjo  organizuoti  plane  numatytas  veiklas,  siekių  įgyvendinimas  buvo
ribojamas ir kitiems įstaigos skyriams. Dėl minėtų apribojimų nepavyko pilnai įgyvendinti šių priemonių:

 Vykdyti ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų veiklas, naudingas įkalinimo vietos miestui ir jo bendruomenei, už įstaigos ribų;
 Organizuoti pasitarimus individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo klausimais;
 Inicijuoti  socialinius,  edukacinius,  kūrybinius  projektus  nuteistųjų  resocializacijos,  visuomenės  požiūrio  pokyčio  į  elgesio  pažangą  darančius

nuteistuosius srityse, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (valstybinių įstaigų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų švietimo, kultūros, sporto sričių
atstovais);

 Organizuoti  susitikimus su įvairių valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovais,  siekiant ūkio aptarnavimo būrio nuteistuosius
integruoti į visuomenę;

 Įtraukti į linkusių vartoti, platinti narkotikus priežiūros prevencinę programą asmenis, dalyvavusius švietėjiško pobūdžio paskaitose ar edukaciniuose
užsiėmimuose;

 Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos institucijomis bei naudojant specialiai apmokytus tarnybinius šunis, skirtus aptikti psichiką veikiančias
medžiagas, inicijuoti ir suorganizuoti bendras kratas;

 Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų ryšio priemonių patekimo į įstaigą užkardymas;
 Atlikti netikėtas, iš anksto neplanuotas, asmenų įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos apžiūras ir daiktų patikrinimus;
 Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti įstaigos direktoriaus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos saugumo valdymą;
 Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų pajėgomis atlikti režiminio korpuso gyvenamųjų kamerų paprastojo remonto darbus;
 Pasirengti  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2020-06-09  įsakymu  Nr.  V-162  patvirtinto  plano  dėl  vietų  nuteistiesiems  laikyti  įrengimo

įgyvendinimui.
Įtakos šių priemonių nepilnam įgyvendinimui turėjo ir tai, kad nepakeisti Kalėjimų departamento rengti teisės aktai,  o to pasekoje pakeisti ir ne visi

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymai, bet priemonę planuojama tęsti 2021 m. Būtina paminėti, kad planuoti kamerų remonto darbai sulėtėjo dėl
pandemijos ir dėl su jos valdymu susijusių priemonių taikymo. Kameros remontuojamos savais žmogiškais resursais, darbams vadovaujantys darbuotojai sirgo ir
ilgą laiką buvo izoliacijoje (rizikos grupė). Atkreiptinas dėmesys, kad Šiaulių TI yra kamerų tipo patalpos, todėl esant poreikiui bus paruoštos kalėjimo režimui
skirtos patalpos.

Priemonės, kurių visiškai nepavyko įgyvendinti ar bent įgyvendinti iš dalies, sudaro 12,5 %. 
Didžiausią įtaką priemonių neįgyvendinimui turėjo pandeminė situacija ir koronoviruso infekcijos „Covid 19 sukelti apribojimai. Dėl minėtų priežasčių

nepavyko įvykdyti šių metiniame plane numatytų priemonių:
 Pareigūnams organizuoti švietėjiškus užsiėmimus savižudybių prevencijos klausimais;
 Pasitarimų su pataisos įstaigos RS, SVS, TVS bei KD KŽV KŽS specialistais dėl situacijos, susijusios su nuobaudų skyrimu organizavimas;
 Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų laisvės atėmimo įstaigoje (išskyrus naujai atvykusius asmenis) užkardymas;
 Inicijuoti ir organizuoti naujas laisvalaikio užimtumo priemones;
 Siekti ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų lavinimo ir specialybės įgyjimo bausmės atlikimo metu;
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 Siekti tobulinti darbuotojų įgūdžius suorganizuojant darbuotojų iškvietimo pratybas pagal iškvietimo schemą;
 Organizuoti civilinės saugos mokymus;
 Inicijuoti  susitikimus su Šiaulių AVPK vadovais,  siekiant numatyti  papildomas priemones nuteistųjų,  kuriems suteikta  teisė išvykti  už pataisos

įstaigų ribų, kontrolei stiprinti
 Atnaujinti ir pateikti informaciją užsienio kalbomis įstaigoje laikomiems užsienio piliečiams;
 Mediacijos taikymui atrinktų ir perduotų Lietuvos probacijos tarnybos mediatoriams atvejų skaičius;
Būtina paminėti, kad nors dėl pandemijos metu taikomų ribojimų užsiėmimai su specialistais organizuojami nebuvo, savižudybių prevencijos klausimais

buvo parengti ir išdalinti 18 psl. A5 formato lankstinukai. Pasitarimus su pataisos įstaigos RS, SVS, TVS bei KD KŽV KŽS specialistais dėl situacijos, susijusios
su nuobaudų skyrimu, taip pat įtakojo pandeminė situacija, tačiau esant poreikiui, tariamasi operatyviai, žodžiu, bei per pamainų/skyrių viršininkus.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai pastaruoju metu dažnai keičiami, todėl organizuoti oficialaus vertimo paslaugos pirkimą ir atnaujinti bei
pateikti  informaciją  užsienio  kalbomis  įstaigoje  laikomiems užsienio  piliečiams šiuo metu nėra tikslinga.  Įstaigoje  dirbančių specialistų  teigimu,  mediacijos
taikymui nebuvo tinkamo atvejo, todėl tikėtina, jog šią priemonę bus galima įgyvendinti 2021 m.

Pažymėtina,  kad  Resocializacijos  veiksmingumo  lygį  stipriai  įtakoja  ir  statistinius  duomenis  iškraipo  netikslus  ir  klaidinantis  rodiklių  pavadinimų
įvardinimas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, lygtinis paleidimas gali būti taikomas tik laisvės atėmimo bausmę atliekančiam asmeniui (per 2020 m. iš
įstaigos buvo paleisti  9 asmenys). Bendras iš įkalinimo įstaigos paleistų asmenų skaičius per ataskaitinį  laikotarį  susideda ne tik iš laisvės atėmimo bausme
nuteistų asmenų, bet ir iš suimtųjų, nuteistųjų areštu (jų kaitumas įstaigoje labai didelis, per 2020 m. buvo paleista 662 asmenys) ir per visus 2020 m. įstaigoje
siekia 798. Tačiau Resocializacijos veiksmingumo lygis atsižvelgiant kriterijų pavadinimus skaičiuojamas pagal bendrą iš įkalinimo įstaigos paleistų asmenų
skaičių ir lygtinai paleistų asmenų skaičių. Dėl šios priežasties duomenys išsikraipo ir neatspindi realios situacijos, todėl nekeisdami kriterijaus pavadinimo mes
pateikiame duomenis, kurie atspindi realią situaciją, t. y. skiltyje apie bendrą iš įkalinimo įstaigos paleistų asmenų skaičių Šiaulių tardymo izoliatorius teikia
duomenis apie iš įkalinimo įstaigos paleistus nuteistuosius (be arešto bausme nuteistų asmenų).

Atkreiptinas dėmesys, kad panaši klaidingai pateiktų sąvokų situacija pastebima ir teikiant duomenis apie nuobaudų neturinčius nuteistuosius. Įstatyme
nenumatyta  galimybė  skirti  nuobaudą  asmeniui,  atliekančiam arešto  bausmę,  todėl  jie  neįtraukiami  į  skaičių  asmenų,  neturinčių  nuobaudų,  tačiau  rodiklio
procentas skaičiuojamas (kaip to prašoma) iš bendro nuteistų asmenų skaičiaus ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, čia kartu įskaičiuojami ir arešto bausme nuteisti
asmenys, todėl procentinė išraiška atrodo mažesnė, neatspindi realiai pasiektų rezultatų.

Direktorius                                                                                                   Saulius Rajunčius
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