9

- ^ ^ J p / / r

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTUI PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO
MINISTERIJOS PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2012 METŲ VEIKLOS PLANŲ PATVIRTINIMO
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Vykdydamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gegužės 30
įsakymo Nr. IR-150 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
ministerijos 2012 metų veiklos plano patvirtinimo" 2 punktą:
1. T v i r t i n u pridedamus:
/
1.1. Alytaus pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
1.2. Kybartų pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
1.3. Marijampolės pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
1.4. Panevėžio pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
V?
1.5. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2012 metų veiklos planą;
<•
1.6. Vilniaus pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
/
1.7. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų 2012 metų veiklos planą;
1.8. Kauno tardymo izoliatoriaus 2012 metų veiklos planą;
1.9. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2012 metų veiklos planą;
1.10. Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2012 metų veiklos planą;
1.11. Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2012 metų veiklos planą;
1.12. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro 2012 metų veiklos planą;
1.13. Kauno apygardos probacijos tarnybos 2012 metų veiklos planą;
1.14. Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos 2012 metų veiklos planą;
1.15. Panevėžio apygardos probacijos tarnybos 2012 metų veiklos planą;
1.16. Šiaulių apygardos probacijos tarnybos 2012 metų veiklos planą;
1.17. Vilniaus apygardos probacijos tarnybos 2012 metų veiklos planą.
2. Į p a r e i g o j u Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių įstaigų vadovus užtikrinti jų vadovaujamų įstaigų 2012 metų veiklos
planuose numatytų priemonių vykdymą.
3. P a v e d u Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžių įstaigų Administracijos reikalų skyriams atitinkamos įstaigos 2012 metų
veiklos planą paskelbti įstaigos interneto svetainėje.

PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos direktoriaus 2012 m. liepos d O d.
įsakymu Nr.

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS PLANAS
Priemonės
kodas
03.01.01.
02.01

Priemonės pavadinimas
1. Teikti nuteistiesiems socialinę ir
psichologinę pagalbą.

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijaimato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst litų)
0301 Bausmių sistema
1.1. Teikti psicho- 1.1.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems pravestų
PT
700
2012 m. 618,00
psichologinių konsultacijų skaičius;
loginę pagalbą
įstaigoje laiko1.1.2. suimtųjų ir nuteistųjų, dalyvavusių psicho- 500
PT
2012 m.
miems
loginėse konsultacijose, skaičius;
suimtiesiems ir
PT
2012 m.
1.1.3. pagal „Savižudybių ir savęs žalojimo lais- 2000
nuteistiesiems.
vės atėmimo vietose prevencijos" programą,
atliktų suimtųjų ir nuteistųjų įvertinimų rizikos
požiūriu, skaičius;
1.1.4. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
10
PT
2012 m.
atliktų psichologinių įvertinimų skaičius;
SRS
1.1.5. vidutinis sąrašinis dalyvaujančių sociali500
2012 m.
nės reabilitacijos programose asmenų skaičius;
1.1.6. vidutinis sąrašinis savanoriškai dalyvau20
SRS
2012 m.
jančių priklausomybės ligų prevencijos programose asmenų skaičius;
SPT
1.1.7. vidutinis sąrašinis priklausomybės ligomis 200
2012 m.
sergančių (įrašytų į įskaitą) asmenų skaičius;
1.2. Ugdyti nu1.2.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų nuoSRS
1800
2012 m.
teistųjų dorovines baudų (nutarimais ir įsakymais) skaičius;
savybes;
1.2.2. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų pa160
SRS
2012 m.
skatinimų (nutarimais ir įsakymais) skaičius;
Įstaigos veiksmo
pavadinimas
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst litų)
1.2.3. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, sava8
SRS
2012 m.
noriškai atlyginusių nusikaltimu padarytą turtinę
žalą, skaičius;
1.2.4. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, turin34
2012 m.
SRS
čių įpareigojimus atlyginti nusikaltimu padarytą
turtinę žalą, skaičius;
2012 m.
1.2.5. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, ku32
SRS
riems per metus nebuvo skirta nuobaudų už
drausmės pažeidimus;
1.2.6. iš tardymo izoliatoriaus lygtinai paleistų
23
2012 m.
is
ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičius;
2012 m.
1.2.7. bendras iš tardymo izoliatoriaus paleistų
23
is
ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičius;
2012 m.
1.2.8. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, ku15
SRS
riems suteikta teisė išvykti į namus pagal BVK
104 ir 140 straipsnius, skaičius;
2012 m.
1.3.1. susitikimų su įvairių valstybinių institucijų
15
SRS
1.3. Teikti socialinę pagalbą įstai- atstovais skaičius, siekiant ūkio būrio nuteistuogoje laikomiems sius integruoti į visuomenę;
2012 m.
1.3.2. suimtiesiems ir nuteistiesiems vykdomų
suimtiesiems ir
10
SRS
nuteistiesiems.
socialinės reabilitacijos ir užimtumo programų;
2012 m.
1.3.3. suimtųjų ir nuteistųjų, dalyvavusių socia2000
SRS
linės reabilitacijos ir užimtumo programose skaičius;
1.3.4 ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų dalyva2012 m.
60
SRS
vusių „Socialinio orientavimo ir teisinių žinių"
užsiėmimuose skaičius;
1.3.5. vidutinis sąrašinis tardymo izoliatoriuje
2012 m.
8
SRS
besimokančių nuteistųjų skaičius;
2012 m.
1.3.6. vidutinis sąrašinis besimokančių ūkio ap8
SRS
tarnavimo būrio nuteistųjų skaičius;
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

1.4. vykdyti kriminalinės subkultūros išgyvendinimo tarp
nuteistųjų prevenciją;

03.01.01.
02.03

2. Plėtoti bendrąją,
atrankinę ir tikslinę
narkomanijos prevenciją laisvės
atėmimo vietose.

03.01.01.
02.07

3. Didinti nuteistųjų
užimtumą darbine ir
kitomis
pozityviomis veiklomis.

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst. litų)
1.3.7. visuomeninių organizacijų ir savanorių
150
SRS
2012 m.
suteiktos socialinės psichologinės pagalbos nuteistiesiems atvejų skaičius;
1.4.1. pravestų paskaitų ūkio būrio nuteistie4
SRS
2012 m.
siems apie kriminalinės subkultūros žalą asmenybei, kriminalinės subkultūros įtaką ir išgyvendinimo svarbą;
1.4.2. išklausiusių paskaitas apie kriminalinės
60
SRS
2012 m.
subkultūros žalą asmenybei, kriminalinės subkultūros įtaką ir išgyvendinimo svarbą ūkio būrio
nuteistųjų skaičius;
1.4.3. vidutinis sąrašuose subkultūros nepripa8
SRS
2012 m.
žįstančių asmenų skaičius;
4
PT
2012 m. 0,00
2.1.1. pravestų suimtiesiems nepilnamečiams
užsiėmimų, paskaitų apie priklausomybių problemas pagal „Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos prevencijos programą" skaičius;
2.1.2. suimtųjų nepilnamečių, išklausiusių paPT
2012 m.
15
skaitas apie priklausomybių problemas pagal
„Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos prevencijos
programą", skaičius;
34
2012 m. 0,00
3.1.1. vidutinis sąrašinis įdarbintų nuteistųjų
SRS
skaičius;

2.1. Suimtiesiems
ir nuteistiesiems
teikti švietėjišką
veiklą
narkomanijos žalos ir kitais priklausomybių ligų
klausimais.
3.1. įtraukti nuteistuosius į darbinę veiklą.
3.2.1. suimtųjų, dalyvavusių laisvalaikio užim3.2. suimtųjų ir
nuteistųjų užimtu- tumo programoje, skaičius;
mas pozityviomis 3.2. 2. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
veiklomis.
pravestų sportinių renginių skaičius;
3.2.3. vidutinis sąrašinis užsiimančių individualia darbine, kūrybine ar kita veikla nuteistųjų;

1500

SRS

2012 m.

12

SRS

2012 m.

2

SRS

2012 m.

4

Priemonės
kodas

03.01.01.
03.01

Priemonės pavadinimas

4. Vykdyti saugų ir
veiksmingą laisvės
atėmimo vietų valdymą.

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
3.3. organizuoti
kompiuterinio
raštingumo
mokymą (vykdant
Teisingumo ministro užduotį).
3.4. įrengti sporto
ir sveikatingumo
patalpąfyykdant
Teisingumo ministro užduotį).
3.5. plėtoti bendradarbiavimą su
visuomeninėmis
organizacijomis,
bandyti socialiniam darbui su
įstaigoje laikomais
asmenimis pritraukti savanorių
(vykdant Teisingumo ministro užduotį).
4.1. Organizuoti
ir vykdyti įstaigos
vidaus administravimą.

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst. litų)
3.2.5. dalyvavusių kompiuterinio raštingumo
20
SRS
2012 m.
mokymuose suimtųjų ir nuteistųjų skaičius (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
3.2.6. pravestų kompiuterinio raštingumo užsi40
SRS
2012 m.
ėmimų skaičius (vai.) (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
3.2.7. įrengta patalpų (vnt.);
1
US, BAS 2012 m.

3.2.8. sutartys su visuomeninėmis organizacijomis dėl bendradarbiavimo (vnt.) (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
3.2.9. savanoriškai socialiniame darbe dalyvavę
asmenys (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',

5

SRS, US

2012 m.

3

SRS

2012 m.

4.1.1. įstaigos direktoriaus įsakymų tvarkomo200
ARS
sios organizacinės veiklos klausimais skaičius;
4.1.2. užregistruotų informacinių siunčiamųjų
20000
ARS
dokumentų skaičius;
4.1.3. užregistruotų gautų dokumentų skaičius;
32000
ARS
4.1.4. centralizuotai užregistruotų laikino saugo- 2100
ARS
jimo informacinių vidaus dokumentų, skaičius.
4.1.5. įvykdytų TM suformuluotų metinių už20 Visi padaduočių skaičius;
liniai

2012 m.
2012 m.
2012 m.
2012 m.
2012 m.

6944,00

5

Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

4.2.Užtikrinti suimtųjų bei nuteistųjų priėmimo į
Šiaulių tardymo
izoliatorių ir išleidimo iš jo
pagrįstumą ir
teisėtumą.

4.3. Vykdyti
darbuotojų atranką, kvalifikacijos
kėlimą, užtikrinti
darbuotojų motyvaciją.

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst litų)
4.1.6. pasikartojančių neatitikčių skaičius;
8 Visi pada- 2012 m.
liniai
4.1.7. užfiksuotos neatitiktys;
34 Visi pada- 2012 m.
liniai
4.1.8. argumentuotų iniciatyvų, siūlomų spren3 Visi pada- 2012 m.
dimų veiklai optimizuoti, gerinti, perteklinėms
liniai
teisės aktų normoms atsisakyti, skaičius;
2012 m.
4.2.1. naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų (su 2400
IS
arešto bausme) skaičius;
2012 m.
4.2.2.naujai atvykusių suimtųjų skaičius;
1100
is
2012 m.
4.2.3. naujai atvykusių nuteistųjų skaičius;
1050
IS
4.2.4. naujai atvykusių asmenų nuteistų arešto
2012 m.
250
IS
bausme, skaičius;
2012 m.
270
4.2.5. vidutinis sąrašinis nuteistųjų skaičius;
iŠ
36
2012 m.
4.2.6. vidutinis sąrašinis ūkio aptarnavimo būrio
IS
nuteistųjų skaičius;
2012 m.
640
4.2.7. vidutinis sąrašinis suimtųjų ir nuteistųjų
IS
skaičius;
2012 m.
35
PS
4.3.1 paskatintų įstaigos darbuotojų skaičius;
2012 m.
60
PS
4.3.2. įstaigos darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją
skaičius (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
2012 m.
26
PS
4.3.3. bendrosios veiklos srities (funkcijos, užtikrinančios kiekvienos įstaigos vidaus administravimą (dokumentų, personalo, išteklių valdymas,
viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, viešųjų pirkimų
organizavimas, informacinių ir komunikacinių
sistemų priežiūra, vidaus auditas ir kita) darbuotojų skaičius;
4.3.4. specialiosios veiklos srities (funkcijos,
187
PS
2012 m.
užtikrinančios įstaigai teisės aktuose nustatytų
uždavinių įgyvendinimą) darbuotojų skaičius;
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
4.4. skatinti iniciatyvas kelti kvalifikaciją (vykdant
Teisingumo ministro užduotį).
4.5. siekti, kad
įstaigai patvirtintos pareigybės,
ypač darbuotojų,
vykdančią specialiosios srities
funkcijas, būtų
sukomplektuotos
(vykdant Teisingumo ministro
užduotį).
4.6. ieškoti galimybių pasinaudoti ES struktūrinių
fondų lėšomis
organizuojant
įstaigos darbuotojų kvalifikacijos
kėlimą (vykdant
Teisingumo ministro užduotį).
4.7.Vykdyti nusikaltimų, baudžiamųjų
nusižengimų,
drausmės

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst. litų)
4.4.1. darbuotojų, savarankiškai kėlusių kvalifi25
PS
2012 m.
kaciją (dalyvavusių seminaruose, kituose renginiuose, besimokančių aukštosiose mokyklose)
skaičius (vykdant Teisingumo ministro užduotį);
4.5.1. sukomplektuota įstaigos darbuotojų etatų
(užimta pareigybių/viso pareigybių) % (vykdant
Teisingumo ministro užduotį)',

97

PS

2012 m.

4.6.1. už ES struktūrinių fondų lėšas kvalifikaciją kėlusių (dalyvavusių seminaruose, kituose
mokymo renginiuose) darbuotojų skaičius (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',

10

PS

2012 m.

4.7.1. atliktų tarnybinių tyrimų dėl suimtųjų ir
nuteistųjų skaičius;

220

VTS

2012 m.

4.7.2. atliktų tarnybinių tyrimų dėl pareigūnų,
įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų skaičius;

40

VTS

2012 m.
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai
pavadinimas
ir reikšmės
pažeidimų, tarny- 4.7.3. užregistruotų smurto tarp įkalintų asmenų
4
binių nusižengi- atvejų (pagal Baudžiamojo kodekso XVIII skymų ir darbo
rių) skaičius;
drausmės pažei4.7.4. narkotinių ir psichotropinių medžiagų pa4
dimų prevenciją. tekimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo atvejų
skaičius;
4
4.7.5. užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, skaičius;
160
4.7.6. mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų, paimtų užkardant jų pateikimą į laisvės
atėmimo vietas, skaičius;
4.7.7. paimtų mobiliojo ryšio telefonų ir interne- 350
to modemų skaičius;
4.8. Apskaičiuoti 4.8.1. išlaidos administracijos darbuotojų darbo 6772,0
ir išmokėti su
0
užmokesčiui, socialinėms išmokoms ir socialidarbo santykiais niam draudimui (tūkst. Lt);
susijusias išmokas
administracijos
darbuotojams bei
sumokėti su darbo
santykiais susijusius mokesčius.
4.9. Užtikrinti
4.9.1. išlaidos buitinėms reikmėms (administra- 63,00
administracijos
cinis pastatas): vanduo, kanalizacija, šildymas,
darbuotojų mate- elektra ir kt. (tūkst. Lt)
rialinį aprūpinimą 4.9.2. kitos išlaidos administracinėms reikmėms 109,00
ir socialines ga(neįvardintos ankstesniame punkte) (tūkst. Lt);
rantijas.

Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
vykdytojai terminas (tūkst litų)
APS,
2012 m.
VTS
VTS

2012 m.

VTS

2012 m.

APS

2012 m.

APS

2012 m.

BAS

2012 m.

US, BAS 2012 m.

US, BAS

2012 m.
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Priemonės
kodas

03.01.01.
03.02

Priemonės pavadinimas

5. Vykdyti laisvės
atėmimo vietose
laikomų asmenų
išlaikymą, priežiūrą
ir materialinį aprūpinimą.

Įstaigos veiksmo Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai
pavadinimas
ir reikšmės
4.10. Užtikrinti
4.10.1. nuteistų ir suimtų asmenų skundų, išnag5
įstaigos administ- rinėtų Kalėjimų departamente ir pripažintų visišracijos veiksmų
kai ar iš dalies pagrįstais dėl administracijos ir
teisėtumą.
personalo veiksmų ar neveikimo;
4.10.2. Kalėjimų departamento direktoriaus ir
4
teismų panaikintų nuteistiesiems ir suimtiesiems
skirtų nuobaudų skaičius;
4.11. siekti, kad
4.11.1. darbuotojų, dalyvavusių seminaruose
8
įstaigos persona- tarnybinės etikos, netarnybinių ryšių, žmogaus
las suprastų žmo- teisių, korupcijos prevencijos srityse, skaičius
gaus teisių
(vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
užtikrinimo įstai- 4.11.2. darbuotojų, atleistų ir baustų už neleisti0
goje svarbą, užną elgesį su suimtaisiais ir nuteistaisiais ir koruptikrinti, kad įstai- cinius ryšius skaičius (vykdant Teisingumo migoje nebūtų per- nistro užduotį)',
sonalo neleistino
elgesio su suimtaisiais ir nuteistaisiais (nepagrįstas jėgos naudojimas, žmogaus
orumo žeminimas
ir pan.) atvejų
(vykdant Teisingumo ministro
užduotį)',
5.1.Užtikrinti įsta- 5.1.1. išlaidos buitinėms reikmėms (vanduo, ka- 574,00
nalizacija, šildymas, elektra) (tūkst. Lt);
tymų nustatytą
nuteistųjų ir suim- 5.1.2. išlaidos ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų 149,00
tųjų materialinį
darbo užmokesčiui (tūkst. Lt);
aprūpinimą
5.1.3. išlaidos maitinimui (tūkst. Lt);
1367,0
0

Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
vykdytojai terminas (tūkst litų)
Visi pada- 2012 m.
liniai

Visi pada- 2012 m.
liniai
PS

2012 m.

PS

2012 m.

ŪS, BAS 2012 m.
US, BAS 2012 m.
US, BAS 2012 m.

2523,00
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Priemonės
kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi
ir reikšmės
vykdytojai
5.1.4. išlaidos aprangai ir patalynei (tūkst. Lt);
75,00 US, BAS
5.1.5. išlaidos medikamentams, medicinos įran- 40,00 US, BAS
gai bei priemonėms (tūkst. Lt);
5.1.6. kitos ankstesniuose punktuose neįvardin- 318,00 US, BAS
tos, su nuteistųjų ir suimtųjų materialiniu aprūpinimu susijusios išlaidos.
1556 US, BAS
5.1.7. išlaidų, kurias galima tiesioginiu būdu
susieti su nuteistųjų (suimtųjų) išlaikymu (pav.,
nuteistųjų darbo užmokestis, išlaidos mitybai,
medikamentams) suma (tūkst. Lt);
10149,8 US, BAS
5.1.8. metinės kasinės išlaidos (tūkst. lt);
3000
APS
5.2.0rganizuoti ir 5.2.1. tarnybinių pranešimų apie pastebėtus suimtųjų ir nuteistųjų padarytus drausmės pažeidivykdyti įstaigos
mus skaičius;
apsaugą ir
suimtųjų bei nu5.2.2. suimtųjų ir nuteistųjų neplaninio konvoja30
APS
teistųjų priežiūrą. vimo į sveikatos priežiūros įstaigas atvejai;
5.3.3. specialiųjų priemonių ir kovinių savigynos 60
APS
veiksmų panaudojimo atvejai;
35 US, BAS
5.3. Gerinti įstai5.3.1. Esant finansinei galimybei ir Kalėjimų
goje laikomų as- departamento sutikimu įrengti skalbyklą arba
menų buitines
priėmimo paskirstymo patalpas (lėšos tūkst. Lt.)
sąlygas (vykdant (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
Teisingumo mi5.3.2. Parengti ir pateikti Kalėjimų departamen- Skai- US, BAS
nistro užduotį)',
tui skaičiavimus ir pagrindimą dėl galimybės
čiavibuvusios virtuvės patalpose įrengti kameras (vyk- mai
dant Teisingumo ministro užduotį)',
5.4. Gerinti kri5.4.1. atnaujinti suimtiesiems ir nuteistiesiems
49,50
APS,
minogeninę padė- draudžiamų turėti daiktų aptikimo ir patekimo
ŪS, BAS
tį įstaigoje (vyk- užkardymo, taip pat vaizdo stebėjimo technines
dant Teisingumo priemones (tūkst. Lt) (vykdant Teisingumo miministro užduotį) nistro užduotį)',

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst litų)
2012 m.
2012 m.
2012 m.

2012 m.

2012 m.
2012 m.

2012 m.
2012 m.
2012 m.

2012 m.

2012 m.
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Priemonės
kodas

03.01.01.
03.03

03.01.01.
03.04

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst. litų)
5.4.2. užregistruotų visų rūšių nusikalstamų vei4
VTS
2012 m.
kų, kurias padarė asmenys, laikomi laisvės atėmimo vietose, skaičius (vykdant Teisingumo
ministro užduotį)',
5.4.3. užregistruota nužudymų (vykdant Teisin0
2012 m.
VTS
gumo ministro užduotį);
5.4.4. užregistruotų pasipriešinimo pareigūnams
1
VTS
2012 m.
atvejų (pagal Baudžiamojo kodekso 286 straipsnį]
skaičius (vykdant Teisingumo ministro užduotį)',
SPT
2012 m.
5.4.5. užregistruotų savižudybių skaičius (vyk0
dant Teisingumo ministro užduotį)',
5.5. Užtikrinti
5.4.5. siekti, kad numatyto finansavimo užtektų mažiau BAS
2012 m.
efektyvų finansų įstaigos veiklai finansuoti visus metus (įstaigos
kaip
ir kitų
išlaidos/asignavimai įstaigai* 100%)
100
2012 m.
materialinių ištek- 5.4.6. siekti metus užbaigti be kreditorinio įsi0
BAS
lių valdymą (vyk- skolinimo (įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai
dant Teisingumo (tūkst. Lt)) (vykdant Teisingumo ministro užduoministro užduotį) tį);
SPT
2012 m. 0,00
6.1. Vykdyti tu6.1.1. naujai išsiaiškinus tuberkuliozės atvejį
35
6. Vykdyti laisvės
pravesti individualų pokalbį su užsikrėtusiuoju.
berkuliozės
atėmimo vietose
diagnostikos, pro- 6.1.2. įkalintų asmenų, išgydytų nuo tuberkulio0
SPT
tuberkuliozės pre2012 m.
zės skaičius;
filaktikos,
venciją.
kontrolės ir gy6.1.3. ištirta asmenų dėl tuberkuliozės, vnt.;
2500
SPT
2012 m.
dymo priemones.
7. Vykdyti
7.1. Vykdyti ŽIV 7.1.1. konsultacijų, teiktų po ŽIV testo, skaičius;
30
SPT
2012 m. 0,00
ŽIV/AIDS, lytiškai
ir kitų
ir kitų užkrečiamųjų, užkrečiamųjų ligų 7.1.2. ištirtų asmenų dėl sifilio skaičius;
2500
SPT
2012 m.
ligų plintančių inprevencijos prie7.1.3. supažindintų asmenų su ŽIV ir kitų lytišSPT
2500
2012 m.
fekcijų prevenciją
mones
kai plintančių infekcijų profilaktika ir apsisaugoprofilaktiką ir gyjimo priemonėmis skaičius;
dymą.
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Priemonės Priemonės pavadinimas
kodas
8.
Teikti
teisės aktų
03.01.01.
nustatytas mokamas
03.05
paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei.
03.01.01.
9. Vykdyti laisvės
03.08
atėmimo vietų modernizavimo strategiją-

1 „ _

_

Įstaigos veiksmo Proceso ir/ar indėlio vertinimo kriterijai, mato vienetai Atsakingi Įvykdymo Asignavimai
pavadinimas
ir reikšmės
vykdytojai terminas (tūkst. litų)
8.1. Teikti teisės
8.1.1. gautos lėšos už nuteistųjų naudojamus 1900
2012 m. 0,00
BAS
aktų nustatytas
elektros prietaisus (Lt);
mokamas paslaugas nuteistiesiems.
9.1. Vykdyti pastatų priežiūrą
ir remontą.

9.1.1. išlaidos pastatų, statinių ir komunikacijų
remontui (tūkst. Lt);
9.1.2. suremontuotas Šiaulių TI patalpų plotas
m2;

9.2. Pagal finan9.2.1. pagal finansines galimybes atnaujinti
sines galimybes
įstaigoje naudojamas informacines technologijas
atnaujinti įstaigo- (įsigyti antivirusinių programų licencijas) (vykje naudojamas
dant Teisingumo ministro užduotį).
informacines technologijas

60,00 BAS, US 2012 m.
75,62
2,5

US

60,00

2012 m.

BAS,
2012 m.
ŪS, ARS

Sutrumpinimai: ARS Administracijos reika ų skyrius, APS - Apsaugos ir priežiūros skyrius, BAS - Buhalterinės apskaitos skyrius, ĮS
Įskaitos skyrius, PS - Personalo skyrius, PT - Psichologinė tarnyba, SPT - Sveikatos priežiūros tarnyba, SRS - Socialinės reabilitacijos skyrius, ŪS
Ūkio skyrius, VTS - Vidaus tyrimų skyrius.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktorius
Ramūnas Zutl
2012-07- ' f
. nrie L'ieWVQ

Kalėjimų departamento prie LR teisingumo
ministerijos direktoriaus pavaduotojas
Kęstutis
Sirvąįfis
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