PATVIRTINTA
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2012 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 1/01- 136
2012 METŲ II-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ
PLANAS

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė Šiaulių tardymo izoliatoriaus problema išlieka
perpildymas. Įstaigoje pagal nustatytas normas galima laikyti 488 suimtuosius ir nuteistuosius,
tačiau per 2012 metų 1-ąjį pusmetį vidutiniškai buvo laikoma 651 suimtasis ir nuteistasis (įstaiga
perpildyta 33,4%). Per 2011 m. 1-ąjį pusmetį įstaigoje vidutiniškai buvo laikomi 608 suimtieji ir
nuteistieji, t. y. per metus įstaigoje laikomų asmenų padidėjo 7,1%.
2012 metų 1-ąjį pusmetį parengti ir patvirtinti siektini veiklos rezultatai visiems įstaigos
darbuotojams. Siektini tikslai padės didinti įstaigos veiklos rezultatyvumą, veikla orientuojama į
rezultatus ir atskaitomybę.
Kartu su Kauno tardymo izoliatoriumi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai
rengiama paraiška dėl poreikio diegti Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose Bendrojo vertinimo
modelį ES struktūrinių fondų lėšomis, pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 4 prioritetą
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
įgyvendinimo priemonę „Viešųjų paslaugų kokybės iniciatyvos“.
Įrengta kompiuterių klasė, planuojama kitą pusmetį suimtuosius ir nuteistuosius mokyti
kompiuterinio raštingumo. Siekiant gerinti suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją, pasirašytos
4 bendradarbiavimo sutartys (su Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „ Menų šaltinis“, Lietuvos
meno terapijos asociacija, UAB „Dantukų fėja ir Viešąja įstaiga „Socialinių investicijų valdymo
centras“) bei 4 savanoriško darbo sutartys (su Nomeda Bėčiūte, Jonu Mikalausku, Remigijumi
Kalakausku ir Rimantu Vytautu Mirke).
Priimti nauji 7 specialiosios srities darbuotojai (5 Apsaugos ir priežiūros skyriaus
prižiūrėtojai ir 2 medicinos darbuotojai). Pirmą kartą nuo pat Psichologinės tarnybos įsteigimo
pilnai sukomplektuoti visi šios tarnybos etatai. 45 darbuotojai dalyvavo 74 kvalifikacijos tobulinimo
seminaruose.
Siekiant užtikrinti kriminogeninės situacijos įstaigoje stabilumą, pasirašyta sutartis dėl
vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo, kuri bus įrengta iki 2012-09-01. Nors įstaiga ir perpildyta,
kriminogeninė situacija Šiaulių tardymo izoliatoriuje per 2012 m. 1-ąjį pusmetį išliko stabili:
nužudymo atvejų, nusikalstamų veikų, savižudybių, pasipriešinimo pareigūnams atvejų per 2012 m.
1-ąjį pusmetį užfiksuota nebuvo.
Siekiant užtikrinti sklandžią įstaigos veiklą, atsižvelgiant į įstaigos nuostatuose nustatytus
uždavinius, numatomos šios Šiaulių tardymo izoliatoriaus prioritetinės veiklos kryptys 2012 m.
2 - ajam pusmečiui:
1. Vykdyti įstaigos darbo organizavimo ir darbo kontrolės efektyvumo gerinimo
priemones;
2. Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo priemones;
3. Gerinti suimtųjų ir nuteistųjų laikymo sąlygas;
4. Stiprinti įstaigos apsaugą bei gerinti suimtųjų ir nuteistųjų priežiūrą.

2
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas
ORGANIZACINĖS PRIEMONĖS
Pravesti pasitarimą su įstaigos darbuotojais,
rugpjūčio mėn.
aptariant 2012 m. I-ojo pusmečio darbo rezultatus,
numatant priemones trūkumų pašalinimui bei
aptariant tikslus bei priemones 2012 m. II-ajam
pusmečiui.
Siekiant sumažinti piktnaudžiavimą įstaigos
Lapkričio mėn.
kompiuterine technika, atlikti visų įstaigos
kompiuterių programinės įrangos patikrinimą,
pašalinant savavališkai instaliuotas programas ir
su darbu nesusijusius duomenis.
Siekiant gerinti asmenų, atvykstančių į Šiaulių TI, Rugsėjo aptarnavimo kokybę, pagal parengtas anketas
gruodžio mėn.
pravesti bei atlikti rezultatų apibendrinimą.
Siekiant didinti įstaigos veiklos efektyvumą,
Gruodžio mėn.
parengti administraciniams padaliniams
metodines rekomendacijas dėl dokumentų
rengimo ir tvarkymo įstaigoje.
Siekiant didinti įstaigos planavimo efektyvumą,
Gruodžio mėn.
parengti planavimo taisyklių (tvarkos aprašo),
numatant kiekvienam padaliniui atskirai veiklos
ataskaitų ir planų rengimo kriterijus, formas ir
rodiklius.
Siekiant gerinti dokumentų valdymą ir apskaitą,
Spalio –
atlikti patikrinimus Apsaugos ir priežiūros,
Gruodžio mėn.
Socialinės reabilitacijos ir Ūkio skyriuose.
Siekiant užtikrinti kontrolės funkcijas, patikrinti
Lapkričio mėn.
kaip vykdomas Suimtųjų (nuteistųjų) rašytinių
skundų, prašymų (pareiškimų), peticijų,
pageidavimų ir pasiūlymų registravimo,
išsiuntimo, nagrinėjimo ir atsakymų pateikimo bei
Priėmimo ir pašalinimo iš ūkio aptarnavimo būrio
tvarkų aprašų įgyvendinimas.
Atlikti Šiaulių tardymo izoliatoriaus metinę turto
Spalio – gruodžio
ir įsipareigojimų inventorizaciją.
mėn.
Parengti įstaigos apskaitos politiką ir atskirus
detalius apskaitos tvarkų aprašus
Atlikti lyginamąją 2011 m. II-ojo ir 2012 m. I-ojo
pusmečių atvykusių ir išvykusių suimtųjų bei
nuteistųjų analizę.
Parengti Kovos su korupcija programos
įgyvendinimo Šiaulių TI priemonių plano
vykdymo ataskaitą už 2012 m. I-ąjį pusmetį.
Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą Šiaulių TI.

Vykdytojai
A. Grosienė

G. Valentukonis
N. Gaigalienė

A. Grosienė
L. Grikšelienė

A. Grosienė
G. Valentukonis

A. Grosienė
L. Grikšelienė
A. Grosienė
L. Grikšelienė

2 pusmetis

Inventorizavimo
komisijų nariai ir
materialiai
atsakingi asmenys
A. Latakienė

Liepos mėn.

R. Linkus

Iki liepos 15 d.

J. Lekiatienė

Iki rugpjūčio 10 d. J. Lekiatienė
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės

3
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
nustatymo
komisija
J. Lekiatienė
Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
komisija
J. Lekiatienė

13.

Kartu su Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo komisija parengti Kovos su korupcija
priemonių planą 2013 metams.

Iki gruodžio 10 d.

14.

Užtikrinant įstaigos kriminogeninės būklės
stabilumą, inicijuoti ir organizuoti Vidaus tyrimų
skyriaus bendradarbiavimą su įstaigos padaliniais
ir kitomis institucijomis, vykdant bendras
priemones, nukreiptas į kriminogeninės situacijos
gerinimą.
Atlikti budinčiųjų pamainų veiklos uždavinių
įgyvendinimo rezultatų analizę.
Parengti apsaugos ir priežiūros postų planą.

2 pusmetis

17.

Atlikti Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų
siektinų 2012 m. rezultatų rodiklių reikšmių
paskaičiavimus.

Gruodžio mėn.

18.

Organizuoti pasitarimą dėl viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje.
Suorganizuoti padalinių vadovų pasitarimą dėl
teismų praktikos, suimtųjų (nuteistųjų), valstybės
tarnybos ir darbo santykių srityje.
Parengti ir pateikti įstaigos administracijai su
įstaigos veikla susijusių administracinių bylų
proceso suvestines.
Parengti (atnaujinti) darbuotojo visiškos
materialinės atsakomybės, paramos teikimo
sutarčių pavyzdines formas.
Organizuoti pasitarimą nuolatinės viešųjų pirkimų
komisijos nariams dėl viešuosius pirkimus
reglamentuojančių teisės aktų pasikeitimo ir
teisminės praktikos.
Parengti teismų praktikos darbo teisės, valstybės
tarnybos bei suimtųjų ir nuteistųjų skundų
(pareiškimų) nagrinėjimo srityse apžvalgą.
Parengti ilgai saugomų užbaigtų asmens bylų
aprašus ir pateikti juos derinti įstaigos Dokumentų
ekspertų komisijai ir Kalėjimų departamentui.
Sutvarkyti ir parengti perdavimui ilgai saugomas
užbaigtas atleistų darbuotojų asmens bylas į
Kalėjimų departamento archyvą.
Siekiant pagerinti rentgeno diagnostinių
procedūrų atlikimą ir kokybę, sukurti bendrą
kompiuterizuotą rentgeno diagnostikos duomenų
bazę, kaip informacinės sistemos komponentę.

Lapkričio mėn.

P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas
G. Popovas
TIDBP
E. Slančiauskaitė

Gruodžio mėn.

R. Janušauskienė

Kas mėnesį

R. Janušauskienė

Kartą per ketvirtį

R. Janušauskienė

Kartą per ketvirtį

R. Janušauskienė

Kartą per ketvirtį

R. Janušauskienė

Iki spalio 30 d.

V. Smirnova

Iki rugsėjo 30 d.

V. Smirnova

2 pusmetis

V. Globytė
D. Razvadauskienė

15.
16.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Rugpjūčio mėn.
3 ketvirtis

A. Pranskūnas
TIDBP
A. Pranskūnas

4
Eil.
Nr.
27.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas
4 ketvirtis

Vykdytojai

Parengti suimtųjų ir nuteistųjų kūrybos ir įstaigos
administracijos informacinio leidinio „Šiapus
tvoros“ numerį.
Apibendrinti Drausmės komisijos darbą per 2012 Liepos mėn.
m. 1-ąjį pusmetį
DARBAS SU ĮSTAIGOS PERSONALU
Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų
Liepos mėn.
kvalifikacijos kėlimą 2012 m. I-ąjį pusmetį.
Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų kaitą
Liepos mėn.
2012 m. I-ąjį pusmetį.
Parengti 2012 – 2013 m. vyresniųjų pareigūnų,
Rugsėjo mėn.
pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio
mokymo programą bei organizuoti tarnybinį
mokymą.
Organizuoti eilinę pareigūnų atestaciją.
Gruodžio mėn.

SRS būrių
viršininkai

Organizuoti ir užtikrinti pareigūnų periodinius
privalomus sveikatos patikrinimus.
Atlikti tyrimą dėl žmogiškųjų išteklių valdymo
būklės.
Parengti personalo valdymo strategiją.

Iki gruodžio 28 d.

E. Slančiauskaitė

Iki rugsėjo 28 d.

E. Slančiauskaitė

Iki gruodžio 28 d.

E. Slančiauskaitė
E. Slančiauskaitė

41.1.

Organizuoti pareigūnų kvalifikacijos ir žinių
Iki gruodžio 28 d.
patikrinimus.
Pravesti praktinius užsiėmimus ir (ar) parengti
Iki gruodžio 28 d.
rekomendacijas dėl darbo ir poilsio laiko
apskaitos bei kitų socialinių garantijų
darbuotojams įgyvendinimo.
Surengti įstaigos pareigūnų pratybas su
Rugsėjo mėn.
tarnybiniais ginklais.
Surengti netikėtą laisvų nuo tarnybos pareigūnų
Spalio mėn.
iškvietimą pagal aliarmo signalą.
Organizuoti APS pareigūnų susitikimą su kitų
IV ketvirtis
įkalinimo įstaigų Apsaugos ir priežiūros skyrių
pareigūnais siekiant aptarti jų praktiniame darbe
iškylančias problemas ir pasidalinti gerąja
patirtimi.
DARBAS SU SUIMTAISIAIS IR NUTEISTAISIAIS
Suimtųjų užimtumui prasminga veikla ir
psichologiniam mikroklimatui gerinti organizuoti
renginius:
baudų mėtymo varžybas;

41.2.

konkursą „Tvarkingiausia kamera“;

būrių viršininkai

41.3.

varžybas „Taiklioji ranka“;

SRS 2 aukšto

41.4.

viktoriną „Pasaulio šalių sostinės“;

būrių viršininkai

41.5.

Krepšinio 1x1 varžybas;

SRS 3 aukšto

41.6.

bendrojo lavinimo žinių konkursą;

būrių viršininkai

28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.

3 ketvirtis

L. Dilinskienė

E. Slančiauskaitė
E. Slančiauskaitė
E. Slančiauskaitė
A. Pranskūnas
E. Slančiauskaitė

E. Slančiauskaitė

A. Pranskūnas
P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas
P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas

SRS 1 aukšto

5
Priemonės pavadinimas

Eil.
Nr.
41.7.

„Flamingo“ varžybas;

41.8.

„Sudoku“ galvosūkių konkursą;

41.9.

60 m. bėgimo varžybas;

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai
SRS 1 aukšto

4 ketvirtis

būrių viršininkai
SRS 2 aukšto

41.10. kryžiažodžių konkursą;

būrių viršininkai

41.11. atvirkštinių šaškių turnyrą;

SRS 3 aukšto
būrių viršininkai
L. Dilinskienė

41.12. suimtųjų išvedimą į krepšinio aikštelę;
41.13. suimtųjų išvedimą į stalo teniso salę.

kiekvieną savaitę

42.1.

Organizuoti suimtiesiems nepilnamečiams ir
moterims laisvalaikio užimtumo renginius:
stalo teniso varžybas;

Liepos mėn.

42.2.

atsispaudimų varžybas;

Rugpjūčio mėn.

42.3.

teisinių žinių konkursą;

Rugsėjo mėn.

42.4.

skaitymo konkursą;

Spalio mėn.

42.5.

pritūpimo varžybas;

Lapkričio mėn.

42.6.

Kalėdinės kameros konkursą;

Gruodžio mėn.

42.7.

demonstruoti nepilnamečiams TV filmus.

Kartą per mėn.

42.8.

Kartą per mėn.

43.1.

kompiuterinėje klasėje, naudojant vaizdinę
medžiagą, vesti suimtiesiems nepilnamečiams ir
moterims pilvo preso treniruotes, mokyti
taisyklingai mankštintis
Nuteistiesiems arešto bausme organizuoti
renginius:
sporto varžybas;

43.2.

mąstymo konkursą;

43.3.
43.4.

paskaitas – diskusijas „Alkoholio ir tabako
pasekmės sveikatai ir asmenybei“;
konkursą „Tvarkingiausia kamera“;

43.5.

paskaitą – diskusiją „Aš – žmogus tarp žmonių“.

Kartą per mėn.

Siekiant užtikrinti Ūkio aptarnavimo būrio
nuteistųjų laisvalaikio užimtumą prasminga
veikla, organizuoti renginius:
sporto varžybas;

Kartą per mėn.

42.

43.

44.

44.1.

2 kartus per
mėnesį
2 kartus per
mėnesį
Kartą per mėn.

I. Čeponkienė

Kartą per mėn.

Liepos mėn.

44.3.

viktoriną „Valstybės (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena“;
krepšinio varžybas tarp pareigūnų ir nuteistųjų;

44.4.

renginį Žolinės proga;

Rugpjūčio mėn.

44.5.

renginį Juodojo kaspino dienai paminėti;

44.6.

renginį Mokslo ir žinių dienai;

44.7.

renginį Šeimos dienai;

44.2.

R. Rudaitis

S. Rudzinskienė

Rugsėjo mėn.
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Eil.
Nr.
44.8.

renginį Kūno kultūros ir sporto dienai;

44.9.

renginį Konstitucijos dienai;

44.10. renginį Pasaulinei sveikinimosi dienai;

Įvykdymo
terminas
Spalio mėn.

Vykdytojai
S. Rudzinskienė

Lapkričio mėn.

44.11. loginių užduočių sprendimo konkursą;
44.12. gražiausio Kalėdinio sveikinimo konkursą;

Gruodžio mėn.

44.13. koncertą Šv. Kalėdų proga.
44.14. susitikimą su migracijos tarnybos darbuotoju;

Liepos mėn.

44.15. susitikimą su Šiaulių darbo biržos atstovais;

Rugsėjo ir
gruodžio mėn.
Rugpjūčio mėn.

44.16. susitikimą su Šiaulių m. VPK apylinkės
inspektoriumi.
44.17. pravesti paskaitą apie kriminalinės subkultūros
žalą asmenybei, subkultūros įtaką ir
išgyvendinimo svarbą.
45.
Organizuoti suimtiesiems ir nuteistiesiems
susitikimus su kunigu.
46.
Organizuoti suimtiesiems ir nuteistiesiems
balsavimą Seimo rinkimuose.
47.
Organizuoti kompiuterinio raštingumo
pradžiamokslio užsiėmimus suimtiesiems.
48.
Organizuoti suimtiesiems meno terapijos
užsiėmimus, bendradarbiaujant su Meno terapijos
asociacija ir Dailės terapijos centru.
49.
Organizuoti suimtiesiems pažintinės
dokumentinės medžiagos apie įvairių šalių
kalėjimus demonstravimą.
50.
Organizuoti suimtiesiems užsiėmimus, siekiant
apmokyti naudotis programa skirta filmuotos
medžiagos montavimui.
51.
Organizuoti kompiuterinį informacijos
paskelbimą suimtiesiems apie Darbo biržos
leidinius bei įsidarbinimo būdus ir galimybes.
52.
Siekiant lavinti suimtųjų meninę kūrybą,
apmokyti juos dirbti su kompiuterinėmis piešimo
programomis.
53.
Bendradarbiaujant su Šiaulių suaugusių mokykla,
organizuoti bendrąjį ugdymą suimtiesiems.
54.
Organizuoti paskaitas - diskusijas ūkio
aptarnavimo būrio nuteistiesiems:
54.1. „Psichologinis smurtas“;
54.2. „Savipagalbos grupė“.
55.
Organizuoti paskaitas - diskusijas nuteistiesiems
arešto bausme:
55.1. „Smurtas šeimoje“;
55.2.

„Svarbūs gyvenime poreikiai, jų patenkinimas ir
ryšys su psichologiniu skausmu“.

A. Molčanovas

Kartą per ketvirtį
Pagal poreikį ir
susitarimą
Spalio mėn.

R. Klimantavičius

2 pusmetis

SRS būrių
viršininkai
Z. Stugys
I. Čeponkienė

Nuo rugsėjo mėn.

L. Dilinskienė

2 pusmetis

D. Nemeikšis

2 pusmetis

A. Lazauskas

Kartą per ketvirtį

A. Adomaitis

2 pusmetis

Z. Stugys

3 ketvirtis
4 ketvirtis

3 ketvirtis
4 ketvirtis

K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė
S. Kaušuvienė
K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė
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Eil.
Nr.
56.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo
terminas

56.1.

Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius
užsiėmimus suimtosioms moterims:
„Psichologinis smurtas“;

3 ketvirtis

56.2.

„Meno terapija“.

4 ketvirtis

Vykdytojai
K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė

57.1.

Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius
užsiėmimus suimtiesiems nepilnamečiams:
„Fizinis smurtas“;

3 ketvirtis

57.2.

„Pykčio valdymas“.

4 ketvirtis

Nepilnamečiams suimtiesiems pravesti
užsiėmimus – paskaitas apie priklausomybių
problemas.
Rengti suimtiesiems ir nuteistiesiems grupinius
užsiėmimus.
Rengti suimtiesiems ir nuteistiesiems bei įstaigos
darbuotojams šviečiamuosius padalomuosius
straipsnius psichologiniais ir psichikos sveikatos
klausimais.
Atlikti suimtųjų ir nuteistųjų turimų elektros
prietaisų patikrinimą pagal asmens bylose
esančius duomenis.

Kartą per ketvirtį

K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė

2 pusmetis

K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė
K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė
S. Kaušuvienė

57.

58.

59.
60.

61.

62.

62.1.

62.2.

63.

2 pusmetis

4 ketvirtis

Organizuoti švietėjišką ŽIV ir su juo susijusių
infekcijų bei narkomanijos prevencijos
priemones:

visus atvykusius į įstaigą suimtuosius ir
nuteistuosius informuoti apie gresiančius pavojus
vartojant narkotikus;
kiekvienam naujam suimtajam, atvykusiam į
įstaigą, įteikti lankstinuką ŽIV/AIDS prevencijos
tema.

2 pusmetis

Konsultuoti prieš ir po ŽIV testo.

2 pusmetis

K. Laukevičiūtė
M. Radišauskienė

V. Dikidži
S. Vaitiekus
Ž. Kulevičius
S. Petrutis
R. L. Rezgienė
I. Budrienė
V. Globytė
A. Bakutis
E. Cibulskienė
R. Balčiuvienė
K. Gedminas
D. Razvadauskienė
L. Vaškienė
J. Barauskienė
M. Kasperavičienė
I. Kosteckienė
R. Alšauskienė
R. Urbonienė
N. Toletienė
V. Globytė
A. Bakutis
E. Cibulskienė

8
Eil.
Nr.
64.

65.

Priemonės pavadinimas
Vykdyti lytiškai plintančių ligų profilaktiką.

Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės
programą.

Įvykdymo
terminas
2 pusmetis

2 pusmetis

Vykdytojai
R. L. Rezgienė
I. Budrienė
V. Globytė
A. Bakutis
E. Cibulskienė
R. Balčiuvienė
K. Gedminas
D. Razvadauskienė
L. Vaškienė
J. Barauskienė
M. Kasperavičienė
I. Kosteckienė
R. Alšauskienė
R. Urbonienė
N. Toletienė
I. Budrienė
V. Globytė
D. Razvadauskienė
A. Bakutis
E. Cibulskienė
A. Bakutis
E. Cibulskienė
V. Globytė

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
2 pusmetis
prieinamumą ir priimtinumą suimtiesiems
vartojantiems narkotines medžiagas, teikti
konsultacijas ir informaciją apie sveikatos
saugojimą ir stiprinimą.
ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS. STATYBOS IR REMONTO DARBAI
67.
Atlikti elektros skydų ir kabelių antgalių remontą 2 pusmetis
L. Činga
(skyrus lėšų).
R. Mažeika
68.
Siekiant užtikrinti įstaigos materialinį aprūpinimą, 2 pusmetis
J. Tamošiūnienė
vykdyti viešojo pirkimo konkursus ir sudaryti su
V. Švažienė
tiekėjais naujas sutartis.
L. Činga
69.
Pasiruošti šildymo sezonui.
2 pusmetis
J. Vyšniauskas
R. Mažeika
70.
Surengti nereikalingo (negalimo) naudoti Šiaulių
2 pusmetis
J. Tamošiūnienė
TI turto viešąjį aukcioną.
V. Švažienė
71.
Vykdyti režiminio korpuso kamerų remontus
J. Tamošiūnienė
(skyrus lėšų).
L. Činga
R. Mažeika
E. Dunauskas
V. Kapčius
72.
Paruošti techninei apžiūrai dvi tarnybinio
2 pusmetis
J. Tamošiūnienė
transporto priemones.
J. Vyšniauskas
73.
Įrengti suimtųjų ir nuteistųjų apatinių rūbų
2 pusmetis
J. Tamošiūnienė
skalbyklą (skyrus lėšų).
V. Švažienė
L. Činga
R. Mažeika
E. Dunauskas
66.

9
Eil.
Nr.
74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

Priemonės pavadinimas
Užbaigti KPP-1 remontą.

Suimtųjų ir nuteistųjų užimtumui plėtoti
organizuoti sportavimui skirtų patalpų įrengimą.
Įrengti vaizdo stebėjimo sistemą antrajame ir
trečiajame režiminio korpuso skyriuose.
Atlikti perimetro apsaugos signalizacijos daviklių
patikrinimą ir suderinimą.
Pakeiti 20 vnt. seno pavyzdžio pagrindinių
kameros durų spynų.
Atlikti priešgaisrinės signalizacijos sistemos
profilaktiką.
Atlikti introskopo „Rapiscan“ patikrinimą ir
techninę profilaktiką.

Įvykdymo
terminas
2 pusmetis

3 ketvirtis
Rugpjūčio mėn.
Rugsėjo mėn.
4 ketvirtis
Lapkričio mėn.
Gruodžio mėn.

____________________________
Administracijos reikalų skyriaus
vyresnysis specialistas
Gintaras Valentukonis
2012-07-

Vykdytojai
L. Činga
R. Mažeika
E. Dunauskas
V. Kapčius
R. Klimantavičius
N. Perednis
R. Grikšelis
N. Perednis
R. Grikšelis
S. Vaitiekus
Ž. Kulevičius
N. Perednis
R. Grikšelis
N. Perednis
R. Grikšelis

