PATVIRTINTA
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus
2011 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1/01-211

2011 METŲ II-OJO PUSMEČIO PAGRINDINIŲ PRIEMONIŲ
PLANAS

Kaip ir ankstesniais metais, pagrindin÷ Šiaulių tardymo izoliatoriaus problema išlieka
perpildymas. Įstaigoje pagal nustatytas normas galima laikyti 435 suimtuosius ir nuteistuosius,
tačiau per 2011 m. I pusmetį vidutiniškai buvo laikoma 608 suimtieji ir nuteistieji (įstaiga
perpildyta 140 %). Per 2010 m. įstaigoje jau vidutiniškai buvo laikomas 601 suimtais ir nuteistasis,
t. y. per 2011 m. I-ąjį pusmetį įstaigoje laikomų asmenų padid÷jo 2 %.
D÷l ekonomin÷s situacijos šalyje, įstaigoje vykdomi tik būtiniausi (įvykus avarijai)
remonto darbai, tod÷l ir toliau blog÷ja inžinerinių – techninių, apsaugos ir ryšio priemonių būkl÷.
Taip pat nepakanka l÷šų ir būtiniausiems įstaigos poreikiams tenkinti: elektros prek÷ms įsigyti,
einamajam kamerų remontui, kitoms būtiniausioms prek÷ms ir paslaugoms įsigyti.
Per 2011 m. I-ąjį pusmetį Sveikatos priežiūros tarnyboje priimta gydytoja odontolog÷,
gydytojas psichiatras, atsirado kandidatas viršininko pareigoms užimti.
Didelis d÷mesys skiriamas suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui. D÷l socialin÷s
reabilitacijos bei laisvalaikio užimtumo priemonių vykdymo, ger÷ja drausmin÷ ir kriminogenin÷
situacija įstaigoje.
Vadovaujantis Šiaulių TI veiklos plane nustatytais ir vykdomais tikslais, taip pat
atsižvelgiant į įstaigos nuostatuose nustatytus uždavinius, numatomos šios Šiaulių TI prioritetin÷s
veiklos kryptys 2011 m. II- ajam pusmečiui:
1. vykdyti įstaigos darbo organizavimo ir darbo kontrol÷s efektyvumo gerinimo
priemones;
2. vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumo priemones;
3. vykdyti prevencines ŽIV/AIDS, TBC, lytiškai plintančių ir užkrečiamų ligų
profilaktikos priemones.
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

Priemon÷s pavadinimas

Įvykdymo
terminas
ORGANIZACINöS PRIEMONöS
Pravesti pasitarimą su įstaigos darbuotojais,
Rugpjūčio m÷n.
aptariant 2011 m. I-ojo pusmečio darbo rezultatus,
numatant priemones trūkumų pašalinimui bei
aptariant tikslus bei priemones 2011 m. II-ajam
pusmečiui.
Siekiant sumažinti piktnaudžiavimą įstaigos
Lapkričio m÷n.
kompiuterine technika, atlikti visų įstaigos
kompiuterių programin÷s įrangos patikrinimą,
pašalinant savavališkai instaliuotas programas ir
su darbu nesusijusius duomenis.
Siekiant gerinti asmenų, atvykstančių į Šiaulių TI, Rugs÷jo aptarnavimo kokybę, pagal parengtas anketas
gruodžio m÷n.
atlikti šių asmenų apklausą, išanalizuoti duomenis
ir pateikti apibendrintas išvadas.

Vykdytojai

A. Grosien÷

G. Valentukonis
N. Gaigalien÷

A. Grosien÷
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Nr.
4.
Atlikti patikrinimą Sveikatos priežiūros tarnyboje
siekiant išsiaiškinti, kaip sisteminami dokumentai,
ar bylose esantys dokumentai atitinka bylos
antraštes ir jų saugojimo terminus pagal įstaigos
dokumentacijos planą ir norminius teis÷s aktus,
kuriuose jie numatyti.
5.
Parengti naikinimui atrinktų bylų (dokumentų)
aktą.
6.
Parengti Kovos su korupcija programos
įgyvendinimo Šiaulių TI priemonių plano
vykdymo ataskaitą už 2011 m. I-ąjį pusmetį.
7.
Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymą Šiaulių TI.

8.

Kartu su Korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymo komisija parengti Kovos su korupcija
priemonių planą 2012 metams.

9.

Apibendrinti drausmin÷s komisijos darbą per
2010 m. II-ąjį pusmetį.

10.

Peržiūr÷ti ir pakoreguoti Socialin÷s reabilitacijos
skyriaus nuostatus ir būrių viršininkų pareigybių
aprašymus.
Parengti nuteistųjų pri÷mimo ir pašalinimo iš ūkio
aptarnavimo būrio tvarką.
Parengti ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų
„Socialinio orientavimo ir teisinių žinių
užsi÷mimų“ planą.
Siekiant pagerinti rentgeno diagnostinių
procedūrų atlikimą ir kokybę, sukurti bendrą
kompiuterizuotą rentgeno diagnostikos duomenų
bazę, kaip informacin÷s sistemos komponentę.
Siekiant užtikrinti įstaigos materialinį aprūpinimą,
organizuoti viešųjų pirkimų konkursus ir sudaryti
naujas sutartis su tiek÷jais.
Atlikti lyginamąją 2010 m. II-ojo ir 2011 m. I-ojo
pusmečių atvykusių ir išvykusių suimtųjų bei
nuteistųjų analizę.
Organizuoti padalinių vadovų pasitarimą d÷l
teismų praktikos valstyb÷s tarnybos ir darbo
santykių srityje.
Organizuoti padalinių vadovų pasitarimą d÷l
darbuotojų kvalifikacijos k÷limo poreikio 2012
metais.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
Lapkričio m÷n.

L. Grikšelien÷

Gruodžio m÷n.

S. Jocien÷

Iki liepos 15 d.

J. Lekiatien÷

Iki rugpjūčio 10 d. J. Lekiatien÷
Korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
nustatymo komisija
Iki gruodžio 10 d. J. Lekiatien÷
Korupcijos
pasireiškimo
tikimyb÷s
nustatymo komisija
Liepos m÷n.
L. Dilinskien÷
Drausmin÷
komisija
III ketvirtis
R. Klimantavičius
L. Dilinskien÷
Liepos m÷n.

J. Zuozait÷

Rugpjūčio m÷n.

S. Rudzinskien÷

II pusmetis

D. Razvadauskien÷
A. Skeberdis

II pusmetis

Liepos m÷n.

J. Tamošiūnien÷
V. Švažien÷
L. Činga
R. Linkus

Gruodžio m÷n.

R. Januškevičien÷

Gruodžio m÷n.

E. Slančiauskait÷
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Įvykdymo
Nr.
terminas
18. Atlikti 2011 m. pareigūnų mokymo analizę ir,
Gruodžio m÷n.
atsižvelgiant į gautus rezultatus bei mokymo
poreikius ir finansavimą, parengti preliminarią
2012 m. pareigūnų mokymo išlaidų sąmatą.
19. Atlikti dirbančių pareigūnų specialaus patikrinimo Iki gruodžio 31 d.
medžiagų išslaptinimą.
20. Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų
Liepos m÷n.
kvalifikacijos k÷limą per 2011 m. I-ąjį pusmetį.
21. Parengti pažymą apie įstaigos darbuotojų kaitą per Liepos m÷n.
2011 m. I-ąjį pusmetį.
DARBAS SU ĮSTAIGOS PERSONALU
22. Parengti 2011 – 2012 m. vyresniųjų pareigūnų,
Rugs÷jo m÷n.
pareigūnų ir jaunesniųjų pareigūnų tarnybinio
mokymo programą bei organizuoti tarnybinį
mokymą.
23. Surengti įstaigos pareigūnams šaudymo pratybas. Rugs÷jo - spalio
m÷n.
24.

Surengti netik÷tą laisvų nuo tarnybos pareigūnų
Spalio m÷n.
iškvietimą pagal aliarmo signalą.
IV ketvirtis
25. Organizuoti APS pareigūnų susitikimą su kitų
įkalinimo įstaigų Apsaugos ir priežiūros skyrių
pareigūnais siekiant aptarti jų praktiniame darbe
iškylančias problemas ir pasidalinti gerąja
patirtimi.
DARBAS SU SUIMTAISIAIS IR NUTEISTAISIAIS
26. Nuteistiesiems arešto bausme organizuoti
renginius:
26.1. paskaitas – diskusijas „Alkoholio ir tabako
Kartą per m÷nesį
pasekm÷s sveikatai ir asmenybei“;
26.2. sporto varžybas;
2 kartus per
m÷nesį
26.3. loginio mąstymo konkursus;
Kartą per m÷nesį
26.4. konkursą „Tvarkingiausia kamera“;

Kartą per m÷nesį

26.5. susitikimus su Šiaulių darbo biržos atstovais;

Kartą per ketvirtį

26.6. siekiant išsiaiškinti ir pad÷ti spręsti nuteistųjų
arešto bausme problemas bei gerinti psichologinį
mikroklimatą, pravesti „pokalbių valand÷les“;
26.7. paskaitas psichologin÷mis temomis.

Kartą per m÷nesį

Kartą per ketvirtį

Vykdytojai
E. Slančiauskait÷

V. Smirnova
E. Slančiauskait÷
E. Slančiauskait÷

E. Slančiauskait÷
A. Pranskūnas

P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas
G. Popovas
P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas
P. Žvaliauskas
A. Pranskūnas

V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
V. Dikidži
I. Čeponkien÷
K. Laukevičiūt÷
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Įvykdymo
Nr.
terminas
27. Suimtųjų (nuteistųjų) užimtumui prasminga veikla
ir mikroklimatui gerinti organizuoti renginius:
III ketvirtis
27.1. baudų m÷tymo varžybas;

Vykdytojai

27.2. loginių užduočių konkursą;
27.3. šuolio į tolį iš vietos varžybas;
27.4. Rubiko kubo rinkimą per trumpiausią laiką;
SRS būrių
viršininkai

27.5. varžybas „Taiklioji ranka“;
27.6. viktoriną „Lietuvos krepšinis“;
27.7. „Flamingo“ varžybas;
27.8. konkursą „Pažink geografiją“;
27.9. kūno lankstumo varžybas;
27.10. labiausiai Kal÷dinę dvasią atsispindinčios
kameros rinkimus;
27.11. svarmenų kilnojimo varžybas;
27.12. parengti leidinio „Šiapus tvoros“ numerį,
įtraukiant į parengimo procesą įstaigoje laikomus
asmenis.
28. Organizuoti suimtosioms moterims ir
nepilnamečiams laisvalaikio užimtumo renginius:
28.1. baudų m÷tymo varžybas;
28.2. atsispaudimų varžybas;
28.3. teisinių žinių konkursą;
28.4. geriausio kameros tvarkytojo konkursą;
28.5. stalo teniso varžybas;
28.6. gražiausio kal÷dinio sveikinimo konkursą.
28.7. nepilnamečiams užsi÷mimus, paskaitas apie
priklausomybių problemas;
28.8. demonstruoti nepilnamečiams TV filmus.
Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų užimtumui
prasminga veikla organizuoti renginius:
29.1. sporto varžybas;

IV ketvirtis

III ketvirtis

R. Rudaitis

IV ketvirtis

Kartą per ketvirtį

Kartą per m÷n.

R. Rudaitis
L. Dilinskien÷
K. Laukevičiūt÷
R. Rudaitis

Kartą per m÷n.

J. Zuozait÷

29.

29.2. viktoriną „Valstyb÷s (Karaliaus Mindaugo
karūnavimo) diena“;
29.3. krepšinio varžybas tarp pareigūnų ir nuteistųjų;

Liepos m÷n.

29.4. susitikimą su R÷kyvos bendruomen÷s nariais tema
„Molio dirbinių gamyba“;
29.5. susitikimą su Šiaulių suaugusiųjų mokyklos
Rugpjūčio m÷n.
direktoriumi d÷l 2011-2012 mokslo metų
aptarimo;
29.6. viktoriną „Šunų veisl÷s“;
29.7. Žolinių šventę;
Rugs÷jo m÷n.
29.8. „Šeimos dieną“, siekiant stiprinti socialinius
ryšius, pristatyti nuteistųjų bausm÷s atlikimo
sąlygas jų artimiesiems;

S. Rudzinskien÷

J. Zuozait÷
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Nr.
29.9. bendradarbiaujant su Darbo birža, organizuoti jos
atstovų susitikimus su nuteistaisiais, siekiant
nuteistuosius supažindinti su darbo paieškos
strategija ir kitais klausimais, kurie bus aktualūs
atlikus bausmę;
29.10. nuteistųjų piešinių konkursą – parodą;
29.11. darbelių iš popieriaus gamybą ir parodą;
29.12. teisinių žinių konkursą;
29.13. paskaitą apie bendravimo ypatumus;
29.14. d÷lion÷s konkursą;
29.15. renginį „V÷linių papročiai ir tradicijos“;
29.16. Susitikimą su Socialin÷s rūpybos skyriaus
atstovu;
29.17. renginį Šv. Kal÷dų proga;
29.18. kal÷dinį koncertą nuteistiesiems.
30. Organizuoti suimtiesiems ir nuteistiesiems
susitikimus su kunigu.
31. Organizuoti paskaitas - diskusijas ūkio
aptarnavimo būrio nuteistiesiems:
31.1. „Emocijos ir kasdieninis gyvenimas“;
31.2. „Patologinis lošimas“.
32. Organizuoti paskaitas - diskusijas nuteistiesiems
arešto bausme:
32.1. „Emocijos ir kasdieninis gyvenimas“;

Įvykdymo
terminas

Vykdytojai

Rugs÷jo ir
gruodžio m÷n.

Rugs÷jo m÷n.
Spalio m÷n.

S. Rudzinskien÷
J. Zuozait÷
S. Rudzinskien÷

Lapkričio m÷n.
J. Zuozait÷
Gruodžio m÷n.

S. Rudzinskien÷

Pagal poreikį ir
susitarimą

R. Klimantavičius

III ketvirtis
IV ketvirtis

K. Laukevičiūt÷
S. Rudzinskien÷
J. Zuozait÷

III ketvirtis

K. Laukevičiūt÷
I. Čeponkien÷

IV ketvirtis

V. Dikidži

Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius
užsi÷mimus suimtosioms moterims:
33.1. „Emocijos ir kasdieninis gyvenimas“;

III ketvirtis

K. Laukevičiūt÷
R. Rudaitis

33.2. „Ar gali susikurti naujos emocijos?“.

IV ketvirtis

32.2. „Patologinis lošimas“.
33.

34.

Organizuoti paskaitas – diskusijas, praktinius
užsi÷mimus suimtiesiems nepilnamečiams:
34.1. „Emocijos ir kasdieninis gyvenimas“;

III ketvirtis

34.2. „Ar gali susikurti naujos emocijos?“.

IV ketvirtis

35.

36.

Atlikti pas suimtuosius ir nuteistuosius esančių
radijo imtuvų, televizorių, kompiuterių bei
kompiuterinių žaidimų aparatų sutikrinimą su
asmens bylose esančiais duomenimis.
Organizuoti šviet÷jišką ŽIV ir su juo susijusių
infekcijų bei narkomanijos prevencijos
priemones:

IV ketvirtis

K. Laukevičiūt÷
R. Rudaitis
A. Pranskūnas
S. Vaitiekus
Ž. Kulevičius
S. Petrutis
A. Bakutis
E. Cibulskien÷
K. Gedminas
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Nr.
36.1. visus atvykusius į įstaigą suimtuosius ir
nuteistuosius informuoti apie gresiančius pavojus
vartojant narkotikus;
36.2. kiekvienam naujam suimtajam, atvykusiam į
įstaigą, įteikti lankstinuką ŽIV/AIDS prevencijos
tema.

Įvykdymo
terminas
II pusmetis

37.

Konsultuoti prieš ir po ŽIV testo.

II pusmetis

38.

Vykdyti lytiškai plintančių ligų profilaktiką.

II pusmetis

39.

Vykdyti tuberkulioz÷s profilaktikos ir kontrol÷s
programą.

II pusmetis

40.

Vykdytojai
D. Razvadauskien÷
L. Vaškien÷
J. Barauskien÷
M. Kasperavičien÷
I. Kosteckien÷
R. Alšauskien÷
R. Urbonien÷
N. Toletien÷
A. Skeberdis
A. Bakutis
E. Cibulskien÷
A. Bakutis
E. Cibulskien÷
K. Gedminas
D. Razvadauskien÷
L. Vaškien÷
J. Barauskien÷
M. Kasperavičien÷
I. Kosteckien÷
R. Alšauskien÷
R. Urbonien÷
N. Toletien÷
A. Skeberdis
D. Razvadauskien÷
A. Skeberdis
A. Bakutis
E. Cibulskien÷
A. Bakutis
E. Cibulskien÷

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų
II pusmetis.
prieinamumą ir priimtinumą suimtiesiems
vartojantiems narkotines medžiagas, teikti
konsultacijas ir informaciją apie sveikatos
saugojimą ir stiprinimą.
ĮSTAIGOS MATERIALINIS APRŪPINIMAS. STATYBOS IR REMONTO DARBAI
41. Pasiruošti šildymo sezonui.
III ketvirtis
J. Vyšniauskas
L. Mažeika
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Užbaigti Sveikatos priežiūros tarnybos kabinetų
remontą.
Užbaigti patalpų, skirtų kirpyklai, remontą.
Paruošti techninei apžiūrai tris tarnybinio
transporto priemones.
Užsakyti periodin÷s spaudos prenumeratą 2012
metams.
Įrengti kompiuterizuotą daktiloskopuotojo darbo
vietą režiminiame korpuse.
Įrengti kompiuterizuotą darbo vietą ir pavojaus
signalizaciją naujai suremontuotose Sveikatos
priežiūros tarnybos patalpose.

III ketvirtis
III – IV ketvirčiai
III – IV ketvirčiai
IV ketvirtis
Liepos m÷n.
Rugpjūčio m÷n.

J. Tamošiūnien÷
L. Činga
J. Tamošiūnien÷
L. Činga
J. Tamošiūnien÷
J. Vyšniauskas
V. Zaiceva
N. Perednis
R. Grikšelis
N. Perednis
R. Grikšelis
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Eil.
Priemon÷s pavadinimas
Nr.
48. Įrengti pavojaus signalizaciją naujai įrengtose
kirpyklos patalpose.
49. Atlikti priešgaisrin÷s signalizacijos sistemos
profilaktiką, atnaujinti rezervinio maitinimo
šaltinį.
50. Atlikti vaizdo steb÷jimo bei ryšio slopinimo
įrenginių profilaktiką.

Įvykdymo
terminas
Rugpjūčio m÷n.
IV ketvirtis

Lapkričio m÷n.

____________________________

Vykdytojai
N. Perednis
R. Grikšelis
N. Perednis
R. Grikšelis
N. Perednis
R. Grikšelis

