Šiaulių tardymo izoliatoriaus
2010 metų veiklos plano priedas

1 LENTELö. 2010 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

Priemon÷s
pavadinimas ir jos
kodas
1. Darbo užmokesčio mok÷jimas administracijos darbuotojams (kodas 01-00201-01-01)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminai

Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas
1. Organizuoti ir vyk- Aušra Grosie2010metai
dyti įstaigos vidaus
n÷, ARS, paadministravimą.
dalinių vadovai
2. Organizuoti ir vyk- A. Pranskūnas, 2010 metai
dyti įstaigos apsaugą ir
APS
suimtųjų bei nuteistųjų
priežiūrą.
3. Organizuoti ir vyk- R. Klimantavi- 2010 metai
dyti suimtųjų ir nuteistų- čius, V. Dikijų socialinę reabilitaciją. dži, SRS, ABG
4. Užtikrinti suimtųjų R. Linkus, ĮS
2010 metai
bei nuteistųjų pri÷mimo į
Šiaulių tardymo izoliatorių ir išleidimo iš jo
pagrįstumą ir teis÷tumą.
5. Organizuoti ir vyk- A. Bakutis,
2010 metai
dyti suimtųjų ir nuteistų- SPT
jų sveikatos priežiūrą.
6. Vykdyti darbuo2010 metai
E. Slančiaustojų atranką, kvalifikakait÷, PS
cijos k÷limą, užtikrinti
darbuotojų motyvaciją.
7. Teikti psichologinę O. Miltinyt÷,
2010 metai
pagalbą įstaigoje laikoPT
miems suimtiesiems ir
nuteistiesiems bei psichologiniais klausimais
konsultuoti įstaigos
personalą.
8. Vykdyti nusikalD. Rudnickas,
2010 metai
timų, baudžiamųjų nusi- VTS
žengimų, drausm÷s pažeidimų, tarnybinių nusižengimų ir darbo drausm÷s pažeidimų prevenciją.

Asignavimai
(tūkst. litų)
7776,1

2
Priemon÷s
pavadinimas ir jos
kodas

2. Administracijos
darbuotojų materialinio aprūpinimo ir
socialinių garantijų
užtikrinimas (kodas
01-002-01-01-02)
3. Laisv÷s at÷mimo
vietų modernizavimo
strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo užtikrinimas.
(kodas 01-002-01-0103)
4. Nuteistųjų
(suimtųjų) materialinio aprūpinimo bei
socialinių garantijų
užtikrinimas (kodas
01-002-02-01-01)

5. Pastatų priežiūros ir remonto vykdymas (kodas 01-00202-01-02)
6. ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų
ir kitų užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir gydymo vykdymas (kodas 01-002-02-01-03)
7. Psichologin÷s pagalbos teikimas asmenims, nuteistiems už
smurtą prieš vaikus ir
moteris, ir jų reabilitacijos tobulinimas (kodas 01-002-02-01-04)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas

Atsakingi
vykdytojai

Vykdymo
terminai

Asignavimai
(tūkst. litų)

9. Apskaičiuoti ir
išmok÷ti su darbo santykiais susijusias išmokas
administracijos darbuotojams bei sumok÷ti su
darbo santykiais susijusius mokesčius.
1. Užtikrinti administracijos darbuotojų materialinį aprūpinimą ir socialines garantijas.

D. Meškauskait÷, BAS

2010 metai

R. Grikšelis, D.
Meškauskait÷,
ŪS, BAS

2010 metai

204,1

1. Organizuoti parengiamuosius darbus naujo
tardymo izoliatoriaus –
pataisos namų statybai.

R. Grikšelis,
Viešųjų
pirkimų
komisija

2010 metai

-

1. Užtikrinti įstatymų
nustatytą nuteistųjų ir
suimtųjų materialinį
aprūpinimą.

R. Grikšelis, D.
Meškauskait÷,
ŪS, BAS

2010 metai

2314,9

2. Vykdyti socialin÷s
reabilitacijos priemones
nuteistiesiems, siekiant
užtikrinti šių asmenų
socialines garantijas
1. Vykdyti pastatų
priežiūrą ir remontą.

R. Klimantavičius, V. Dikidži, SRS, ABG

2010 metai

R. Grikšelis,
ŪS

2010 metai

80,0

1. Vykdyti ŽIV ir kitų
užkrečiamųjų ligų prievencijos priemones.

A. Bakutis,
SPT

2010 metai

-

1. Teikti psichologinę
pagalbą asmenims, nuteistiems už smurtą prieš
vaikus ir moteris, tobulinti jų reabilitaciją.

O. Miltinyt÷,
PT

2010 metai

-

3
Priemon÷s
pavadinimas ir jos
kodas
8. Tuberkulioz÷s
diagnostikos, profilaktikos, kontrol÷s ir
gydymo užtikrinimas
(kodas 01-002-02-0106)
1. Kardomojo kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietų aprūpinimas priemon÷mis narkotin÷ms bei psichotropin÷ms medžiagoms
organizmo terp÷se nustatyti ir šių medžiagų
patekimui į kardomojo
kalinimo ir laisv÷s at÷mimo vietas užkardyti
(kodas 01-045-01-0101)

Įstaigos veiksmo
pavadinimas
1. Vykdyti tuberkulioz÷s diagnostikos, profilaktikos, kontrol÷s ir
gydymo priemones.

Atsakingi
vykdytojai
A. Bakutis,
SPT

Vykdymo
terminai
2010 metai

Narkotikų kontrol÷ ir narkomanijos prevencija
1. Apsirūpinti prieA. Bakutis,
2010 metai
mon÷mis narkotin÷ms
SPT
bei psichotropin÷ms
medžiagoms organizmo
terp÷se nustatyti.
D. Rudnickas,
2. Užkardyti
2010 metai
narkotinių bei
A. Pranskūnas,
psichotropinių medžiagų VTS, APS
patekimą į įstaigos
teritoriją.
2010 metai
3. Suimtiesiems ir nu- A. Bakutis, V.
teistiesiems teikti šviet÷- Dikidži, R.Klijiško pobūdžio informa- mantavičius, O.
ciją narkomanijos žalos
Miltinyt÷, SPT.
ir kitais priklausomybių ABG, SRS, PT
ligų klausimais.

Asignavimai
(tūkst. litų)
-

-

Naudojami sutrumpinimai: ABG – Arešto bausm÷s grup÷, APS – Apsaugos ir priežiūros
skyrius, ARS - Administracijos reikalų skyrius, BAS – Buhalterin÷s apskaitos skyrius, ĮS – Įskaitos
skyrius, PS – Personalo skyrius, PT – Psichologin÷ tarnyba, SPT _ Sveikatos priežiūros tarnyba,
SRS – Socialin÷s reabilitacijos skyrius, ŪS – Ūkio skyrius, VTS – Vidaus tyrimų skyrius.

