Šiaulių tardymo izoliatoriaus
2010 metų veiklos plano priedas

2 LENTELö. VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINö
2010-IESIEMS METAMS

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Bausmių vykdymo sistemos veiklos užtikrinimas
1-asis programos tikslas –
Rezultato kriterijus:
1. Pab÷gimų iš saugomų laisv÷s at÷mimo
Užtikrinti saugų ir veiksmingą kalinimo įstaigų valdymą. objektų skaičius (vnt.)
2. Pab÷gimų iš nesaugomų laisv÷s at÷mimo objektų skaičius (vnt.)
3. Užregistruota nusikalstamų veikų
(išskyrus susijusias su neteis÷ta narkotinių
ar psichotropinių medžiagų apyvarta) (vnt.)
Programos uždavinys –
Produkto kriterijus:
1. Dalyvauja kalinimo įstaigose laikomų
Sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų ir Lietuvos Res- asmenų socialin÷s reabilitacijos programose
publikos tarptautinių sutar- (vnt.)
2. Išmokyta pareigūnų dirbti socialinį
čių nustatytas sąlygas bei
laipsnišką jų gerinimą skir- darbą (vnt.)
toms bausm÷ms ir kardoma3. Organizuota žem÷s sklypų detaliojo
jam kalinimui atlikti, užtikrinti saugų kalinimo įstaigų planavimo procedūrų (vnt.)
valdymą, nuteistųjų socialinę
reabilitaciją.
Programos priemon÷ – Darbo
užmokesčio mok÷jimas administracijos darbuotojams.
Veiksmai:
Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Organizuoti ir vykdyti 1.1. įstaigos direktoriaus įsakymų tvarkoįstaigos vidaus administravimosios organizacin÷s veiklos klausimais
mą.
skaičius;
1.2. užregistruotų informacinių siunčiamųjų dokumentų skaičius;
1.3. užregistruotų gautų dokumentų skaičius;
1.4. centralizuotai užregistruotų laikino
saugojimo informacinių vidaus
dokumentų, skaičius.
2. Organizuoti ir vykdyti 2.1. tarnybinių pranešimų apie pasteb÷tus
įstaigos apsaugą ir suimtųjų
suimtųjų ir nuteistųjų padarytus drausm÷s
bei nuteistųjų priežiūrą.
pažeidimus skaičius;

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷

0
0
2

60

15

1

220

20000
30000
2600

2000

2

Programos elementai

3. Organizuoti ir vykdyti
suimtųjų ir nuteistųjų socialinę reabilitaciją.

4. Užtikrinti suimtųjų bei
nuteistųjų pri÷mimo į Šiaulių
tardymo izoliatorių ir išleidimo iš jo pagrįstumą ir teis÷tumą.

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
2.2. suimtiesiems ir nuteistiesiems perduodamų daiktų patikrinimų skaičius;
2.3. suimtųjų ir nuteistųjų neplaninio konvojavimo į sveikatos priežiūros įstaigas
atvejai;
2.4. specialiųjų priemonių ir kovinių savigynos veiksmų panaudojimo atvejai;
2.5. draudžiamų tur÷ti suimtiesiems (nuteistiesiems) daiktų patekimo į tardymo
izoliatorių užkardymo atvejai.
3.1. suimtųjų, dalyvavusių fizinio aktyvumo skatinimo programoje, skaičius;
3.2. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
pravestų sportinių renginių skaičius;
3.3. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, besimokančių vidurin÷je mokykloje, skaičius;
3.4. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų dalyvavusių ,,Socialinio orientavimo ir teisinių žinių“ užsi÷mimuose skaičius;
3.5. įdarbinta ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, (%);
3.6. susitikimų su įvairių valstybinių institucijų atstovais skaičius, siekiant ūkio
būrio nuteistuosius integruoti į visuomenę;
3.7. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų
nuobaudų (nutarimais ir įsakymais) skaičius;
3.8. suimtiesiems ir nuteistiesiems skirtų
paskatinimų (nutarimais ir įsakymais)
skaičius;
3.9. vykdomų socialin÷s reabilitacijos ir
užimtumo programų;
3.13. nuteistiesiems arešto bausme pravestų sportinių renginių skaičius;
3.14. nuteistiesiems arešto bausme pravestų laisvalaikio renginių skaičius.
4.1. vidutinis ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičius;
4.2. naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų
(su arešto bausme) skaičius;
4.3. naujai atvykusių suimtųjų skaičius;
4.4. naujai atvykusių nuteistųjų skaičius;
4.5. naujai atvykusių asmenų nuteistų arešto bausme, skaičius;

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷
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Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

5. Organizuoti ir vykdyti
suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos priežiūrą.

5.1. suteiktų ambulatorinių paslaugų skaičius;
5.2. suteiktų diagnostin÷s paslaugų skaičius;
5.3. suteiktų odontologinių paslaugų skaičius.
6.1 paskatintų įstaigos darbuotojų skaičius;

6. Vykdyti darbuotojų atranką, kvalifikacijos k÷limą,
užtikrinti darbuotojų motyvaciją.
7. Teikti psichologinę pagalbą įstaigoje laikomiems
suimtiesiems ir nuteistiesiems
bei psichologiniais klausimais
konsultuoti įstaigos
personalą.

6.2. įstaigos darbuotojų, k÷lusių kvalifikaciją skaičius;
7.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems pravestų psichologinių konsultacijų skaičius;
7.2. suimtųjų ir nuteistųjų, dalyvavusių
psichologin÷se konsultacijose, skaičius;
7.3. pagal „Savižudybių ir savęs žalojimo
laisv÷s at÷mimo vietose prevencijos“ programą, atliktų suimtųjų ir nuteistųjų įvertinimų rizikos požiūriu, skaičius;
7.4. pravestų mokymų įstaigos personalui
pagal „Savižudybių ir savęs žalojimo laisv÷s at÷mimo vietose prevencijos“ programą skaičius;
7.5. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
atliktų psichologinių įvertinimų skaičius;
7.6. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
parengtų išvadų d÷l lygtinio atleidimo nuo
bausm÷s ar lygtinio paleidimo iš pataisos
įstaigų, skaičius.
8.1. atliktų tarnybinių tyrimų d÷l suimtųjų
8. Vykdyti nusikaltimų,
baudžiamųjų nusižengimų ,
ir nuteistųjų skaičius;
drausm÷s pažeidimų, tarnybi- 8.2. atliktų tarnybinių tyrimų d÷l pareigūnių nusižengimų ir darbo
nų, įstaigos darbuotojų ir kitų asmenų
drausm÷s pažeidimų prevenskaičius;
ciją.
8.3. suimtųjų ir nuteistųjų, savanoriškai
prisipažinusių apie padarytus neišaiškintus
nusikaltimus, skaičius.
9. Apskaičiuoti ir išmo9.1. išlaidos administracijos darbuotojų
k÷ti su darbo santykiais sudarbo užmokesčiui, socialin÷ms išmokoms
sijusias išmokas administra- ir socialiniam draudimui (tūkst. Lt);
cijos darbuotojams bei sumok÷ti su darbo santykiais susijusius mokesčius.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷
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Programos elementai
Programos priemon÷ – Administracijos darbuotojų materialinio aprūpinimo ir socialinių garantijų užtikrinimas.
Veiksmai:
1. Užtikrinti administracijos darbuotojų materialinį
aprūpinimą ir socialines garantijas.

Programos priemon÷ – Laisv÷s at÷mimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymo užtikrinimas.
Veiksmai:
1. Organizuoti parengiamuosius darbus naujo tardymo izoliatoriaus – pataisos
namų statybai.
2-asis programos tikslas –
Užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) išlaikymą ir rengimą
integracijai į visuomenę.

Programos uždavinys –
Užtikrinti per 8500 laisv÷s
at÷mimo vietose laikomų asmenų materialinį aprūpinimą ir socialinę reabilitaciją.

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. išlaidos buitin÷ms reikm÷ms (administracinis pastatas): vanduo, kanalizacija,
šildymas, elektra ir kt. (tūkst. Lt)
1.2. kitos išlaidos administracin÷ms
reikm÷ms (neįvardintos ankstesniame
punkte) (tūkst. Lt);

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. organizuota žem÷s sklypų detaliojo
planavimo procedūrų (vnt.).

Rezultato kriterijus:
1. Išmokyta specialyb÷s arba baigusių
pagrindines ar vidurines mokyklas nuteistųjų (vnt.).
2. Pataisos įstaigose ir prie jų veikiančiose valstyb÷s įmon÷se įdarbinta nuteistųjų (proc.)
3. Laisv÷s at÷mimo vietose mokosi nuteistųjų (proc.).
Produkto kriterijus:
1. Vieno laisv÷s at÷mimo bausme nuteistojo, suimtojo išlaikymo kaštai (tūkst. Lt).
2. Suremontuotas Kal÷jimų departamentui pavaldžių įstaigų patalpų plotas (m2).
3. Pataisos namuose ir tardymo izoliatoriuose ištirta asmenų d÷l ŽIV infekcijos
(proc.)
Supažindinta suimtųjų ir nuteistųjų su ŽIV
ir kitų lytiškai plintančių infekcijų profilaktika ir apsisaugojimo priemon÷mis (proc.).
4. Laisv÷s at÷mimo vietose (išskyrus
LAVL) ištirta asmenų d÷l tuberkulioz÷s
(proc.)
5. Ištirta suimtųjų d÷l sifilio (proc.)

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷
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Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)
6. Už smurtą prieš vaikus nuteista asmenų, kuriems suteikta psichologin÷ pagalba
ir taikomos socialin÷s reabilitacijos priemon÷s (proc.)

Programos priemon÷ – Nuteistųjų (suimtųjų) materialinio aprūpinimo bei socialinių garantijų užtikrinimas.
Veiksmai:
1. Užtikrinti įstatymų
nustatytą nuteistųjų ir suimtųjų materialinį aprūpinimą.

2. Vykdyti socialin÷s reabilitacijos priemones nuteistiesiems, siekiant užtikrinti
šių asmenų socialines garantijas.

Programos priemon÷ – Pastatų priežiūros ir remonto
vykdymas.
Veiksmai:
1. Vykdyti pastatų priežiūrą ir remontą.

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. išlaidos buitin÷ms reikm÷ms (vanduo,
kanalizacija, šildymas, elektra) (tūkst. Lt);
1.2. išlaidos ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų darbo užmokesčiui (tūkst. Lt);
1.3. išlaidos maitinimui (tūkst. Lt);
1.4. išlaidos aprangai ir patalynei (tūkst.
Lt);
1.5. išlaidos medikamentams, medicinos
įrangai bei priemon÷ms (tūkst. Lt);
1.6. kitos ankstesniuose punktuose neįvardintos, su nuteistųjų ir suimtųjų materialiniu aprūpinimu susijusios išlaidos.
2.1. vykdomų socialin÷s reabilitacijos ūkio
aptarnavimo būrio nuteistiesiems programų skaičius;
2.2. ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, dalyvavusių socialin÷s reabilitacijos programose skaičius;
2.3. nuteistųjų arešto bausme, dalyvavusių
socialin÷s reabilitacijos programose skaičius.

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. Organizuotų pastatų ir statinių būkl÷s
patikrinimų skaičius;
1.2. išlaidos pastatų, statinių ir komunikacijų remontui (tūkst. Lt).

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷
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Programos elementai
Programos priemon÷ –
ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir gydymo vykdymas.
Veiksmai:
1. Vykdyti ŽIV ir kitų užkrečiamųjų ligų prevencijos
priemones.

Programos priemon÷ – Psichologin÷s pagalbos teikimas
asmenims, nuteistiems už
smurtą prieš vaikus ir moteris, ir jų reabilitacijos tobulinimas.
Veiksmai:
1. Teikti psichologinę
pagalbą asmenims, nuteistiems už smurtą prieš vaikus
ir moteris, tobulinti jų reabilitaciją.

Programos priemon÷ –
Tuberkulioz÷s diagnostikos,
profilaktikos, kontrol÷s ir gydymo užtikrinimas.
Veiksmai:
1. Vykdyti tuberkulioz÷s
diagnostikos, profilaktikos,
kontrol÷s ir gydymo priemones.

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. suimtiesiems ir nuteistiesiems (atvykusiems į įstaigą) įteiktų lankstinukų
ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių ligų tematika, skaičius;
1.2. konsultacijų, teiktų po ŽIV testo, skaičius;

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems,
nuteistiems už smurtą prieš vaikus ir moteris, pravestų psichologinių konsultacijų
skaičius;
1.2. ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
pravestų paskaitų d÷l buitinio smurto prieš
vaikus ir moteris prevencijos ir šio smurto
pasekmių, skaičius.

Veiksmų atlikimo rodikliai:
1.1. kiekvienam naujai atvykusiam suimtajam ir nuteistajam įteikiamų lankstinukų
tuberkulioz÷s prevencijos tematika, skaičius;
1.2. naujai išsiaiškinus tuberkulioz÷s atvejį
pravesti individualų pokalbį su užsikr÷tusiuoju.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷

3500

90

10

3

3000

35

7

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Narkotikų kontrol÷ ir narkomanijos prevencija
Programos tikslas –
Rezultato kriterijus:
1. Priklauso nuteistųjų nuo narkotinių
Stabdyti narkomanijos ir
ŽIV infekcijos plitimą laisv÷s medžiagų vartojimo (vnt.)
2. Užregistruota nusikalstamų veikų
at÷mimo vietose.
d÷l neteis÷tos narkotinių ar psichotropinių
medžiagų apyvartos, kurias padar÷ laisv÷s
at÷mimo įstaigose laikomi asmenys arba
šių įstaigų personalas (vnt.)
3. Užregistruota nusikalstamų veikų
d÷l neteis÷tos narkotinių ar psichotropinių
medžiagų apyvartos, kurias padar÷ asmenys, nesusiję su kalinimu ar darbu laisv÷s
at÷mimo vietose (vnt.)
Programos uždavinys –
Produkto kriterijus:
1. Supažindinta suimtųjų ir nuteistųjų
Mažinti nuteistųjų, priklausu priklausomyb÷s ligų prevencijos, gydysomų nuo narkotinių memo ir reabilitacijos klausimais (proc.)
džiagų vartojimo, skaičių ir
apsunkinti narkotinių ir psi2. Ištirta suimtųjų ir nuteistųjų d÷l
chotropinių medžiagų patekinarkotinių ir psichotropinių medžiagų varmą į laisv÷s at÷mimo vietas.
tojimo (vnt.)
Programos priemon÷ – 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.
Veiksmai:
Veiksmų atlikimo rodikliai:
1. Apsirūpinti priemon÷- 1.1. įsigytų priemonių narkotin÷ms ir psimis narkotin÷ms bei psichochotropin÷ms medžiagoms organizmo tertropin÷ms medžiagoms orga- p÷se nustatyti, skaičius (vnt.);
nizmo terp÷se nustatyti.
2. Užkardyti narkotinių
2.1. abipusio pasitik÷jimo principu gautos
bei psichotropinių medžiagų
informacijos realizavimo atvejų skaičius;
patekimą į įstaigos teritoriją.
2.2. narkotikų nustatymo sistemos „NIK“
panaudojimo atvejų, tikrinant suimtiesiems
ir nuteistiesiems perduodamus daiktus,
skaičius.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷

55
1

3

80

110

8

5
8

8

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

3. Suimtiesiems ir nuteistiesiems teikti šviet÷jiško pobūdžio informaciją narkomanijos žalos ir kitais priklausomybių ligų klausimais.

3.1. pravestų suimtiesiems nepilnamečiams
užsi÷mimų, paskaitų apie priklausomybių
problemas pagal „Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos prevencijos programą“ skaičius;
3.2. suimtųjų nepilnamečių, išklausiusių
paskaitas apie priklausomybių problemas
pagal „Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos
prevencijos programą“, skaičius;
3.3. nuteistųjų arešto bausme, išklausiusių
paskaitas apie priklausomybių problemas
pagal „Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos
prevencijos programą“ skaičius;
3.4. nuteistiesiems pravestų psichologinio
pobūdžio paskaitų narkomanijos prevencijos klausimais apie narkotikų žalą žmogaus organizmui ir psichikai skaičius.
3.5. kiekvienam naujai atvykusiam suimtajam ir nuteistajam įteikiamų lankstinukų
narkomanijos prevencijos tematika, skaičius (vnt.);
3.6. suimtiesiems ir nuteistiesiems pravestų šviet÷jiško pobūdžio paskaitų narkomanijos žalos ir kitais priklausomybių ligų
klausimais, skaičius.

Vertinimo
kriterijaus
(rodiklio)
reikšm÷
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