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Vadovaudamasis Siauliq tardymo izoliatoriaus 2016 metq veiklos plano, patvirtinto

Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m.

UatanOZio Zg a. isakymu Nr. PL-1 ,,Del Kalejimq departamentui prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos pavaldZiq istaigq 2016 metq veiklos planq patvirtinimo",l.3.6 papunkdiu,

1. T v i rt i nu Siauliqtardymo izoliatoriaus savanori5kos veiklos organizavimotvarkos

apraS4 @ridedama);
Z.l p a r e i g o j u Administracijos reikalq skyriaus vir5ininkg Au9r4 Armo5kaitg

organizuoti savalaiki informailos apie savanori5kos veiklos organizavimo tvark4 Siauliq tardymo

izoliatoriuj e patalpinim4 lstai gos internetinej e svetainej e.

3. Pavedu:
3.1. Administracijos reikalq skyriaus vyresniajam ra5tvedZiui su Siuo isakymu supaZindinti

direktoriaus pavaduotojus, administraciniq padaliniq vadovus, o administraciniq padaliniq

vadovams su Siuo isakymu supaZindinti sau pavaldZius darbuotojus;

3.2. Direktoriaus pavaduotojui Dariui Gaidamavidiui Sio isakymo vykdymo kontrolg.

L. e. direktoriaus pareigas Paulius Zvaliauskas
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Slt uug rARDyMo TzoLIAToRTAUS sAvANoRrSros vEIKLos
oRGANTzAVIMo rvARKos apnaSas

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Siauliq tardymo izoliatoriaus savanori5kos veiklos organizavimo tvarkos apra5as (toliau -
Apra5as) reglamentuoja Siauliq tardymo izoliatoriaus (toliau Siauliq TI), kaip savanori5kos

veiklos organizatoriaus, ir savanoriq, norindiq atlikti savanori5k4 veikl4 Siauliq TI savanori5kos

veiklos pagrindais principus, tikslus, savanoriq ir Siauliq TI teises ir pareigas, savanori5kos veiklos

organizavimo tvark4.

2. Siauliq TI organizuoja savanoriSk4 veikl4, o savanoriai (toliau - Savanoris) j4 atlieka

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savanori5kos veiklos istatymu, Siuo Apra5u, kitais Lietuvos

Respublikos lstatymais, Lietuvos Respublikos Vyiausybes nutarimais, Suemimo vykdymo

istatymu, Bausmiq vykdymo kodeksu, Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriaus isakymais,

administracijos nurodymais, kitais vidaus teises aktais, reglamentuojandiais savanoriSkos veiklos

organizavim4, bei vykdym4 Siauliq tardymo izoliatoriuje.

3. Siame Apra5e naudojamos s4vokos:

3.1. Savanoris - ne jaunesnis kaip 18 metq Lietuvos Respublikos pilietis ir Lietuvos

Respublikos teritorijoje teisetai esantis uZsienietis, kuris Siauliq TI neatlygintinai atlieka nauding4

veikl4, kurios s4lygos nustatomos Savanorio ir Siauliq TI susitarimu;

3.2. Savanori5ka veikla - Savanorio neatlygintinai atliekama Siauliq tardymo izoliatoriui

naudinga veikl4 kuri atitinka Lietuvos Respublikos savanori5kos veiklos lstatyme nustatytus

savanori5kos veiklos principus, organizuojama Sio istatymo nustatla tvarka ir nera laikoma

nelegaliu darbu;

3.3. Savanori5kos veiklos sutartis - sutartis tarp Siauliq TI ir Savanorio, kuria yra

apibreZiamas Savanorio ir Siauliq TI bendradarbiavimas, susijgs su Savanorio veikla Siauliq

tardymo izoliatoriuje ir (ar) jos strukttiriniuose padaliniuose.



II. SI(YRIUS

sAVANoRrSros vEIKLos oRGANrzAvIMo pRINcrpAI rR TTKSLAT

4. 1. Savanori5kos veiklos organizavimo principai:

4.1.1. naudos visuomenei ir asmeniui - dalyvavimas savanori5koje veikloje sudaro asmenims

galimybg aktyviai prisideti prie visuomenes geroves kurimo ir skatina savanoriq asmening savirai5k4

ir tobulejim4;

4.1.2. bendradarbiavimo - savanori5ka veikla remiasi savanoriq ir savanori5kos veiklos

organizatoriq tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanoriq ir savanori5kos veiklos

or ganizatoriq pore ikius ir galimybes ;

4.1.3. lvairoves ir lankstumo - savanori5ka veikla gali bDti atliekama ivairiose visuomenei

naudingos veiklos srityse. Savanori5kos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti del ivairiq

savanori5kos veiklos formq ir bfldq, taip pat juos keisti.

4.2. Savanori5kos veiklos organizavimo tikslai:

4.2.1. skatinti dalyvavim4 savanori5koje veikloje, sudaryti galimybg savanoriams aktyviai

prisideti prie Siauliq tardymo izoliatoriuje laikomq suimtqjq (nuteistqiq) geroves k[rimo, igyti
naujq Ziniq, pletoti socialinius rySius, kompetencijas;

4.2.2. stfieikti galimybg savanoriams lgyvendinti savo iniciatyvas, prisideti prie socialiniq,

bendruomeniniq Siauliq TI veiklq, skatinti savanoriq asmening savirai5k4 ir tobulejim4;

4.2.3. plltoti savanoriq kompetencijas, Zinias, bei socialinius rySius, savanoriSka veikla

prisidedant prie Siauliq TI laikomq suimtqjq (nuteistqjq) geroves kiirimo;

4.2.4. vystyti neformalaus mokymo sritis, tenkinant suimtqjq (nuteistqjq) paZinimo,

lavinimosi ir savirai5kos poreikius, padeti jiems tapti aktyviais visuomenes nariais;

4.2.5. atskleisti bendruosius ir individualius suimtqjq (nuteistqjq) gebejimus, paLinti skirtingo

amZiaus ir lvairiq gebejimq meninius poreikius, sudaryti s4lygas jq rai5kai;

4.2.6. atverti suimtqjq (nuteistrtrjq) tobulejimo galimybes specialiqjq gebejimq tobulinime,

profesines kompetencijos kelime, asmenybes ugdymosi procese;

4.2.7. suteikti Ziniq keidiant save prosocialiu bDdu: tobulinant asmenines savybes;

koreguojant elgesio stereotipus, gyvenimo biid4; ugdant kitoki savgs matym4 ir vertinim4; keidiant

vertybing orientacij 4 ir formuoj ant savit4 pasauleZiiir4;

4.2.8. suteikti socialing ir/ar psichologing pagalb4, maLinant socialing atskirt!, iveikiant
priklausomybiq ligq problemas, analizuojant priklausomybh4 Lalq ir vykdant prevencij4.



III. SKYRIUS

SAVANORTO rR SIAULTU TARDYMO TZOLTATORTAUS
TEISES IR PAREIGOS

5. Siauliq tardymo izoliatoriaus teis€s:

5.1. pasitelkti Savanorius ir sudaryti su jais savanori5kos veiklos sutarti;

5.2. atsiLvelgiant i savanori5kos veiklos pobudi ir teises aktq nustatytus reikalavimus, i5

savanori5k4 veikl4 atlikti norindiq asmenq reikalauti tokiai veiklai reikalingq dokumentq (pvz.,

sveikatos paZymos, charakteristikos, rekomendacijos), kurie leistq lvertinti jq asmenines, moralines

savybes ir vertybines nuostatas;

5.3. atsisakyti Savanorio (es) paslaugq.

6. Siautiq tardymo izoliatoriaus pareigos:

6.1. skirti asmen!, atsaking4 uZ savanori5kos veiklos koordinavim4;

6.2.kartu su Savanoriu aptarti galimas veiklas;

6.3. supaZindinti Savanori su Siauliq TI vidaus tvarkos taisyklemis, informuoti Savanori apie

esandius ir galimus rizikos veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali i5kilti savanori5kos veiklos metu,

ir apsisaugojimo nuo jq priemoniq panaudojim4;

6.4. ui:tikrinti s4lygas savanori5kq veiklq atlikimui pasirinktame Siauliq TI struktiiriniame

padalinyje ir teikti Savanoriui konsultacing bei techning pagalb4;

6.5. Savanorio praSymu i5duoti paiymq, patvirtinandi4 savanori5kos veiklos atlikima.

7. Savanorio teisds:

7.1. buti informuotam apie savanoriSkos veiklos apimtis, esamus ir galimus rizikos

veiksnius sveikatai ir saugai, kurie gali iSkilti savanoriskos veiklos metu;

7.2. gauti savanori5kai veiklai atlikti reikalingas priemones, informacij4, mokymus,

konsultacing ir techning pagalb4;

7.3. gauti dokument4, patvirtinant! savanorio atlikt4 savanori5k4 veikl4, jos turini ir igyte
kompetencij4.

8. Savanorio pareigos:

8.1. vykdyti savanori5k4 veikl4 neatlygintinai ir sqZiningai;

8.2. savanori5kq veikl4 derinti su savanoriSkos veiklos koordinatoriumi;

8.3. laikyis savanoriSkos veiklos atlikimo tvarkos, saugos ir sveikatos darbe reikalavimu,

Siauliq TI vidaus tvarkos taisykliq;



8.4. be savanori5kos veiklos koordinatoriaus Zinios ir pritarimo nepriimti su savanoriska

veikla susijusitl sprendimq, nesiimti savaranki5kq veiksmq, prireikus informuoti koordinatoriq apie

savanori5kai atliekamq darbq eig4 ir problemas;

8.5. iS anksto informuoti savanori5kos veiklos koordinatoriq, jeigu pasikeis aplinkybes,

turindios ltakos savanori5kos veiklos vykdyrnui (pavyzdLiui atostogos, gyvenamosios vietos
pasikeitimas, kontaktiniai duomenys ir kt.);

8.6. Siauliq TI pra5ymu, pateikti vykdytos savanoriSkos veiklos ataskait4;

8.7. rastu informuoti Siauliq TI apie savanoriskos veiklos nutraukima.

IV.SKYRIUS

SAVAIIORISTOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

9. Savanoris, norintis atlikti savanoriSk4 veikl4 Siauliq tardymo izoliatoriuje, turi pateikti

Siauliq tardymo izoliatoriaus direktoriui pra5ym4, kuriame turi nurodyti kokia savanori5ka veikla

bus atliekama, savanoriSkos veiklos atlikimo termin4 bei kitas svarbias aplinkybes. prie pra5yrno

savanoris taip pat turi prideti savo gyvenimo apra5ym4.

10. Gavus Savanorio pra5ym4 del savanori5kos veiklos atlikimo Siauliq TI, Siauliq tardymo

izoliatoriaus direktoriaus lsakymu paskiriamas uZ savanoriskos veiklos koordinavim4 atsakingas

strukturinio padalinio darbuotojas (toliau - savanori5kos veiklos koordinatorius).

11' Savanori5kos veiklos koordinatorius organizuoja ir koordinuoja savanoriSkos veiklos

atlikim4 su Savanoriu Siauliq TI ir atlieka Sias funkcijas:

11.1. supaZindina Savanori su Siauliq TI vidaus taisyklemis, darbq saug4 ir sveikat4

reglamentuojandiais teises aktais bei Siame Aprase nurodytais savanoriskos veiklos reikalavimais;

11.2. suteikia Savanoriui savanori5kai veiklai atlikti reikaling4 informacij4, mokl.rnus, teikia
konsultacing, techning ir kitoki4 pagalbq.

12. Savanoris atlikti savanori5k4 veikl4 Siauliq TI gali tik pasiraSgs savanori5kos veiklos
sutarti, patvirtint4 Kalejimq departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2012-06-26 isakymu Nr. V-213. Savanori5kos veiklos sutartyje aptariami visi
savanoriSkos veiklos vykdymo ir organizavimo klausimai bei individualizuojamos Savanorio ir
Siauliq TI teises, pareigos ir atsakomybe.



V. SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Asmenys, paZeidg Sio ApraSo reikalavimus, atsako teises aktq nustatyta tvarka.
t+' Sis Aprasas keidiamas, papildomas ir pripaZistamas netekusiu galios Siauliq TI

direktoriaus isakymu.
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