
 
 

 

 
  

 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 

PROGRAMOS VYKDYMO ATASKAITA 

 

                       

1. SKYRIUS 

APLINKOS IR IŠTEKLIŲ ANALIZĖ 

       

  Išoriniai veiksniai. Šiaulių tardymo izoliatoriui skirti asignavimai buvo nepakankami vi-

soms  reikmėms užtikrinti ir modernizuoti įstaigos darbą. Dėl nepakankamų asignavimų neužtikrin-

tas pareigūnų specialiųjų ir apsaugos priemonių įsigijimas, tik dalinai įgyvendinti darbo vietų geri-

nimo uždaviniai. Nors 2016-2017 m. augo prekių ir paslaugų kainos, Šiaulių tardymo izoliatorius 

2017 metus, palyginus su praeitų metų duomenimis, pradėjo su minimaliu kreditoriniu įsiskolinimu.  

         2017 m. toliau vykdomi naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statybos darbai. Įvykdžius pir-

kimo procedūras, Šiaulių tardymo izoliatorius 2015 m. vasario mėn. pasirašė projektavimo darbų 

rangos sutartį su UAB „Panevėžio miestprojektas“, kurios pagrindu pradėtas naujo Šiaulių tardymo 

izoliatoriaus projektavimas. Patogumo dėlei projektavimo procesas buvo suskaidytas į dalis. Pirma 

dalis – inžineriniai statiniai – tvoros, antra dalis – inžineriniai statiniai – vandentiekio, nuotekų, e-

lektroninių ryšių tinklai, trečia dalis – specialiosios paskirties pastatai bei inžineriniai statiniai. Sup-

rojektuoto naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus vietų skaičius suimtiesiems – 1180. 

           2015 m. lapkričio mėn. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „Conresta“ inžineri-

nių statinių – tvorų statybai. 2017 m. birželio mėn. UAB „Conresta“ inžinerinius statinius pridavė 

valstybinei komisijai, tačiau iki šiol tarp UAB „Conresta“ ir Šiaulių tardymo izoliatoriaus dėl delspi-

nigių už laiku neįvykdytus darbus vyksta teisminiai procesai.  

              2015 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis su UAB „KRS“ inžinerinių 

statinių - vandentiekio, nuotekų, elektroninių ryšių tinklų statybai. 2017 m. rugpjūčio mėn. UAB 

„KRS“ inžinerinius tinklus perdavė valstybinei komisijai.  

2017 m. pabaigoje pradėtas trečiasis statybų etapas – specialiosios paskirties pastatų bei 

inžinerinių statinių statyba. 2017 m. gruodžio mėn. pasirašyta rangos sutartis su UAB „Versina“ dėl 

specialiosios paskirties pastato Nr. 02 (administraciniai pastatai) statybos. 

         Socialiniai veiksniai. Į įstaigą patenka daug degradavusių, beraščių, doro gyvenimo būdo 

motyvaciją praradusių asmenų. Šie veiksniai apsunkina pastarųjų asmenų socialinės reabilitacijos 

procesą, saugias bausmės atlikimo sąlygas nuteistiesiems asmenims bei didina įstaigos darbuotojų 

darbo sąlygų riziką. Siekiant gerinti suimtųjų ir nuteistųjų asmenų laisvalaikio užimtumą, sudaryti 

sąlygas įgyti pagrindinį, vidurinį ar profesinį išsilavinimą, keisti visuomenės požiūrį į kalinimo įs-

taigas ir jose bausmę atliekančius asmenis. per 2017 m. pasirašytos 24 bendradarbiavimo sutartys su 

visuomeninėmis organizacijomis bei savanoriais.  

   Technologiniai veiksniai.  2017 m. buvo vykdomas įstaigos kompiuterinės technikos at-

naujinimas, kurio rezultatas –5 nauji asmeninės kompiuterinės įrangos komplektai, naujas doku-

mentų kopijavimo aparatas. Įstaiga dalinai išsprendė trūkstamos kompiuterinės technikos poreikį, 

sumažėjo atvejų, kai kompiuterinės technikos remontui ir eksploatacijai leidžiamos lėšos didesnės 

negu yra jų rinkos vertė. Įvykdžius kompiuterinės technikos atnaujinimą, darbas su KADIS ir KA-

DIS-1 informacinėmis sistemomis tapo efektyvesnis. 2017 m. įsigytas naujas teritorijos vaizdo ste-

bėjimo komplektas. Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. ginkluota įstaigos apsauga vykdoma nuo 20.00 val. 

iki 7.30 val. Nuo 7.30 val. iki 20.00 val. apsauga vykdoma vaizdo priemonėmis bei patruliuojant 

įstaigos teritorijoje.  
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   Vidiniai veiksniai. Organizacinė komunikacija. Per 2017 m. organizuoti 3 darbuotojų susi-

rinkimai, kuriuose išnagrinėta vidinė ir išorinė įstaigos situacija, paskelbti aktualūs įvykiai, viešai 

apdovanoti pasižymėję darbuotojai, supažindinta su veiklos naujienomis, išklausyta darbuotojų nuo-

monė aktualiais klausimais, supažindinta su aktualiausiais aukštesnių valstybės valdymo institucijų 

teisės aktais, jų pakeitimais ir aktualiausiais direktoriaus įsakymais. 

            Žmogiškieji ištekliai. Didžioji dalis įstaigos pareigūnų (išskyrus jaunesniuosius pareigūnus) 

turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jo siekia. Didėja ir jaunesniųjų pareigūnų, turinčių aukš-

tąjį universitetinį išsislavinimą, skaičius.  Per 2017 metus sprendėsi viena iš pagrindinių įstaigos 

problemų, jaunesniųjų pataisos pareigūnų grandies komplektavimas.   

 
1 pav. Šiaulių tardymo izoliatoriaus jaunesniųjų pataisos pareigūnų kaita. 

               Per 2017 metus į tarnybą buvo priimta 18 naujų jaunesniųjų pataisos pareigūnų. Per tą patį 

laikotarpį atleista 14 tos pačios grandies pareigūnų. 2017 metais į pareigūno pensiją buvo išleisti 4 

jaunesnieji pareigūnai, tai sudaro 29 % visų atleistų darbuotojų.  Dažniausiai tarnybą įstaigoje pa-

lieka nuo 1 iki 5 metų įstaigoje išdirbę jaunesnieji pareigūnai, jie 2017 metais sudarė net 71 % visų 

šios kategorijos dirbančiųjų. Analizuojant atleidimus, matyti, kad virš 10 metų darbo stažą turintys 

jaunesnieji pareigūnai tik išimtinais atvejais palieka tarnybą. Apklausiant iš darbo išeinančius jau-

nesniuosius pareigūnus, neturinčius stažo pensijai gauti, visi be išimties teigia susiradę kitą, geriau 

apmokamą darbą valstybiniame sektoriuje (Krašto apsaugoje, taip pat dalyvauja konkursuose į Vals-

tybės tarnybą ir aukštesnes pareigas), verslo įmonėse arba išvyksta dirbti į užsienio šalis. 2016 m. 

rugsėjo 14 d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-171 suburta 21 Šiaulių tardymo izoliatoriaus 

darbuotojų grupė, kuri aktyviai vykdė Pataisos pareigūno profesijos viešinimą Šiaulių apskrityje, 

vietovėse nuo Šiaulių miesto nutolusiose iki 50 - 60 km atstumu. 2016 metų rugsėjo mėn. patvirtinta 

Pataisos pareigūnų profesijos viešinimo programa 2016 -2017 metams Nr. 20/01-5094. 2017 metų 

pabaigoje Šiaulių tardymo izoliatoriaus pataisos pareigūnų profesijos viešinimo programa įgyven-

dinta 95 procentais. Galima daryti išvadą, kad viešinimo grupės veikla turėjo tiesioginės įtakos sėk-

mingam jaunesniųjų pataisos pareigūnų grandies komplektavimui.  

              Teisinė bazė. Šiaulių tardymo izoliatoriuje sukurta pakankama ir efektyviai veikianti bei 

nuolat atnaujinama teisinė bazė. Parengti įstatymų įgyvendinimui reikalingi nauji, papildyti esami 

tvarkų aprašai: vaistų ir medicinos prekių įsigijimo už suimtųjų ir nuteistųjų už asmenines lėšas lai-
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kymo ir apskaitos tvarkos aprašas, visuomenės narių vizito organizavimo Šaulių tardymo izoliato-

riuje tvarkos aprašas, priemokų, pašalpų ir premijų nustatymo ir skyrimo Šiaulių tardymo izoliato-

riaus darbuotojams tvarkos aprašas, Dokumentų valdymo tvarkos aprašas, suimtųjų ir nuteistųjų 

kūno sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos tvarkos aprašas, Pareigūno mokymo 

tarnybos vietose tvarkos aprašas, Šiaulių tardymo izoliatoriaus suimtųjų (nuteistųjų) pasimatymų  su 

giminaičiais ir kitais asmenimis patalpų eksploatavimo tvarkos aprašas. 

  Apskaitos tinkamumas. Apskaita, kaip ir kitose biudžetinėse įstaigose, Šiaulių tardymo       

izoliatoriuje vykdoma vadovaujantis įstatymais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuteri-

nėmis programomis Labbis, Bonus ir Navision. 

 

II SKYRIUS 

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI 

   

1. Strateginio tikslo pavadinimas, kodas 

Pasiekti, kad bausmių sistema būtų taupi ir veiksminga.  

 

2. Programos pavadinimas, kodas 

Bausmių sistema (03.001)  

 

3. Programos tikslo pavadinimas, kodas 

Kurti veiksmingą ir modernią bausmių vykdymo sistemą (01)  

  

4. Programos uždavinių pavadinimai, kodai 

Vykdyti veiksmingą nuteistųjų resocializaciją (01-02)  
Užtikrinti laisvės atėmimo vietų optimalią veiklą bei modernizuoti jų infrastruktūrą ir veiklos meto-

dus (01-03) 

5. Programos uždaviniui įgyvendinti vykdytų priemonių pavadinimai, kodai ir vyk-

dymo aprašai 

5.1. Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą (03.001.01.02.01) 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 214 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės iš-

laidos – 214 tūkst. Eur.; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

 

2017 m. laikotarpiu Šiaulių tardymo izoliatoriuje socialinės reabilitacijos ir užimtumo prie-

monėse vidutiniškai dalyvavo 1393 suimtieji ir nuteistieji. Pozityvaus užimtumo priemonėse nu-

teistieji dalyvauja savanoriškumo principu. 2017 m. buvo organizuota renginių panašiai kaip 2016 

m. (atitinkamai 39 ir 40), tačiau šiose priemonėse dalyvavo 27 % daugiau ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistųjų, nei 2016 m. (atitinkamai 56 ir 44 asm.). Tikėtina, kad tokiam pokyčiui turėjo įtakos 

nuteistųjų kaita bei dažniau poilsio dienomis organizuojami renginiai. Be planuose numatytų kul-

tūrinių ir sportinių renginių nuteistiesiems buvo papildomai organizuotos ir kitos pozityvaus užim-

tumo priemonės: padedant savanoriams bei bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu ir Šiaulių 

valstybine kolegija, nuteistiesiems buvo skaitomos įvairios paskaitos, edukaciniai, prevenciniai 

renginiai ir praktiniai užsiėmimai, reguliariai organizuojami susitikimai su dvasininkais, su Lietu-

vos veiklių žmonių bendrijos atstovais dvasinio ugdymo ir žalingų įpročių prevencijos tema. Šiau-

lių tardymo izoliatoriuje bausmę atliekančių nuteistųjų dalyvavimas visuomenei naudingoje veik-

loje jau tapo gera tradicija, kurią palankiai vertina ne tik patys nuteistieji, bet ir miesto gyventojai. 

Per 2017 m. ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji ne kartą įsitraukė į visuomeninę veiklą bei socialines 

akcijas, dalyvavo  talkose tvarkant miesto kapines, parkus, kitas rekreacines zonas, prisijungė prie 

visuotinės ekologinės akcijos „Darom 2017!”. 2017-03-16 Ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji ak-

tyviai prisidėjo prie Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro organizuotos kasmetinės Paukščių inkilų 

kėlimo šventės, Talkšos ežero pakrantėje vykusioje inkilų parodoje – konkurse nuteistieji pristatė 
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14 savo rankomis pagamintų inkilų, padėjo sukabinti visus inkilus. 2017-06-07 organizuotas Šiau-

lių apygardos probacijos tarnybos vyresniosios specialistės Oksanos Vyšniauskienės, mediatorės 

Vaidos Petraitytės ir tuo metu bausmę atliekančių nuteistųjų susitikimas, kurio metu buvo sudaryta 

galimybė susipažinti su probacijos tarnybos veikla ir mediacijos procesu, funkcijomis, proceso ga-

limybėmis bei gaunama nauda. Per 2017 m. pateikti 7 tardymo izoliatoriuje bausmę atliekančių 

nuteistųjų prašymai dėl dalyvavimo mediacijos procese. 

Įgyvendinant projektą „Žalioji oazė“ Šiaulių tardymo izoliatoriaus ūkio aptarnavimo būrio 

nuteistiesiems buvo įteikti 9 pažymėjimai, liudijantys, kad šie nuteistieji dalyvavo socialinio pro-

jekto edukaciniuose mokymuose. Ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems buvo pravesti aštuoni mo-

kymo ciklo „Želdinių parinkimas, naudojimas ir priežiūra“ užsiėmimai. 

VšĮ "Malonės namai" vykdomo projekto „Keistis išmokstama“ metu nuteistieji dalyvavo 

programoje „Orientavimasis į darbo rinką“ bei „Savanorių rengimas“. Nuteistiesiems buvo organi-

zuoti menininkės Anetos Koryznės aliejinės tapybos darbų paroda „Kilti“, dokumentinio filmo 

„Misija Sibiras'16“ pristatymas ir aptarimas. 2017 m. balandžio – birželio mėn. Šiaulių universiteto 

profesorius, socialinių mokslų (psichologijos) daktaras Adolfas Juodraitis, tiriantis delinkventinio 

elgesio raišką provokuojančius veiksnius ir resocializacijos modelius, skaitė 12 nuteistųjų grupei 

34 val. psichologijos kursą „Asmenybės raidos ir elgesio psichologija“, verčiantį  susimąstyti apie 

savo elgesį skirtingose situacijose. Nuo 2017 m. spalio mėn. 16 nuteistųjų klauso psichologijos 

kursą „Bendravimas kaip asmenybės ir socialinės aplinkos sąveikos procesas“. 

Vadovaujantis Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų pareigūnų budėjimo pasibaigus darbo dienai, taip pat poilsio 

ir švenčių dienomis tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-391 nuo 2017 m. ba-

landžio mėnesio Šiaulių tardymo izoliatoriuje organizuojami budėjimai, kurių metu vykdomas 

suimtųjų ir nuteistųjų užimtumas. 

5.2. Plėtoti bendrąją, atrankinę ir tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės atėmimo 

vietose (03.001.01.02.02). 

2017 m. laikotarpiu nuteistiesiems areštu, suimtiesiems bei nepilnamečiams pravesta 12 

paskaitų–diskusijų „Sveika gyvensena – žalingi įpročiai (tabakas, alkoholis, narkotikai ir psichot-

ropinės medžiagos)“, kuriuose dalyvavo 180 suimtųjų ir nuteistųjų. Ūkio aptarnavimo būrio nu-

teistiesiems pravestos 5 švietėjiškos paskaitos apie narkotikų žalą asmeniui.  

Suimtiesiems ir nuteistiesiems, kurie buvo įtraukti į linkusių vartoti, platinti narkotikus, 

priežiūros prevencinę programą, žalingų įpročių prevencijos tematika pravestos 39 švietėjiškos 

paskaitos ir/ar edukaciniai užsiėmimai. 

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų užkardymas 2017 metais - 100% 

 

5.3. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo vietų valdymą (03.001.01.03.01). 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 2381,3 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės 

išlaidos – 2381,3 tūkst. Eur.; planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

Siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų pagrindinių principų laikymąsi įstaigoje ir sudaryti 

sąlygas racionaliai, taupiai, efektyviai ir rezultatyviai naudoti įstaigai skirtus valstybės biudžeto 

asignavimus ir kitas lėšas, patvirtintos viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus 

kontrolės Šiaulių tardymo izoliatoriuje taisyklės. Siekiant padidinti darbuotojų motyvaciją, norą 

tobulėti, parengtas ir patvirtintas darbuotojų motyvacijos didinimo planas, papildyti statutinių 

valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų specialieji reikalavimai.  

Per 2017 metus įstaigoje atlikti 4 atsitiktine tvarka pasirinktos kompiuterinės įrangos ir 

programinės įrangos naudojimo ir administravimo patikrinimai, 4 teisės aktų ar jose reglamentuotų 

procedūrų tinkamo įgyvendinimo atsitiktiniai patikrinimai, 2 darbuotojų darbo laiko apskaitos ži-

niaraščių patikrinimai, 1 patalpų ir darbo vietų, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija patikri-

nimas. 

 



 

 
 

5 

Siekiant įstaigos dokumentų valdymo proceso efektyvumo, plečiant dokumentų valdymo 

sistemos įsisavinimo galimybes bei didinant darbuotojų, kurie geba dirbti su Dokumentų valdymo 

sistema skaičių, 2017 metais organizuoti 2 mokymai – seminarai įstaigos darbuotojams dėl daž-

niausiai Dokumentų valdymo sistemoje daromų klaidų, naujų DVS veiksmų ir funkcijų panaudo-

jimo. 

Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. taikomas įkalintų asmenų dinaminės priežiūros modelis. Rėži-

minio korpuso trečio aukšto gyvenamųjų kamerų Nr. 90 – 98 suimtieji išleidžiami į lokalinį sektorių, 

sudarant galimybę bendrauti tarpusavyje ir būti  už kameros (gyvenamosios patalpos) ribų, taip 

užtikrinamas ne mažiau kaip 3,5 val. per parą užimtumas (2017-12-31 dinaminės priežiūros modelis 

taikytas 31 suimtajam).  

Tobulinant įstaigoje dirbančių pataisos pareigūnų tarnybinius įgūdžius bei veiksmus susi-

darius ypatingai situacijai, organizuotos pareigūnų fizinio pasirengimo patikrinimo pratybos, 2 pa-

reigūnų iškvietimo pratybos pagal pareigūnų iškvietimo schemą, bendros pratybos su Šiaulių apsk-

rities priešgaisrine gelbėjimo valdyba.  

5.4. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materia-

linį aprūpinimą (03.001.01.03.02). 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 290,3 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės 

išlaidos – 290,3 tūkst. Eur. planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc.  

2017 m. atlikti einamojo remonto darbai 16 rėžiminio korpuso kamerų, 6 kamerose įrengti 

klozetai. Atlikti įstaigos rėžiminio korpuso koridorių renovavimo darbai: korpuso koridoriuose su-

montuota 19 naujų šviestuvų, perdažytos antro aukšto koridorių sienos, rėžiminio korpuso 3 aukšto 

koridoriuje įrengti nauji staliukai. Atliktas Ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems skirtos sporto 

salės remontas.  

 

5.5. Vykdyti laisvės atėmimo vietose tuberkuliozės prevenciją (03.001.01.03.03). 

Siekiant užtikrinti tuberkuliozės prevencijos laisvės atėmimo vietose vykdymą, ištirti 2371 

į įstaigą naujai atvykę asmenys. 2017 metų eigoje įstaigoje užfiksuoti 27 nauji tuberkuliozės atve-

jai.  

 

5.6. Vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų pre-

venciją, profilaktiką ir gydymą (03.001.01.03.04). 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 0,9 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės iš-

laidos – 0,9 tūkst. Eur. planinių asignavimų panaudojimo procentas – 100 proc. 

2017 m. suimtiesiems ir nuteistiesiems dėl ŽIV/AIDS infekcijos  atlikti 2499 tyrimai, teik-

tos 2499 konsultacijos ŽIV/AIDS klausimais, užregistruoti 207 ŽIV infekuoti asmenys, 15 naujų 

ŽIV infekuotų asmenų nustatyta Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Įstaigoje užtikrinimas laisvas infor-

macinio pobūdžio lankstinukų ŽIV/AIDS prevencijos klausimais pereinamumas. 

 

5.7. Teikti teisės aktų nustatytas mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines 

paslaugas Pravieniškių gyvenvietei (03.001.01.03.05). 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 82,4 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės 

išlaidos – 61,1 tūkst. Eur. planinių asignavimų panaudojimo procentas – 74,2 proc. Neįvykdyta dėl 

sumažėjusio ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičiaus. 

 

5.8. Vykdyti laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą ir užtikrinti materiali-

nės bazės atnaujinimą (03.001.01.03.08). 

Pradiniai planiniai asignavimai metams 3418 tūkst. Eur. Ataskaitinio laikotarpio kasinės 

išlaidos – 3384,2 tūkst. Eur. planinių asignavimų panaudojimo procentas – 99,01 proc. Neįvykdyta 

dėl užsitęsusių teisminių ginčų su UAB „Conresta“. 

 

 

 

                                                _________________________________ 

 

 


