PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 27 d.
įsakymu Nr. V-234
ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS
PROGRAMA – BAUSMIŲ SISTEMA
01 PROGRAMOS TIKSLAS – KURTI VEIKSMINGĄ IR MODERNIĄ BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMĄ

Priemonės kodas

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyknimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
tai
02 UŽDAVINYS – VYKDYTI VEIKSMINGĄ NUTEISTŲJŲ RESOCIALIZACIJĄ

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Vertinimo kriterijai:
R-03 001-01-03 Lygtinai paleistų asmenų dalis nuo bendro į laisvę paleistų nuteistųjų laisvės atėmimo bausme asmenų skaičius, proc. ‒ 18

P-03 001-0102-01 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, skaičius, vnt. – 2
P-03 001-0102-02 Dirbančių nuteistųjų, laikomų laisvės atėmimo vietose, dalis, proc. – 22
P-03 001-0102-03 Pasipriešinimo pareigūnams ir smurto tarp įkalintų asmenų mažėjimas (atvejų skaičius 1-am tūkst. įkalintų asmenų) – 8
P-03 001-0102-04 Nuteistųjų, neturinčių drausminių nuobaudų, dalis, proc. – 70
P-03 001-0102-08 Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų skundų mažėjimas (skundų skaičius 1-am šimtui įkalintų asmenų, vnt.) – 70
P-03 001-0102-07 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pateikimo į laisvės atėmimo vietas užkardymo procentas (ne mažiau kaip). – 63
P-03 001-0102-09 Laisvės atėmimo vietose laikomų nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų asmenų, kurie laisvės atėmimo bausmės metu baigė pilną įstaigose taikomos psichosocialinės reabilitacijos programą, dalis (procentais nuo programoje dalyvavusių asmenų skaičiaus) – 0
01-02-01

Padidinti socialinės reabilitacijos veiksmingumą

Taikyti lygtinį paleidimą iš
pataisos įstaigos, įgyvendinant
naujos redakcijos Bausmių
vykdymo kodekso nuostatas.
Įgyvendinant nustatytą metinę
užduotį Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui

Teigiamų Lygtinio paleidimo iš
pataisos komisijos sprendimų dėl
nuteistųjų prašymų taikyti lygtinį
paleidimą iš pataisos įstaigos
tenkinimo dalis (ne mažiau kaip,
proc.)

80

Resocializacijos
skyrius

Organizuoti ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems
veiklas, kurios būtų naudin-

Vykdytų ūkio aptarnavimo
būrio nuteistųjų veiklų, naudingų įkalinimo vietos miestui

12

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

2020-12-31 293,0

2

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
gos įkalinimo vietos miestui
bei miesto bendruomenei.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui
Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų elgesio korekcijos programas bei siekti aktyvaus
suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavimo jose.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui
Organizuoti laipsnišką socialinės reabilitacijos srityje dirbančių specialistų funkcijų
diferencijavimą

Įgyvendinti kompetentingų
institucijų rekomendacijas
tobulinant nuteistųjų individualių socialinės reabilitacijos planų rengimo ir vykdymo pataisos įstaigoje sistemą

Organizuoti socialinių
partnerių įtraukimą į nuteistųjų socialinės reabilitacijos
procesą pataisos įstaigoje.
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai
ir jo bendruomenei, už įstaigos
ribų atvejų skaičius (vnt.)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

1. Suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavusių elgesio pataisos programose skaičius (asmenys)
2. Baigusių elgesio pataisos
programą (proc.)

30

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

70

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

Sudarytų socialinio tyrimo išvadų
rengimo ir kriminalinės rizikos
vertinimo atlikimo specialistų
grupių skaičius
1. Peržiūrėta nuteistųjų individualių socialinės reabilitacijos planų ne mažiau kaip, vnt.
2. Atliktų tikslinių patikrinimų
skaičius (vnt.)

1

Resocializacijos
skyrius

2020-12-15

30

Resocializacijos
skyrius

2020-12-01

1

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

3. Organizuota pasitarimų individualių socialinės reabilitacijos
planų rengimo ir vykdymo klausimais (skaičius)

2

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

1. Inicijuoti socialiniai, edukaciniai, kūrybiniai projektai
nuteistųjų resocializacijos,
visuomenės požiūrio pokyčio į
elgesio pažangą darančius nuteistuosius srityse, bendradar-

4

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

3

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
izoliatoriaus direktoriui

Didinti pataisos įstaigoje
socialinės reabilitacijos srityje dirbančių darbuotojų
pareigų prestižą
Užtikrinti elektroninės nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos
„OASYS“ versijos naudojimą
Vykdyti suimtųjų (nuteistųjų)
savižudybių prevenciją

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai
biaujant su socialiniais partneriais (valstybinių įstaigų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų švietimo, kultūros,
sporto sričių atstovais) – ne
mažiau kaip (projektai)

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

2. Organizuoti susitikimai su
įvairių valstybinių institucijų
ir nevyriausybinių organizacijų atstovais, siekiant ūkio aptarnavimo būrio nuteistuosius
integruoti į visuomenę (skaičius)

6

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

3. Naujų partnerių įtraukymas į
nuteistųjų socialinės reabilitacijos procesą (skaičius)
Parengtas ir paviešintas straipsnis
visuomenės informavimo priemonėse socialinės reabilitacijos
srities darbuotojo profesijos patrauklumui skatinti (skaičius)
Atliktų elektroninių nusikalstamo
elgesio rizikos vertinimų versijų
(proc.)

1

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

1

Resocializacijos
skyrius

2020-10-30

60

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

2

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

1

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

1. Suimtiesiems (nuteistiesiems),
priskirtiems didelės rizikos grupei dėl savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti, organizuotų švietėjiškų priemonių savižudybės
prevencijos klausimais skaičius
Pareigūnams organizuotų švietėjiškų užsiėmimų savižudybių

4

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Bendradarbiaujant su rinkimų
komisijomis, tinkamai organizuoti išankstinį balsavimą Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose, užtikrinti tinkamą
politinės reklamos sklaidą bei
rinkiminės kampanijos agitacijos metu – kandidatų į Lietuvos
Respublikos Seimą galimybę
susitikti su nuteistaisiais
Mažinti nuteistųjų ir suimtųjų
užsieniečių atskirtį

Organizuoti vykdomo socialinio projekto „Žalioji oazė“
veiklas
Organizuoti suimtųjų ir nuteistųjų informavimą apie naujos
redakcijos Bausmių vykdymo
kodekso ir Suėmimo vykdymo
įstatymo nuostatų įgyvendinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

prevencijos klausimais skaičius
Pasirengimo rinkimams organizacinių priemonių įgyvendinimas
(proc.)

100

Resocializacijos
skyrius

2020-10-23

1. Užsieniečių, dalyvaujančių
užimtumo priemonėse skaičius
(proc.)

100

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

2. Atnaujinta ir pateikta informacija užsienio kalbomis įstaigoje
laikomiems užsienio piliečiams

100

3. Naujai atvykusiems užsienio
piliečiams parengta ir pateikta
informacija apie galimybę kreiptis į savo šalies ambasadą arba
konsulatą
Dalyvavusių veiklose ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų skaičius
(proc.)
Atnaujinta informacija kamerose
apie aktualių teisės aktų pasikeitimus (proc.)

100

Organizuotų susitikimų su ūkio
aptarnavimo būrio nuteistaisiais
skaičius

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius
Veiklos organizavimo
skyrius
Resocializacijos 2020-12-31
skyrius
Saugumo valdymo
skyrius

25

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

100

Resocializacijos
skyrius

2020-08-01

1

Resocializacijos
skyrius
Saugumo valdymo

2020-08-01

5

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Plėtoti mediacijos paslaugų
teikimą

Plėtoti bendrąją, atrankinę ir
tikslinę narkomanijos prevenciją laisvės
atėmimo vietose, užtikrinti
kompetentingų
valstybės institucijų, atliekančių narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų ir jų
pirmtakų (prekursorių) apy-

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

skyrius
Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

Organizuota susitikimų su Lietuvos probacijos tarnybos atstovais
skaičius
Mediacijos taikymui atrinktų ir
perduotų Lietuvos probacijos
tarnybos mediatoriams atvejų
skaičius
Nuotolinio darbo vietų skaičius,
vnt.

2

Gerinti suimtiesiems (nuteistiesiems) skiriamų nuobaudų
dokumentinės medžiagos rengimo kokybę

Pasitarimų skaičius su pataisos
įstaigos RS, SVS, TVS bei KD
KŽV KŽS specialistais dėl situacijos, susijusios su nuobaudų
skyrimu, aptarimo

2

Vykdyti įstaigoje tikslinę
narkomanijos prevenciją
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

1. Įtraukti į linkusių vartoti,
platinti narkotikus priežiūros
prevencinę programą asmenys, dalyvavę švietėjiško
pobūdžio paskaitose ar edukaciniuose užsiėmimuose (proc.
nuo visų esančių sąraše)
2. Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų patekimo į laisvės
atėmimo įstaigą fiksavimas
(proc.)
3. Pravestų paskaitų-diskusijų
„Sveika gyvensena - žalingi
įpročiai (tabakas, alkoholis,
narkotikai ir psichotropinės

70

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

100

Saugumo valdy- 2020-12-31
mo skyrius

12

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

Užtikrinti galimybę vykdyti
nuteistųjų resocializacijos
priemones nuotoliniu būdu

01-02-02

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai

1

1

Resocializacijos
skyrius

2020-12-31

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius
Veiklos organizavimo
skyrius
Resocializacijos
2020-12-31
skyrius

0

6

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

vartos kontrolę,
materialinį ir
techninį aprūpinimą

Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų patikrinimus dėl psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

01-02-03

Plėtoti priklausomybių reabilitacijos programos taikymą
laisvės atėmimo
vietose

Įstaigoje laikomiems asmenims vykdyti užsiėmimus
priklausomybių prevencijos
tikslu
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
medžiagos)“ nuteistiesiems
areštu, suimtiesiems bei nepilnamečiams skaičius (vnt.)
4. Išklausiusių paskaitas „Svei100
Resocializacijos 2020-12-31
ka gyvensena - žalingi įpročiai
skyrius
(tabakas, alkoholis, narkotikai
ir psichotropinės medžiagos)“
nuteistųjų areštu, suimtųjų bei
nepilnamečių skaičius (vnt.)
1. Patikrintų suimtųjų ir nu120
Saugumo valdy- 2019-12-31
teistųjų dėl psichiką veikianmo skyrius
čių medžiagų vartojimo, skaičius (asmenys)
2. Apsvaigimų nuo narkotinių
0
Saugumo valdy- 2020-12-31
ar psichotropinių medžiagų
mo skyrius
laisvės atėmimo įstaigoje (išskyrus naujai atvykusius asmenis) skaičius
3. Narkotinių ir psichotropinių
63
Saugumo valdy- 2020-12-31
medžiagų pateikimo į laisvės
mo skyrius
atėmimo vietas užkardymo
procentas (ne mažiau kaip)
1. Organizuoti dailės terapijos
užsiėmimai suimtiesiems ir
nuteistiesiems tikslu – streso,
įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpažinimas, efektyvūs jų sprendimo būdai
(užsiėmimų skaičius)
2. Organizuotų dailės terapijos
užsiėmimuose suimtiesiems ir
nuteistiesiems tikslu – streso,

6

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

4

Resocializacijos 2020-12-31
skyrius

7

Priemonės kodas

01-02-08

01-02-12

Priemonės pavadinimas

Plėtoti laisvės
atėmimo vietose socialinių
įgūdžių lavinimo programas

Įsigyti priemones, skirtas nuteistiesiems

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyknimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
tai
įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpažinimas, efektyvūs jų sprendimo būdai
(dalyvaujančių asmenų skaičius)
Stiprinti resocializacijos
Darbuotojų, kėlusių kvalifika50
Resocializacijos,
specialistų kompetencijas ir ciją nuteistųjų/suimtųjų resoVeiklos organigebėjimus skatinti nuteistuo- cializacijos ir dinaminės priezavimo skyriai
sius dalyvauti elgesio korek- žiūros srityje, dalis nuo įstaicijos programose
goje resocializacijos srityje
Įgyvendinant nustatytą meti- dirbančių darbuotojų skaičiaus
nę užduotį Šiaulių tardymo
– ne mažiau kaip, proc.
izoliatoriaus direktoriui
Siekti lavinti pataisos įstai1. Inicijuotų ir organizuotų
2
Resocializacijos
goje laikomų asmenų socia- naujų laisvalaikio užimtumo
skyrius
linius įgūdžius
priemonių skaičius (vnt., ne
Įgyvendinant nustatytą meti- mažiau kaip per kalendorinius
nę užduotį Šiaulių tardymo
metus)
izoliatoriaus direktoriui
2. Įstaigoje laikomų asmenų,
10
Resocializacijos
sėkmingai baigusių socialinių
skyrius
įgūdžių lavinimo programas
(ne mažiau nei asmenų)
3. Ūkio aptarnavimo būrio
2
Resocializacijos
nuteistųjų, įgijusių specialybę
skyrius
bausmės atlikimo metu (ne
mažiau kaip)
4. Užtikrinti suimtajam (nu100
Saugumo valdyteistajam) galimybę pasinaumo skyrius
doti RIP ne rečiau kaip kartą
per 15 darbo dienų (proc.)
Vykdyti veiksmingesnę nu- Peržiūrėti ir esant poreikiui
100
Saugumo valdyteistųjų priežiūrą
atnaujinti įstaigos direktoriaus
mo skyrius
Įgyvendinant nustatytą meti- teisės aktai, reglamentuojantys
Įstaigos veiksmo pavadinimas

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

2020-12-31

2020-12-31

2020-12-31

2020-11-30

2020-12-31

2020-06-01

8

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
neleidžiamų
nę užduotį Šiaulių tardymo
įstaigos saugumo valdymą
turėti daiktų
izoliatoriaus direktoriui
(proc.)
patekimo į lais- Siekti užkardyti nuteistie1. Bendradarbiaujant su kito24
Saugumo valdy- 2020-12-31
vės atėmimo
siems neleidžiamų turėti
mis teisėsaugos institucijomis
mo skyrius bendvietas užkardaiktų patekimą į įstaigą
bei naudojant specialiai apradarbiaujant su
dymui stiprinti
Įgyvendinant nustatytą meti- mokytus tarnybinius šunis,
Kalėjimų deparnę užduotį Šiaulių tardymo
skirtus aptikti psichiką veitamento KŽS
izoliatoriaus direktoriui
kiančias medžiagas, inicijuotų
ir suorganizuotų bendrų kratų
skaičius (ne mažiau kaip)
2. Mobilaus ryšio telefonų ir
50
Saugumo valdy- 2020-12-31
jų priedų, modemų ir kitų rymo skyrius
šio priemonių patekimo į įstaigą užkardymas (proc., ne
mažiau kaip)
3. Atliktos netikėtos, iš anksto
20
Saugumo valdy- 2020-12-31
neplanuotos, asmenų įeinančių
mo skyrius
į įstaigą ir
išeinančių iš jos apžiūros ir
daiktų patikrinimai (bent kartą per mėn.)
03 UŽDAVINYS – UŽTIKRINTI LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ OPTIMALIĄ VEIKLĄ BEI MODERNIZUOTI JŲ INFRASTRUKTŪRĄ IR VEIKLOS METODUS
01-03-01
Vykdyti saugų
Įsigyti ir įrengti technines
1. Įrengta nauja vaizdo stebė1
Saugumo valdy- 2020-12-31
2789,0
ir veiksmingą
priemones, kurios padėtų
jimo sistema režiminio korpumo, Veiklos orlaisvės atėmimo užtikrinti pareigūnų sauguso 1-ajame aukšte (veikianti
ganizavimo ir
vietų valdymą
mą
vaizdo stebėjimo sistema,
Turto valdymo
Įgyvendinant nustatytą meti- vnt.)
skyriai
nę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui
Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

2. Atnaujinta ar naujai įrengta

1

Saugumo valdy- 2020-12-31

9

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Gerinti pataisos įstaigos
darbuotojų pasirengimą
priešgaisrinės ir civilinės
saugos srityje

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
pavojaus signalizacija režimimo, Veiklos orniame korpuse (veikianti paganizavimo ir
vojaus signalizacijos sistema,
Turto valdymo
vnt.)
skyriai
3. Vaizdo registratorių naudo100
Saugumo valdy- 2020-12-31
jimas bendrųjų, planinių ir
mo skyrius
neplaninių kratų metu (ne mažiau, kaip proc.)
4. Vaizdo registratoriais suim50
Saugumo valdy- 2020-12-31
tųjų (nuteistųjų) padarytų pamo skyrius
žeidimų, išskyrus patalynės ir
indų nepridavimo išvykstant iš
įstaigos atvejus (proc.)
5. Pataisos pareigūnai, dirban100
Saugumo valdy- 2020-12-31
tys su atliekančiais terminuotą
mo skyrius
laisvės atėmimo bausmę kalėjimo režimu nuteistaisiais,
aprūpinti būtinomis jų saugumą garantuojančiomis specialiosiomis priemonėmis
(liemenė apsauganti nuo dūrių,
lazda, dujos, radijo ryšio stotelė, vaizdo registratorius, prožektorius) (pareigūnų proc.)
1. Parengtas ir patvirtintas
1
Turto valdymo 2020-03-31
Priešgaisrinės saugos 2020—
skyrius
2023 m. priemonių planas ir
pateiktas Kalėjimų departamentui (skaičius)
2. Priemonių plano veiksmų
100
Turto valdymo 2020-12-31
2020 metams įgyvendinimas
skyrius
nustatytais terminais (proc.)
3. Siekiant tobulinti darbuo2
Saugumo valdy- 2020-12-31
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Inicijuoti susitikimus su
Šiaulių AVPK vadovais,
siekiant numatyti papildomas priemones nuteistųjų,
kuriems suteikta teisė išvykti už pataisos įstaigų ribų,
kontrolei stiprinti
Įvertinti nuteistųjų (suimtųjų) judėjimo įstaigose viduje
srautus ir juos optimizuoti,
kad būtų sumažintos pareigūnų užpuolimo ir kitų teisės pažeidimų rizikos
Organizuoti pareigūnų praktinius mokymus (pratybas)
veikti ypatingų situacijų metu (riaušės, įkaitų paėmimas,
pareigūno užpuolimas ir
pan.)

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyknimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
tai
tojų įgūdžius suorganizuotos
mo skyrius
darbuotojų iškvietimo pratybos pagal iškvietimo schemą
(pratybų skaičius ne mažiau, iš
kurių vienas iškvietimas gaisro atveju) (pratybų skaičius,
vnt.)
4. Organizuoti civilinės saugos
1
Turto valdymo
mokymai (vnt.)
skyrius, Saugumo
valdymo skyrius
5. Dalyvavusių civilinės sau25
Turto valdymo
gos mokymuose dalyvių skaiskyrius
čius (proc. nuo visų darbuotojų skaičiaus)
Inicijuotų tokių susitikimų
Saugumo valdyskaičius
1
mo skyrius

1. Parengta pažyma su siūlymais dėl srautų optimizavimo
(vnt.)
2. Siūlymų įgyvendinimas
(proc)
1. Suorganizuotų pratybų
skaičius (vnt.)
2. Pratybų dalyvių skaičius (iš
viso dalyvavusių pratybose
pareigūnų skaičius)

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

2020-11-30

2020-11-30

2020-09-01

1

Saugumo valdy- 2020-11-01
mo skyrius

100

Saugumo valdy- 2020-12-31
mo skyrius

7
140

Saugumo valdy- 2020-12-31
mo skyrius
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
Tobulinti ir optimizuoti įstaigos veiklos valdymą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
1. Nuteistųjų perkėlimo į pa100
Saugumo valdy- 2020-10-01
taisos įstaigas organizavimas
mo skyrius
ir vykdymas pagal 2020-07-01
įsigaliosiančias BVK nuostatas (proc.)

2. Parengta Darbuotojų darbo
apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo ir komisijų
narių atlygio už darbo įstatymo naują redakciją (skaičius)
3. Parengta ir patvirtinta nauja
Vidaus tvarkos taisyklių redakcija (skaičius)
4. Biudžeto lėšų kreditorinis
įsiskolinimas darbo užmokesčio straipsnyje (eurai) (proc.)
5. Pasirengimo konsoliduoti
valstybės įstaigų personalo
administravimo funkcijas Nacionaliniame bendrųjų funkcijų centre priemonių plano
vykdymas, proc.
6. Visų 2020 m. pradėtų statybos, elektros ūkio ir kt. darbų
organizavimas ir vykdymas
pagal nustatytus terminus (įgyvendinimas laiku, proc.)
7. Aktyvus potencialių kandi-

1

Veiklos organizavimo skyrius

2020-05-01

1

Veiklos organizavimo skyrius

2020-06-01

0

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

100

Veiklos organizavimo skyrius

2020-10-01

100

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

2

Veiklos organi-

2020-12-31
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Užtikrinti sklandų perėjimą
prie
Bendros viešojo sektoriaus
finansų valdymo informacinės sistemos

Siekti įstaigos veiklos optimizavimo bei racionalaus
įstaigos turto ir asignavimų
valdymo
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
datų į laisvas Saugumo valzavimo skyrius
dymo skyriaus jaunesniųjų
specialistų pareigybes pritraukimas (kandidatų skaičius į 1
paskelbtą darbo vietą)
1. Parengtas veiksmų planas
1
2020-02-03
dėl Šiaulių tardymo
izoliatoriaus pasirengimo
pereiti prie bendros viešojo
sektoriaus finansų valdymo
informacinės sistemos ir
pateiktas Finansų ministerijai
(vnt.)
2. Finansų valdymo ir
2020-06-30
apskaitos posistemio
100
įdiegimas nustatytu laiku
(proc.)
3. Bendros buhalterinės aps2020-08-31
kaitos informacinės sistemos
100
(toliau – BBAIS) įdiegimas
gamybinėje aplinkoje (proc.)
1. Pateiktų Kalėjimų departa3
Direktoriaus pa- 2020-12-31
mentui pasiūlymų (raštu) dėl
vaduotojai, Veikįstaigos veiklos tobulinimo,
los organizavimo,
optimizavimo, siekiant racioTurto valdymo,
naliau naudoti žmogiškuosius
Saugumo valdyišteklius, valdyti turtą ir asigmo, Resocializanavimus, skaičius (pasiūlymai,
cijos skyriai
ne mažiau kaip)
2. Vienetinių pirkimų paraiškų
100
Veiklos organi- 2020-12-31
pateikimas Kalėjimų departazavimo skyrius
mentui kaip centrinei perkančiajai organizacijai (proc.)
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Parengti ir įgyvendinti įstaigos 2020 m. lėšų taupymo
planą

Siekti tobulinti įstaigos personalo kvalifikaciją, pareigūnų tarnybinius įgūdžius,
organizuojant pareigūnų

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai
3. Prekės, paslaugos ar darbai
100
įsigyti per bausmių vykdymo
sistemos centrinės perkančiosios organizacijos katalogą,
kai jame yra paskelbtos preliminarios pirkimo sutartys,
reikalingos įsigyti prekėms,
paslaugoms ar darbams (proc.)
4. Užtikrinti, kad įstaigoje sa20
varankiškai atliekami pirkimai
būtų vykdomi skelbiamos apklausos būdu (proc. nuo visų
atliktų pirkimų ne mažiau
kaip)
5. Parengtų elektroninių do10
kumentų skaičiaus nuo bendro
įstaigos dokumentų skaičiaus
didėjimas, lyginant su 2019 m.
(ne mažiau kaip, proc.)
1. Parengtas įstaigos 2020 m.
1
lėšų taupymo planas (vnt.)
2. Taupymo plano priemonių
įgyvendinimas (proc.)

100

1. Įstaigoje dirbančių darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją ne
mažiau kaip 12 akademinių
valandų per metus, dalis (ne

80

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Veiklos organizavimo skyrius

2020-12-31

Veiklos organizavimo skyrius

2020-12-31

Veiklos organizavimo skyrius

2020-12-31

Veiklos organizavimo skyrius

2020-03-01

Direktoriaus pavaduotojai, Veiklos organizavimo,
Turto valdymo,
Saugumo valdymo, Resocializacijos skyriai
Veiklos organi- 2020-12-31
zavimo skyrius
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas
dalyvavimą specialaus parengimo mokymuose
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

Įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės
ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centrinio vidaus audito skyriaus
rekomendacijas Šiaulių tardymo
Izoliatoriui
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui
Užtikrinti tinkamą Covid-19
prevencijos priemonių įgyvendinimą

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai
mažesnė kaip, proc.)

2. Pareigūnų, dalyvavusių organizuotuose specialaus pareigūnų pasirengimo mokymuose
– dalis nuo bendrojo įstaigoje
dirbančių pareigūnų skaičiaus
(ne mažiau kaip, proc.)
3. Specialiai parengtų pataisos
pareigūnų patikrinimų (kaip
jie sugeba veikti situacijomis,
susijusiomis su psichinės ar
fizinės prievartos naudojimu)(skaičius)
Atlikta Valstybės kontrolės ir
TM CVAS audito ataskaitose,
pateiktose 2015-2019 m. rekomendacijų įgyvendinimo
peržiūra, organizuotas neįvykdytų rekomendacijų įvykdymas ir apie tai informuotas
Kalėjimų departamentas
(proc.)
1. Aprūpinimas individualios
apsaugos ir dezinfekcinėmis
priemonėmis (proc.)
2. KD nurodymų ir rekomendacijų, užtikrinant sklandžią

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

50

Saugumo valdy- 2020-12-31
mo, Veiklos organizavimo skyriai

3

Saugumo valdy- 2020-12-31
mo skyrius

100

Direktoriaus pa- 2020-05-31
vaduotojai ir už
rekomendacijų
įgyvendinimą
paskirti atsakingi
asmenys

100

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

100

Padaliniai pagal 2020-12-31
kompetenciją
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Priemonės kodas

01-03-02

01-03-05

01-03-08

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Vykdyti laisvės
atėmimo vietose laikomų asmenų išlaikymą, priežiūrą ir
materialinį aprūpinimą
Teikti teisės
aktų nustatytas
mokamas paslaugas nuteistiesiems ir komunalines paslaugas Pravieniškių gyvenvietei
Vykdyti laisvės
atėmimo vietų
modernizavimo
programą ir
užtikrinti materialinės techninės bazės atnaujinimą

Siekti pagerinti įstaigoje
laikomų suimtųjų, nuteistųjų
buitines sąlygas bei materialinį aprūpinimą
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui
Siekti efektyvesnio įstaigos
finansinių, materialinių išteklių valdymo

Vykdyti investicijų projektą
,,Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto
centrinės dalies į Malavėniukų kaimą 1, Ginkūnų seniūnija, Šiaulių rajonas“
Įgyvendinant nustatytą metinę užduotį Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui

Proceso ir (ar) indėlio vertinimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
tai
įstaigos veiklą valstybės lygio
ekstremalios situacijos, paskelbtos Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. vasario
26 d. nutarimu Nr. 152, metu,
įgyvendinimas
1. Ūkio aptarnavimo būrio
20
nuteistųjų pajėgomis atlikti
režiminio korpuso gyvenamųjų kamerų paprastojo remonto
darbai (kamerų skaičius)
1. Išlaidos nuteistųjų darbo
užmokesčiui (tūkst. eurų)
2. Pasirengimas Kalėjimų departamento direktoriaus 202006-09 įsakymu Nr. V-162 patvirtinto plano dėl vietų nuteistiesiems laikyti įrengimo įgyvendinimui (proc.)
1. Įgyvendinant investicijų
projektą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto
centrinės dalies į Šiaulių r.
sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“, atlikti objekto konservavimo darbai (proc.)
2. Parengtas investicijų projektas, įgyvendinant viešo ir
privataus sektorių partnerystės
būdu (skaičius)

19,0

100

100

1

Atsakingi vykdytojai

Įvykdymo Asignavimai
terminas (tūkst. eurų)

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

491,0

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

19,0

Turto valdymo
skyrius

2020-12-31

Turto valdymo
skyrius

2020-11-30

Už projekto pa- 2020-07-31
rengimą paskirti
atsakingi asmenys
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Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir (ar) indėlio vertiAtsakingi vyk- Įvykdymo Asignavimai
nimo kriterijai, mato viene- Reikšmė
dytojai
terminas (tūkst. eurų)
tai
3. Parengtas viešo ir privataus
1
Paskirti atsakingi 2020-07-31
sektorių partnerystės klausiasmenys
mynas (skaičius)
Iš viso Šiaulių tardymo izo3592,0
liatoriui:

______________________________________

