
1. Didinti nuteistųjų ir suimtųjų resocializacijos proceso veiksmingumą 

  

1.1.R. Pasirengiant įgyvendinti 2022 m. sausio 1 d. įsigaliosiančias Lietuvos Respublikos 

bausmių vykdymo kodekso nuostatas, susijusias su nuteistųjų užimtumo organizavimu, 

parengtas ir patvirtintas Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuteistųjų užimtumo 

organizavimo priemonių planas, nustatytais terminais įgyvendintos plano priemonės – 

100 proc. 

1.2.R. Lyginant su 2020 m., suteiktų trumpalaikių išvykų nuteistiesiems į namus skaičiaus 

didėjimas – ne mažiau 5 %.   

1.3.R. Suimtųjų ir nuteistųjų, baigusių elgesio korekcijos programas, skaičiaus didėjimas – ne 

mažiau kaip 10 proc. 

1.4.R.  Įstaigoje laikomų asmenų, sėkmingai baigusių socialinių įgūdžių lavinimo programas – 

ne mažiau kaip 10 asmenų. 

1.5.R. Lyginant su 2020 m., nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos už 

pataisos įstaigos ribų, skaičiaus didėjimas – ne mažiau kaip 5 proc. 

1.6.R. Iki 2021-12-31 pasirašytų bendradarbiavimo sutarčių, skatinant visuomenės dalyvavimą 

nuteistųjų resocializacijos procese, skaičius – ne mažiau kaip 2. 

1.7.R. Per 2021 metus Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuteistųjų kolektyvo tarybos organizuotų 

posėdžių skaičius – 4 (ne rečiau kaip kartą per ketvirtį), iki 2021-12-31 parengta pažyma 

dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuteistųjų kolektyvo tarybos veiklos rezultatų – 1 vnt.  

1.8.R. Iš pataisos įstaigų paleidžiamų (paleistų) asmenų socialinės integracijos tvarkos aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro 2020-10-08 įsakymu Nr. A1-939/1R-324, nuostatų 

įgyvendinimas – 100 proc. 

1.9.R. Nuteistųjų laisvės atėmimo bausme resocializacijos reformos Lietuvoje koncepcijos 

įgyvendinimo priemonių plano vykdymas numatytais terminais – 100 proc. 

1.10.R. Palyginus su 2020 metais, padidėjo dirbančių ir užimtų pozityvia veikla asmenų, esančių 

laisvės atėmimo vietose, skaičius – ne mažiau kaip 10 proc. 

1.11.R.  Organizuotų ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems veiklų, naudingų įkalinimo vietos 

miestui ir jo bendruomenei, už įstaigos ribų atvejų skaičius – 12. 

1.12.R. Resocializacijos funkcijas vykdančių darbuotojų dalis nuo bendro bausmių vykdymo 

sistemoje darbuotojų skaičiaus - ne mažiau kaip 25 proc. 

1.13.R. Dinaminę priežiūrą vykdančių darbuotojų dalis nuo bendrai priežiūrą vykdančių 

darbuotojų skaičiaus – 100 proc. 

1.14.R. Asmenų, per metus lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų, dalis, palyginti su bendru 

paleistų asmenų skaičiumi – 40 proc. 

2.  Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę 



2.1.R Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų, kurie buvo bausti už psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimą, skaičius per mėnesį – 100 proc. 

2.2.R Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos institucijomis bei naudojant specialiai 

apmokytus tarnybinius šunis, skirtus aptikti psichiką veikiančias medžiagas, inicijuotų 

ir suorganizuotų bendrų kratų skaičius - ne mažiau kaip 24. 

2.3.R Mobilaus ryšio telefonų ir jų priedų, modemų ir kitų ryšio priemonių patekimo į įstaigą 

užkardymas – ne mažiau 50 proc. 

2.4.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-

43 ,,Dėl tarnybinių vaizdo registratorių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

tinkamas vykdymas – 100 proc. 

2.5.R. Atlikta vaizdo registratoriais užfiksuotų įrašų patikrinimų, siekiant nustatyti ar vaizdo 

registratoriai naudojami pagal nustatytą tvarką - ne mažiau kaip 4 patikrinimai per 

mėnesį. 

2.6.R. Siekiant tobulinti pareigūnų ir darbuotojų tarnybinius įgūdžius, suorganizuotos 

darbuotojų ir pareigūnų iškvietimo pratybos pagal iškvietimo schemą (pratybų skaičius 

– 2) ir mokymai saugaus elgesio dirbant su suimtaisiais ir nuteistaisiais tema. 

2.7.R Atlikti netikėti, kontroliniai įeinančių asmenų ir jų daiktų patikrinimai, atliktos 

kontrolinės kratos – ne mažiau 12. 

3.  Tobulinti vidaus kontrolės sistemą, optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo 

procesus ir užtikrinti skaidrų bei racionalų išteklių panaudojimą 

3.1.R Pateiktų Kalėjimų departamento direktoriui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos 

tobulinimo, optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, 

valdyti turtą ir asignavimus, skaičius – ne mažiau kaip 3 pasiūlymai.  

3.2.R. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. 

programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymas – 100 proc. 

3.3.R. Parengtas ir patvirtintas Šiaulių tardymo izoliatoriaus vidaus kontrolės tvarkos aprašas 

– 1.  

3.4.R. Atliktas įstaigos darbo vietų rizikos vertinimas – iki 2021 m. birželio 1 d. 

3.5.R Įstaigoje dirbančių darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją ne mažiau kaip 12 akademinių 

valandų per metus, dalis - ne mažesnė kaip 80 proc. 

3.6.R. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų resocializacijos srityje, dalis nuo 

įstaigoje resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau kaip 30 

proc. 

3.7.R. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją nuteistųjų/suimtųjų įskaitos srityje, dalis nuo įstaigoje 

resocializacijos srityje dirbančių darbuotojų skaičiaus – ne mažiau kaip 30 proc. 



3.8.R. Užtikrintas registruojamų dokumentų įkėlimas į dokumentų valdymo sistemą 

DocLogix – 100 proc. 

3.9.R.  Užtikrinta, kad ne mažiau nei 75 proc. nuo visų bausmių vykdymo sistemos apklausos 

būdu vykdomų viešųjų pirkimų vertės, vyktų skelbiant apklausos būdu 

3.10.R. Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtinto Kalėjimo departamento bei 

jam pavaldžių įstaigų 2021 metų išorinės ir vidinės komunikacijos plano vykdymas – 

100 proc. 

3.11.R. Užtikrinta įstaigos valdomo nekilnojamojo turto inventorizacijos proceso kontrolė, 

įvertinta minėto nekilnojamojo turto tolimesnė naudojimo vizija 

(reikalingas/nereikalingas (griauti, atiduoti TB, VIMA ar kt.)) ir pateikti siūlymai dėl 

tolimesnio jo naudojimo Kalėjimų departamentui iki 2021-03-12. 

3.12.R. Civilinės saugos mokymų vykdymas įstaigoje - ne mažiau kaip 1 mokymai (min 2 val. 

per metus). 

3.13.R. 2020-2023 m. Gaisrinės saugos pagerinimo priemonių plano vykdymas – 100 proc.; 

ataskaitų teikimas Kalėjimų departamentui – vieną kartą per pusmetį. 

 


