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1.  Įstaigos materialinė bazė, finansiniai ir žmonių ištekliai. Įkalintų asme-

nų laikymo sąlygų ir personalo darbo sąlygų pokyčiai. Gautų lėšų paskirstymo 

prioritetai. 
Šiaulių tardymo izoliatorius (toliau – Šiaulių TI) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų, skirtų Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas). Biudžetinės ir kitos teisėtai 

gautos lėšos bei turtas naudojami tik Šiaulių TI nuostatuose nustatytai veiklai vykdyti. Įstaiga valdo, 

naudoja ir disponuoja jai patikėjimo teise perduotu, įsigytu iš Lietuvos Respublikos valstybės biu-

džeto skirtų asignavimų ir kitų šaltinių nematerialiuoju, ilgalaikiu ir atsargomis įstatymų nustatyta 

tvarka. Šiaulių TI buhalterinė apskaita ir atskaitomybė tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka. 

Žemiau esančioje diagramoje pateikiamos lėšų, reikalingų įstaigos reikmėms patenkinti per 

2006 - 2013 metus analizė. 

 
Kaip matyti iš pateiktų diagramų, 2010 m. - 2013 m. stabilizavosi įstaigai skiriamų ir išlei-

džiamų lėšų kiekis. Įstaigai skiriamų lėšų ir jų poreikis reikmėms tenkinti beveik sutapo.  



 

 2 

  
Kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai išleista darbuotojų ir ūkio aptarnavimo būrio nu-

teistųjų darbo užmokesčiui (58 % visų įstaigai skirtų lėšų), po to seka išlaidos kitoms reikmėms 

(maitinimui, vaistams ir kt.) (32%). Išlaidos buitinėms reikmėms (šildymui, vandeniui, elektrai ir 

pan. tūkst. Lt) sudarė vos 7 % (2012m. sudarė - 10 %), o išlaidos tardymo izoliatoriaus remontui ir 

pagrindinių priemonių įsigijimui – tik 1,3 % (2012 m. sudarė 3 %) visų Šiaulių TI išlaidų 2013 m. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami 1 įkalinto asmens (suimtojo, nuteistojo) išlaikymo 1 

dienos kaštus pagal atskirus išlaidų straipsnius. 

Eil. 

Nr. Sąmatos str. pavadinimas 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1. Vidutinis (sąrašinis) žmonių skai-

čius 
579 529 537 548 601 618 631 533 

2. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos įstaigoje dirbančiųjų darbo 

užmokesčiui) Lt 

25,63 26,09 34,3 30,89 25,96 26,48 25,91 30,93 

3. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos socialiniam draudimui) Lt 

6,69 7 9,16 8,29 6,92 7,49 7,18 8,17 

4. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos mitybai) Lt 

4,46 5,12 6,05 6,80 6,92 6,61 5,83 6,08 

5. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos medikamentams) Lt 

0,42 0,4 0,41 0,23 0,23 0,23 0,17 0,19 

6. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos šildymui) Lt 

0,91 0,79 1,11 1,65 0,99 0,98 1,61 1,13 

7. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos elektros energijai) Lt 

1,06 1,15 1,43 1,26 0,99 0,99 1,12 1,14 

8. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos ryšių paslaugoms) Lt 

0,31 0,32 0,38 0,24 0,25 0,22 0,16 0,19 

9. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos transportui) Lt 

0,44 0,47 0,51 0,17 0,19 0,18 0,18 0,20 

10. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos minkštajam inventoriui) Lt 

 

 

0,99 0,91 0,97 0,79 0,60 0,30 0,73 0,62 
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Eil. 

Nr. Sąmatos str. pavadinimas 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

11. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos spaudiniams) Lt 

0,01 0,01 0,01 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 

12. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos kitoms prekėms) Lt 

0,34 0,39 0,44 0,38 0,39 0,41 0,26 0,42 

13. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos komandiruotėms) Lt 

0,09 0,09 0,09 0,04 0,05 0,08 0,06 0,11 

14. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos kitoms išlaidoms) Lt 

2,03 2,85 3,9 3,97 1,87 1,54 1,09 1,16 

15. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos vandeniui) Lt 

n. d. n. d. n. d. n. d. n. d. 1,07 1,77 1,57 

16. Išlaidos, tenkančios 1 įkalinto as-

mens išlaikymui per 1 dieną  (iš-

laidos remontui) Lt 

2,32 2,63 1,82 0,39 0,41 0,54 1,34 1,52 

 1 įkalinto asmens 1 dienos išlai-

kymo kaštai 
45,70 48,22 60,58 55,10 45,82 47,12 47,41 53,43 

 

Išlaidos 1 įkalintam asmeniui iš-

laikyti 1 mėn. (30 d.) 
1371 1446,6 1817,4 1653 1374,6 1413,6 1422,3 1602,9 

Žemiau pateikiami 1 asmens (suimtojo, nuteistojo) išlaikymo per 1 dieną kaštai per 2006 – 

2013 metus. 

    
Kaip matyti iš diagramų, nuo 2008 m. 1 įkalinto asmens išlaikymo kaštai mažėjo (per 

2009-2011 m. sumažėjo 22,3%). 2011 m., lyginant su 2010 m. labiausiai mažėjo: 

1) išlaidos minkštam inventoriui (patalynei ir aprangai) – 50%; 

2) išlaidos, ryšių paslaugoms – 12%; 

3) išlaidos šildymui – 10,1%; 

4) išlaidos transportui – 5,3%; 

5) išlaidos elektros energijai – 2%. 

Lyginant 2010 m. ir 2011 m. 1 įkalinto asmens 1 dienos išlaikymo išlaidas, pastebima, kad 

labiausiai didėjo šios išlaidos: 

1) išlaidos komandiruotėms – 60%; 

2) išlaidos, tenkančios kitoms išlaidoms (nenumatytoms lentelėje įvardintoms sąmatoms, 

tarp jų vandeniui bei nuotekoms) – 44,9%; 

3) išlaidos kitoms prekėms, kurios nenumatytos lentelėje įvardintoms sąmatose – 25,6%. 

Lyginant su 2012 m., 2013 m. 1 įkalinto asmens išlaikymo išlaidos padidėjo 12,7%. 

Didžiausią 1 įkalinto asmens išlaikymo kaštų didėjimą lėmė sumažėjęs net 15,5% suimtųjų ir 
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nuteistųjų skaičius. Mažėjant įkalintų asmenų skaičiui, kai kurios pastovios išlaidos keičiasi nedaug 

arba visai nesikeičia (įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio, šildymo, ryšių paslaugų ir kt. išlaidos), 

todėl išdalijus atitinkamai šias išlaidas mažesniam įkalintų asmenų skaičiui, didėja jų išlaikymo 

kaštai. 2013 m. labiausiai didėjo šios 1 įkalintam asmeniui išlaikyti tenkančios išlaidos: išlaidos 

komandiruotėms (83,3%), išlaidos kitoms prekėms (61,5%), išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui 

(19,4%), išlaidos ryšių paslaugoms (18,8%), išlaidos remontui (13,4%). Mažėjo išlaidos, tenkančios 

1 įkalintam asmeniui išlaikyti 1 dieną: išlaidos šildymui (29,8% dėl sumažėjusios šildymo kainos 

Šiauliuose), išlaidos minkštam inventoriui (15,1%) ir išlaidos vandeniui (11,3%). 

Eil. 

Nr. 

 

Rodiklis 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1. Suremontuotas suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų 

patalpų plotas (m
2
)  

8 0 17,62 311,47 476,68 

2. Suremontuotas administracinių patalpų plotas (m
2
) 0 129,52 94,88 36,65 204,09 

3. Suremontuotas pagalbinių ir gamybinių patalpų 

plotas (m
2
) 

8 0 155,1 56,27 49,18 

4. Suma, skirta buitinių komunikacinių (vandentie-

kio, šilumos ir elektros ūkio, kanalizacijos) remon-

tui (tūkst. Lt) 

78 81,7 69,91 35 43 

5. Gyvenamasis plotas, tenkantis 1 įstaigoje laiko-

mam asmeniui (m
2
) 

3,58 3,58 2,7 3,06 3,47 

6. Transporto priemonių išlaikymo sąnaudos (remon-

tas, degalai, atsarginės dalys) (tūkst. Lt) 

35 41 38,93 43,67 39,1 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, dėl lėšų stokos per 2013 m. suremontuota tik 467,68  m
2
  

(53% daugiau, negu 2012 m.) suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų patalpų. Net 4 kartus. Lyginant su 

2012 m., 2013 m. suremontuota administracinių patalpų (KLP-1, administracinio pastato koridorius, 

kabinetai). Dėl anksčiau minėtos priežasties (sumažėjusios suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus) padidėjo 

1 įkalintam asmeniu tenkančio ploto kiekis. Suamžintos transporto priemonių išlaikymo sąnaudos. 

Šiaulių TI pagal normatyvus galima laikyti 488 asmenis, tačiau įstaiga nuolat perpildyta: 

Metai 2006 m 2007 m 2008 m 2009 m 2010 m 2011m 2012 m 2013 m 

Įstaigos perpildymas (%) 18,65 8,40 10,04 12,30 23,16 26,64 29,30 9,22 

Kaip matyti iš anksčiau pateiktos lentelės, įstaigos perpildymas didėjo nuo 2007 m. iki 

2012 m. vidutiniškai po 3,5% per metus. Tačiau 2013 m. dėl organizacinių sprendimų, priimtų visos 

tardymo izoliatorių mastu (atsisakius moterų ir nepilnamečių laikymo Šiaulių TI ir kt.), įstaigos per-

pildymas sumažėjo iki 9,22%. Įstaigos perpildymas turi neigiamos įtakos daugumai įstaigos veiklos 

rodiklių. 

Nurašytas minkštas inventorius per 2009– 2013 metus: 

Eil. 

Nr. 
Inventoriaus pavadinimas 

Nurašyta inventoriaus (vnt.) 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1.       Čiužiniai  260 184 136 161 158 

2.       Antklodės 150 137 79 138 58 

3.       Paklodės 1500 1519 782 920 1147 

4.       Rankšluosčiai 1525 1867 1461 1787 1410 

Iš viso: 3435 3707 2458 3006 2773 

Mažesnį nurašyto minkšto inventoriaus kiekį 2013 m. lėmė tai, kad per šiuos metus suma-

žėjo įstaigoje laikomų asmenų kiekis, taip pat atitinkamai užfiksuotas mažesnis valstybinio turto 

(patalynės gadinimo) atvejų skaičius. 
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2. Įstaigos veiklos metinio plano, pagrindinių priemonių pusmečių planų 

vykdymas, veiklos problemos, dokumentų apyvarta. 
Vykdant 2013 m. Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiklos planą, dauguma priemonių įvykdy-

tos.  

Atsižvelgiant į 2013 m. įstaigos veiklos plano rodiklius, pastebėtina, kad: 

1) 5.6.5 priemonės “ organizuoti įstaigoje dirbančių pareigūnų privalomus periodinius pro-

filaktinius sveikatos patikrinimus“ įvykdyti nepavyko dėl personalo kaitos, pareigūnų ligos bei atos-

togų (vaiko priežiūros, tėvystės), vietoje planuotų 130 pareigūnų sveikatą pasitikrino tik 119; 

2) bevielio ryšio priemonių paėmimas iš įstaigoje laikomų asmenų per 2013 m.. siekia jau 

net 45% suplanuotos reikšmės (plano 5.9.10 p.), kas rodo, kad nemažai šių įrenginių dar patenka pas 

suimtuosius ir nuteistuosius. Planuojant priemonę (2013 m. birželio mėnesį) buvo atsižvelgta į tuo 

metu laisvės atėmimo vietose pradėtą montuoti mobilaus ryšio slopinimo techniką, tačiau nutraukus 

minėtų techninių priemonių diegimą, planuoto mobilaus ryšio patekimo į įstaigos teritoriją sumažė-

jimo pasiekti nepavyko; 

3) 5.10.2 priemonė „smurto tarp įkalintų asmenų užkardymas panaudojant fizinio poveikio 

priemones“ neįvykdyta (planuota reikšmė – 4 atvejai, įvykdyta – 0) neužfiksavus smurto tarp įkalin-

tų asmenų atvejų, kuriuos galima būtų buvę užkardyti; 

4) administracijos išlaidos buitinėms ir kitoms reikmėms (išskyrus darbo užmokestį) virši-

ja plane numatytas išlaidas (plano 5.14.1 – 5.14.2 p.), kadangi sudarytas išlaidų paskirstymas buvo 

perskirstytas 2013 m. 2 pusmetį ir pakeisti planuotų rodiklių nebuvo galimybės; 

5) neįvykdyta 5.15.2 priemonė „darbuotojų, atleistų ir baustų už neleistiną elgesį su suim-

taisiais ir nuteistaisiais ir korupcinius ryšius skaičius“ . Planuota reikšmė – 0, tačiau per 2013 m. 

užfiksuoti 2 atvejai. Šis rodiklis neteikia jokios teigiamos ar neigiamos informacijos apie įstaigą ir 

jos vadovo darbo efektyvumą, tačiau tik blogina jos veiklos rezultatus ir, atskirais atvejais sudaro 

sąlygas slėpti neigiamus darbuotojų poelgius. 2013 m. pagal įstaigos vadovo pateiktą informaciją 

išaiškintas korupcijos atvejis (prižiūrėtojas tiekė suimtiesiems mobilaus interneto modemus) bei 

įstaigos administracijos pastangomis išaiškintas neblaivus į darbą atvykęs darbuotojas; 

6) išlaidos buitinėms reikmėms (vanduo, kanalizacija, šildymas, elektra) bei kai kurios ki-

tos išlaidos suimtųjų ir nuteistųjų išlaikymui viršija numatytas reikšmes (plano 6.1.1, 6.1.4, 6.1.5 ir 

6.1.6 p.), kadangi sudarytas išlaidų paskirstymas buvo perskirstytas 2013 m. 2 pusmetį ir pakeisti 

planuotų rodiklių nebuvo galimybės; 

7) metinės kasinės išlaidos (6.1.8 priemonė) viršijo planuotas dėl skirto papildomo finan-

savimo; 

8) vieno nuteistojo (suimtojo) išlaikymo kaštų mažėjimas nesiekia planinės reikšmės (pla-

no 6.1.9 p.) (planas 2,1%, vykdymas – (-18.20%)). Išlaidos padidėjo dėl sumažėjusio įkalintų asme-

nų skaičiaus įstaigoje bei dėl infliacijos kai kurioms prekių ir paslaugų kainoms; 

9) tarnybinių pranešimų apie pastebėtus suimtųjų ir nuteistųjų padarytus drausmės pažei-

dimus skaičius viršija planuotą reikšmę (plano 6.2.1 p.) dėl įstaigoje vykdomos suimtųjų ir nuteistų-

jų drausminės politikos; 

10) suimtųjų ir nuteistųjų neplaninio konvojavimo į sveikatos priežiūros įstaigas atvejų 

skaičius viršija nustatytą reikšmę (plano 6.2.2 p.) dėl pasikeitusio medicinos darbuotojų grafiko, 

atsisakius budėjimų nakties metu ir poilsio bei švenčių dienomis. Planuojant priemonę, šio pokyčio 

įvertinti nebuvo įmanoma; 

11) priemonės „siekti, kad numatyto finansavimo užtektų įstaigos veiklai finansuoti vi-

sus metus (įstaigos išlaidos/asignavimai įstaigai*100%) (mažiau kaip)“ vykdymas viršijo planuotas 

išlaidas dėl skirto papildomo finansavimo (plano 6.5.1 p.); 

12) kreditorinis įstaigos įsiskolinimas per 2013 m. sudarė 260 tūkst. Lt (plano 6.5.2 p.) ir 

atitinkamai išlaidos viršijo asignavimus (plano 6.5.1 p.). Šis rodiklis neparodo realios situacijos val-

dant įstaigos finansus, nes sąskaitos už daugumą paslaugų (vandenį, elektros energiją, šildymą ir kt.) 

pateikiamos tik pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir apmokamos tik kitą mėnesį (gruodžio mėn. 
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sąskaitos tik kitais metais). Nors buhalteriškai ir fiksuojami kreditoriniai įsiskolinimai, tačiau tai 

nėra įsisenėjusi skola išorinėms organizacijoms; 

13) negautos planuotos lėšos už nuteistųjų naudojamus elektros prietaisus (įvykdyta 

94,12%) (plano 9.1.1 p.); 

14) nepilnai įvykdyta 9.1.3 plano priemonė „už gautas pajamas iš patalpų nuomos įsigyti 

prekių skirtų  suimtųjų ir nuteistųjų materialiniam aprūpinimui“, planuota reikšmė pasiekta 96%; 

15) dėl nepakankamo finansavimo neįrengtas stogelis kieme rūkymui skirtoje vietoje 

(10.1.1 p.); 

16) dėl nepakankamo finansavimo neįvykdyta priemonė „atnaujinti įstaigoje naudojamas 

informacines technologijas“ (plano 10.2.1 p.). 

Priemonės 

kodas 

Priemonės pavadinimas Planinė 

reikšmė  

2013 m. 

Išlaidos per  

2013 m. (fak-

tas) 

Išlaidos per  

2013 m. (%) 

03.001.01. 

02.01 

1. Teikti nuteistiesiems socialinę ir psichologinę 

pagalbą (tūkst. Lt) 
719 709,3 98,7 

03.001.01. 

03.01 

5. Vykdyti saugų ir veiksmingą laisvės atėmimo 

vietų valdymą (tūkst. Lt) 
7155 7180,6 100,4 

03.001.01. 

03.02 

6. Vykdyti laisvės atėmimo vietose laikomų 

asmenų išlaikymą, priežiūrą ir materialinį aprū-

pinimą (tūkst. Lt) 

2284 2363,1 103,5 

Metiniai asignavimai (tūkst. Lt) 10158 10392,8 102,3 

Dėl skirto papildomo finansavimo įstaigos išlaidos viršijo planuotas.  

Vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos verti-

nimo kriterijus per 2013 m., dauguma kriterijų vykdomi pagal planą, išskyrus tai, kad: 

1) nepavyko įgyvendinti efekto kriterijaus E-03-02/1, kadangi 2013 m. užregistruotas 1 

Šiaulių TI padarytas nusikaltimas (2012 m. nebuvo). Šis kriterijus neteikia jokios teigiamos ar nei-

giamos informacijos apie įstaigą ir jos vadovo darbo efektyvumą, tačiau tik blogina jos veiklos re-

zultatus ir, atskirais atvejais sudaro sąlygas slėpti neigiamus dalykus; 

2) nepavyko įgyvendinti efekto kriterijaus E-03-02/2, kadangi užregistruotas 1 pasiprieši-

nimo pareigūnams atvejis (2012 m. nebuvo). Šis kriterijus neteikia jokios teigiamos ar neigiamos 

informacijos apie įstaigą ir jos vadovo darbo efektyvumą, tačiau tik blogina jos veiklos rezultatus ir, 

atskirais atvejais sudaro sąlygas slėpti neigiamus dalykus; 

3) vieno nuteistojo išlaikymo kaštai nesumažėjo planuotus 2,1%, o padidėjo dėl didėjančių 

vartojimo prekių ir paslaugų kainų bei sumažėjusio įkalintų asmenų skaičiaus (rezultato kriterijus 

R-301-01-05); 

4) nuteistųjų, neturinčių nuobaudų, procentas taip pat skaičiuojamas nuo bendro nuteistųjų 

skaičiaus įstaigoje (produkto kriterijus P-301-01-02-1). Nuteistieji (išskyrus ūkio aptarnavimo bū-

rio) nuolat pervežami į teismus, kitas įstaigas, t. y. įstaigoje laikomi laikinai, todėl vykdyti jų nuo-

baudų apskaitą ir, tuo labiau, užtikrinti jų elgesio kontrolę neįmanoma. Pagal ūkio aptarnavimo bū-

rio duomenis, šis rodiklis įvykdytas; 

5) suimtųjų ir nuteistųjų, priklausančių nuo psichiką veikiančių medžiagų skaičius (pro-

dukto kriterijus P-301-01-02-4) viršija planuotą, tačiau šio rodiklio įstaiga nepajėgi kontroliuoti, nes 

visi nuo šių medžiagų priklausomi asmenys į įstaigą atvyksta iš laisvės. 

Vykdant Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2013 metų uždavinius: 

1. Pasiekti, kad teisingumo ministro įsakymu nustatyti įstaigos veiklos vertinimo rodik-

liai 2013 metais būtų ne žemesni už pasiektus 2012 metais. 

Siekiant įvertinti šio rodiklio vykdymą, atliekama palyginamoji 2012 ir 2013 m. Veiklos 

efektyvumo rodiklių (patvirtintų 2012 metais) analizė: 
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Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

2012 m. 2013 m. 

1 
Asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, padarytų nusikalstamų veikų pro-

centas nuo įkalintų asmenų skaičiaus (↓). 0,00 0,19 

2 
Pagrįstų įkalintų asmenų skundų procentas nuo bendro tokių asmenų skai-

čiaus (↓). 0,00 0,00 

3 
Pasipriešinimo pareigūnams atvejų procentas nuo įkalintų asmenų skaičiaus 

(↓). 0,00 0,19 

4 
Įdarbintų nuteistųjų procentas (įskaitant dirbančius už įkalinimo įstaigos ri-

bų) (↑). 13,44 15,96 

5 
Užsiimančių individualia darbine, kūrybine ar kita veikla nuteistųjų procen-

tas (↑). 1,58 1,88 

6 
Nuteistųjų, savanoriškai  atlyginusių nusikaltimu padarytą turtinę žalą, pro-

centas (↑). 28,57 42,11 

7 
Smurto tarp įkalintų asmenų atvejų procentas nuo bendro įkalintų asmenų 

skaičiaus (↓). 1,43 0,19 

8 Laisvės atėmimo vietose besimokančių nuteistųjų procentas (↑). 3,16 20,59 

9 Nuteistųjų, neturinčių nuobaudų, procentas (↑). 12,65 14,55 

10 Nuteistųjų, įgijusių specialybę, procentas (↑). 0,00 0,00 

11 Dalyvaujančių elgesio korekcijos programose asmenų procentas (↑). 99,21 1267,92 

12 Savižudybių atvejų skaičius 1000 nuteistųjų ir suimtųjų (↓). 0,00 1,88 

13 
Visuomeninių organizacijų ir savanorių suteikti pagalbos atvejai 1000 nuteis-

tųjų ir suimtųjų (↑). 280,51 281,43 

14 
Kalėjimų departamento direktoriaus ir teismų panaikintų nuteistiesiems ir 

suimtiesiems skirtų nuobaudų procentas (↓). 0,06 0,00 

15 
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo vietas 

užkardymo procentas (↑). 160,00 200,00 

16 
Mobiliojo ryšio telefonų ir interneto modemų patekimo į laisvės atėmimo 

vietas užkardymo procentas (↑). 45,45 57,25 

17 Lygtinai paleidžiamų nuteistųjų procentas (↑). 5,08 5,18 

18 
Savanoriškai dalyvaujančių priklausomybės ligų prevencijos programose 

asmenų procentas nuo priklausomų asmenų skaičiaus (↑). 76,00 97,73 

19 Vieno nuteistojo tiesioginės išlaikymo išlaidos (tūkst. Lt) (↓). 2,42 2,61 

20 
Bendrosios veiklos srities darbuotojų skaičius 1 specialiosios veiklos darbuo-

tojui (↓). 0,14 0,14 

21 
Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti į namus, 

procentas (pagal BVK 104 ir 140 str.)  (↑). 
44,12 

47,06 

22 TM suformuluotų metinių užduočių įvykdymo laiku procentas (↑). 90,00 82,35 

23 Pasikartojančių neatitikčių lygis (↓). 19,35 13,79 

24 
Argumentuotų iniciatyvų, siūlomų sprendimų veiklai optimizuoti, gerinti, 

perteklinėms teisės aktų normoms atsisakyti, skaičius (↑) 3,00 3,00 

25 
Subkultūros nepripažįstančių asmenų procentas nuo bendro įkalintų asmenų 

skaičiaus  (↑) 1,27 1,88 

2013 m. nepavyko pasiekti šių 2012 m. rodiklių: 

1) užregistruotas 1 Šiaulių TI padarytas nusikaltimas (2012 m. nebuvo). Šis kriterijus ne-

teikia jokios teigiamos ar neigiamos informacijos apie įstaigą ir jos vadovo darbo efektyvumą, ta-

čiau tik blogina jos veiklos rezultatus ir, atskirais atvejais sudaro sąlygas slėpti neigiamus dalykus; 

2) užregistruotas 1 pasipriešinimo pareigūnams atvejis (2012 m. nebuvo). Šis kriterijus ne-

teikia jokios teigiamos ar neigiamos informacijos apie įstaigą ir jos vadovo darbo efektyvumą, ta-

čiau tik blogina jos veiklos rezultatus ir, atskirais atvejais sudaro sąlygas slėpti neigiamus dalykus; 

3) 2013 m. įvyko 1 savižudybė (2012 m. nebuvo); 
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4) 2013 m. padidėjo 1 suimtojo (nuteistojo) tiesioginės išlaikymo išlaidos, lyginant su 2012 

m. Išlaidos padidėjo dėl sumažėjusio įkalintų asmenų skaičiaus įstaigoje bei dėl infliacijos kai ku-

rioms prekių ir paslaugų kainoms; 

5) neįvykdžius minėtų priemonių atitinkamai sumažėjo TM suformuluotų metinių užduo-

čių įvykdymo laiku procentas (nuo 90% 2012 m. iki 82,35% (2013 m.) 

2. Didinti suimtųjų ir nuteistųjų užimtumą, organizuojant socialines ir laisvalaikio už-

imtumo priemones. 

Sudaryta 17 sutarčių su visuomeninėmis organizacijomis ir savanoriais dėl bendradarbia-

vimo (planuota - 10 sutarčių). 

Įrengtas sporto kambarys (patalpa) suimtiesiems ir nuteistiesiems. 

Įrengtas terapijos kambarys. 

Ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji vykdė visuomenei naudingus darbus Šiaulių miesto teri-

torijoje: tvarkė aplinką, kapus, parką kitas bendrąsias teritorijas. 

Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų jėgomis įstaigos dirbtuvėse, bendradarbiaujant su VšĮ 

„Šiaulių turizmo informacijos centras“ pagaminta per 80 suoliukų bei šventinės dekoracijos. 

Įstaigoje vykdoma 10 socialinių reabilitacinių programų. 

Nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Šiaulių m. Suaugusių mokykloje mokosi 85 suimtieji ir nuteis-

tieji. 

Įstaigoje suimtieji ir nuteistieji nuolat mokomi kompiuterinio raštingumo pradžiamokslio 

bei norintys, dirbti su specializuotomis kompiuterinėmis programomis.  

3. Gerinti įstaigoje laikomų asmenų buitines bei įstaigos darbuotojų darbo sąlygas. 

Suremontuotos 36 gyvenamosios kameros (planuota 24). 

Suremontuota patalpa nuotoliniams teismų posėdžiams vykdyti. 

Įrengtos 5 papildomos priėmimo – paskirstymo kameros nenaudojamo pastato – sandėlio 

1-ajame aukšte. 

Įrengta patalpa atvykstančių suimtųjų ir nuteistųjų bei jų daiktų apžiūrai nenaudojamo pas-

tato – sandėlio 1-ajame aukšte. 

Už 86 tūkst. Lt įsigyta uniformų pareigūnams.  

Suremontuotas administracinio pastato II aukšto koridorius ir 3 kabinetai. Taip pat papil-

domai įrengtas kabinetas Administracijos reikalų skyriuje raštvedžiui (sumažinus koridorių) ir pas-

tatytas baldais. 

Suremontuotas pasivaikščiojimo kiemelių stogas ir įrengtas stebėjimo postas. 

Suremontuotos siuntinių perdavimo biuro patalpos ir kontrolinis praleidimo punktas KPP-

1. 

Įsigyti baldai Psichologinės tarnybos darbuotojų patalpoms. 

Ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems įrengtos spintelės ilgai negendantiems maisto pro-

duktams laikyti. 

4. Kartu su Kauno tardymo izoliatoriaus administracija parengti ESFA projektą ES 

struktūrinių fondų lėšoms gauti diegti dokumentų valdymo sistemai. 

Plečiant įdiegtą dokumentų valdymo sistemą (DVS) 4-iuose tardymo izoliatoriuose (Kauno 

tardymo izoliatoriuje, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje - pataisos namuose, Šiaulių tardy-

mo izoliatoriuje, Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime), iš vykdomo projekto ,,Kalėjimų d epar-

tamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus administravimo tobulinimas ir efektyvumo didinimas, die-

giant šiuolaikines technologijas personalo, materialinių ir finansinių išteklių bei dokumentų valdy-

me“ (toliau – Projektas) Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-042 biudžeto lėšų, Projekto 1.1.3.2. poveiklės 

,,DVS funkcijų sukūrimas ir įdiegimas tardymo izoliatoriuose“ įgyvendinimui,  Šiaulių tardymo 

izoliatorius aktyviai dalyvavo rengiant projekto dokumentaciją, organizavo informacijos tarp anks-

čiau minėtų įstaigų surinkimą, apibendrinimą, jos integravimą į projektą ir pateikimą Kalėjimų de-

partamentui.  

Šiaulių tardymo izoliatorius 2013 m. vykdė projektą „Kokybės vadybos sistemos diegimas 

Kauno tardymo izoliatoriuje ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje“. Projekto tikslas - atsižvelgiant į ES 
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šalių įkalinimo įstaigų gerąją patirtį, pasitelkiant bendradarbiavimą, įdiegti Bendrąjį vertinimo mo-

delį Kauno ir Šiaulių tardymo izoliatoriuose (toliau - TI) laikantis organizacijos tobulinimo 10 

žingsnių principo. 

Bendrojo vertinimo modelio diegimas padės įvertinti Kauno ir Šiaulių TI veiklą, nustatyti 

tobulinimo prioritetus ir optimizuoti šių įstaigų veiklą, siekiant visuotinės kokybės brandos. Projek-

tas prisidės prie kryptingesnio dalyvavimo formuojant ir įgyvendinant nacionalinę bausmių vykdy-

mo ir probacijos politiką, didins gerosios patirties sklaidą bausmių vykdymo ir probacijos sistemoje, 

įgalins nuolat siekti didesnės paslaugų kokybės, efektyvaus valdymo, suinteresuotų šalių poreikių 

tenkinimo. 

5. Užtikrinti efektyvų finansų ir kitų materialinių išteklių valdymą. 

Priemonės „Siekti metus užbaigti be kreditorinio įsiskolinimo“ dėl finansavimo stokos 

įvykdyti nepavyksta. 2013 m. gruodžio 31 d. pabaigoje įstaigos kreditoriniai įsiskolinimai sudarė – 

260 tūkst. Lt  

6. Užtikrinti personalo profesinių gebėjimų tobulinimą. 

 Per 2013 metus nebuvo užfiksuota neleistino elgesio su suimtaisiais ir nuteistaisiais, nepa-

grįsto jėgos naudojimo arba žmogaus orumo žeminimo atvejų.  

Per 2013 m. atleisti 2 darbuotojai atleisti už korupcinius ryšius su suimtaisiais ir nuteistai-

siais (draudžiamų daiktų teikimas įkalintiems asmenims). Manytume, kad šis kriterijus neteikia jo-

kios teigiamos ar neigiamos informacijos apie įstaigą ir jos vadovo darbo efektyvumą, tačiau tik 

blogina jos veiklos rezultatus ir, atskirais atvejais sudaro sąlygas slėpti neigiamus darbuotojų poel-

gius. 

30 įstaigos darbuotojų dalyvavo seminaruose tarnybinės etikos, netarnybinių ryšių, žmo-

gaus teisių, korupcijos prevencijos srityse  

30  darbuotojų kėlė kvalifikaciją pagal vykdomus ES projektus. 

2013 metais Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo patvirtinti Personalo mokymo prioritetai 

2014 metams, kuriuose numatytos Personalo mokymo prioritetinės grupės ir Personalo mokymo 

prioritetinės sritys. Numatytais prioritetais siekiama, kad darbuotojų kvalifikacijos kėlimas būtų 

diferencijuotas, sistemiškas, kryptingas ir efektyvus. 

2013 metais vykdoma 2012 metais patvirtinta personalo valdymo strategija. Ypatingas dė-

mesys skirtas įgyvendinant priemones, susijusias su darbuotojų motyvacija tinkamai vykdyti savo 

pareigas ir siekti įstaigos strateginių tikslų.  

Siekiant optimizuoti įkalinimo įstaigų darbą, sumažinti perpildymą, pagerinti darbo organi-

zavimą bei išspręsti kitus Bausmių vykdymo sistemoje opius klausimus, 2013 m. Kalėjimų depar-

tamentui buvo pateikta eilė pasiūlymų dėl galiojančių teisės aktų papildymo, pakeitimo, darbo orga-

nizavimo tvarkos tobulinimo: 

- sprendžiant Šiaulių TI perpildymo klausimą, suimtas ir nuteistas moteris bei nepilname-

čius, kuriems paskirtas suėmimas, ar juos nuteisė Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio (išskyrus Rokiškio 

apylinkės teismą), Tauragės, Telšių apskrityse esantys teismai, Kėdainių ir Raseinių rajono apylin-

kės teismai, laikyti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje – pataisos namuose (siūlymas įgy-

vendintas ir tai padėjo sumažinti įkalintų asmenų skaičių įstaigoje, o tuo pačiu ir Šiaulių TI per-

pildymą); 

- siekiant optimizuoti sanitarinį – higieninį švarinimą tardymo izoliatoriuose (dėl didelių 

atvykstančių suimtųjų ir nuteistųjų srautų sudėtinga užtikrinti savalaikę medicininę apžiūrą ir sanita-

rinį – higieninį švarinimą), pakeisti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 19 punktą, aiškiau 

reglamentuojant mediko apžiūros apimtį ir detalizuoti apžiūrą atliekančio mediko kompetenciją; 

- kadangi suimtieji ir nuteistieji kamerose neturi šaldytuvų, o taip pat neturi galimybių 

termiškai apdoroti žalius produktus (šviežią mėsą, žuvį, kiaušinius ir pan.), tačiau kai kurių maisto 

produktų įstaigos parduotuvėje gali įsigyti (nedraudžiama, pvz. kiaušinių), o tai kelia riziką dėl in-

fekcinių ligų protrūkio, papildyti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 15 priede numatytą 

draudžiamų įsigyti maisto produktų sąrašą; 

- patobulinti Asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo 



 

 10 

organizavimo taisykles, įtraukiant į jas naujas nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad įstaiga gali pirkti 

pagaminto maisto tiekimo paslaugą (Šiaulių TI šią paslaugą perka, todėl ne visos minėtų taisyklių 

nuostatos yra įgyvendinamos), taip pat pakoreguojant ir Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyk-

lių 110 punktą bei 18 priedą, bei Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 45 priedą; 

- siekiant optimizuoti tardymo izoliatorių darbą (dėl sanitarinio švarinimo ir medicininės 

apžiūros), atitinkamai pakoreguoti Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių 62 punktą ir Tardymo 

izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 19 punktą; 

- siekiant reglamentuoti suimtųjų ir nuteistųjų susirašinėjimą su giminaičiais ir kitais as-

menimis, pakoreguoti Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių 37 ir 38 punktus; 

- siekiant užkardyti draudžiamų daiktų patekimą į laisvės atėmimo vietas, griežtinti atsa-

komybę už draudžiamų daiktų perdavimą, pakeičiant (ir papildant) Administracinių teisės pažeidi-

mų kodekso 191
1
, 248, 259

1
, 295

1
 straipsnius;   

- sprendžiant Šiaulių TI perpildymo klausimus, pakoreguoti konvojavimo maršrutus; 

- sprendžiant Šiaulių TI perpildymo klausimą, pilnamečius vyrus, kuriuos nuteisė Šiaulių, 

Klaipėdos, Panevėžio (išskyrus Rokiškio rajono apylinkės teismą), Tauragės ir Telšių apskrityse 

esantys teismai, Kėdainių ir Raseinių rajonų apylinkės teismai ir iki jų nuosprendžio įsiteisėjimo ar 

išnagrinėjimo apeliacine tvarka, būtų laikomi Šiaulių TI ir Lukiškių TI-K, atitinkamai pakoreguo-

jant teisės aktus (ir tai padėjo sumažinti įkalintų asmenų skaičių įstaigoje, o tuo pačiu ir Šiaulių 

TI perpildymą); 

- sprendžiant problemą dėl suimtiesiems ir nuteistiesiems perduotų televizorių, radijo im-

tuvų kompiuterių bei kompiuterinių žaidimų aparatų  naudojimosi pažeidimų, pakeisti Suėmimo 

vykdymo įstatymo 27 straipsnio 3 dalį; 

kadangi daugumos išimtų mobiliojo ryšio priemonių savininko nustatyti nepavyksta, pato-

bulinti Rastų ir paimtų laisvės atėmimo vietose mobiliojo ryšio priemonių apskaitos, saugojimo ir 

sunaikinimo tvarkos aprašą. 

Vykdant 2013 m. I-ojo pusmečio Šiaulių tardymo izoliatoriaus pagrindinių priemonių pla-

ną: 

- neįvykdytos 2 priemonės – abiejų dėl nuo Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiksmų ne-

priklausančių organizacinių problemų  (nepavyko suderinti bendrų veiksmų rėžiminio korpuso 

gyvenamųjų kamerų kratų atlikimui, pasitelkus Šiaulių m. VPK pareigūnus su specialiai apmokytais 

šunimis, dėl Šiaulių m. VPK pareigūnų užimtumo, taip pat Kalėjimų departamentui prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos nutraukus sutartį dėl radijo ryšio slopinimo įrangos įdiegimo 

pavaldžiose įstaigose, neįrengta radijo ryšio slopinimo stotis režiminiame korpuse). Planas įvykdy-

tas 98 %. 

Vykdant 2012 m. II-ojo pusmečio Šiaulių tardymo izoliatoriaus pagrindinių priemonių 

planą įvykdytos visos priemonės. Planas įvykdytas 100 %. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama dokumentų apyvarta 2006 – 2013 metais. 

Dokumento pavadinimas 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012

m.  

2013 

m. 

Gauti dokumentai 38728 28380 27491 29070 34357 36430 35381 32873 

Gauti  teisės aktai 167 166 130 111 109 102 164 210 

Gauti informaciniai dokumentai 38458 28082 27256 28777 34076 36099 34915 32241 

Gauti iš asmenų pranešimai, pra-

šymai bei skundai 

94 125 102 178 165 216 292 410 

Gautos prokurorų ar teismų nutar-

tys dėl įkalintų asmenų laiškų 

cenzūravimo 

9 7 3 4 7 13 10 12 

Siunčiami dokumentai 17519 18611 20725 23441 26346 30985 30897 32876 

Informaciniai siunčiamieji doku-

mentai 

13261 15358 16787 19186 20787 24064 25393 25859 
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Dokumento pavadinimas 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012

m.  

2013 

m. 

Siunčiami suimtųjų (nuteistųjų) 

prašymai, peticijos ir skundai 

3848 2664 3276 3379 4748 5568 4266 4591 

Siunčiami atsakymai į asmenų 

prašymus, pranešimus bei skun-

dus 

410 589 662 876 811 1353 1238 2426 

Įstaigos direktoriaus įsakymai 1144 1234 1146 1014 1140 1202 1082 1158 

Direktoriaus įsakymai veiklos 

klausimais 

246 260 257 242 364 359 283 298 

Direktoriaus įsakymai dėl nuteis-

tųjų 

60 92 72 88 90 90 94 98 

Direktoriaus įsakymai dėl apsau-

gos ir priežiūros 

367 364 368 363 364 364 364 364 

Direktoriaus įsakymai dėl perso-

nalo 

165 207 138 140 118 150 145 195 

Direktoriaus įsakymai dėl koman-

diruočių ir atostogų 

286 298 292 176 195 233 187 200 

Direktoriaus įsakymai dėl įkalintų 

asmenų įrašymo į linkusių pabėg-

ti, nusižudyti, žalotis ar užpulti 

įskaitą 

20 13 19 5 9 6 9 3 

Centralizuotai registruojami 

įstaigos vidaus dokumentai 

2244 2715 2284 2818 2595 3137 3875 4465 

Ilgai saugojami informaciniai 

vidaus dokumentai 

263 239 206 321 257 423 250 404 

Trumpai saugojami informaciniai 

vidaus dokumentai 

1981 2476 2078 2497 2338 2714 3625 4061 

Dokumentų užduočių vykdymo 

kontrolės kortelės 

55 140 100 97 43 19 0 0 

Dokumentų apyvarta per metus 59690 51080 51746 56440 64481 71773 71235 71372 

Kaip matyti iš pateiktos analizės, dokumentų apyvarta per 2013 m., lyginant su 2012 m., 

nežymiai pakito. Į šią analizę įtraukti tik Administracijos reikalų skyriuje registruojami dokumentai 

ir neįtraukti dokumentai, atitinkamuose registruose registruojami įstaigos administraciniuose pada-

liniuose, todėl reali dokumentų apyvarta įstaigoje yra daug kartų didesnė. 

    
Išanalizavus dokumentų apyvartą galima teigti, kad didėjanti dokumentų apyvarta gali nei-

giamai atsiliepti praktinio darbo rezultatams. Dalis dokumentų dubliuoja vieni kitus. Dalies kai ku-

rių dokumentų, atlikus išsamią analizę, galima būtų atsisakyti, nes jie neduoda jokios praktinės nau-

dotis, t. y. nedidina darbuotojų atsakomybės, atskaitomybės ir pan., o turi tik simbolinę reikšmę.  

Ypač nerimą kelia nuo 2006 m. vidutiniškai po 14,1% didėjanti vidaus dokumentų apyvar-

ta (žemiau esančioje lentelėje pateikiamas dokumentų apyvartos pokytis %). 
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Eil. 

Nr. Dokumento pavadinimas 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012

m.  

2013 

m. 

Per 

2006

-

2013 

m. 

Vi-

duti-

niš-

kai 

me-

tus 

 1 Gauti dokumentai -26,7 -3,1 5,7 18,2 6,0 -2,9 -7,1 -15,1 -2,2 

 2 Siunčiami dokumentai 6,2 11,4 13,1 12,4 17,6 -0,3 6,4 87,7 12,5 

 3 Įstaigos direktoriaus įsakymai 7,9 -7,1 -11,5 12,4 5,4 -10,0 7,0 1,2 0,2 

 4 

Centralizuotai registruojami 

įstaigos vidaus dokumentai 

21,0 -15,9 23,4 -7,9 20,9 23,5 15,2 99,0 14,1 

 5 

Dokumentų apyvarta per me-

tus 

-14,4 1,3 9,1 14,2 11,3 -0,7 0,2 19,6 2,8 

 

 
Tai mažina įstaigos tiesioginio darbo, skirto suimtiesiems bei nuteistiesiems prižiūrėti, už-

imti jų laisvalaikį ir pan., kitoms įstaigos funkcijoms atlikti efektyvumą. Didėjantis įvairių įstaigos 

veiklos sričių teisinis reglamentavimas, naujų tvarkos aprašų, taisyklių bei kitų dokumentų skaičiaus 

didėjimas turi tiesioginį poveikį ne tik darbui su įkalintais asmenimis bet ir neigiamą įtaką darbuo-

tojų motyvacijai, darbo rezultatams. Šio rodiklio didėjimas taip pat prieštarauja ir Vyriausybėms 

siekiams mažinti administracinę naštą viešajame administravime.  

  

3. Kriminogeninė būklė, darbo organizavimo naujovės. 
Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1 Alkoholio vartojimo atvejai 0 1 1 0 0 2 0,00 0 

2 
Psichotropinių medikamentų 

vartojimo atvejai 
1 0 0 1 0 0 0,00 0 

3 
Išimta draudžiamų daiktų: iš 

jų:         

3.1. Išimta duriančių - pjaunančių 90 65 75 63 63 63 79,00 62 

3.3. Išimta alkoholio (litrais) 12,83 7,75 2,75 0 0 0 0,50 0 

3.4. 
Išimta psichotropinių medika-

mentų (gramais) 
10,666 4,497 0,019 0 2,927 1,707 4,00 0 

3.5. 
Išimta alkoholio raugo (lit-

rais) 
24 25,5 2 85 189 119 18 12 

3.6. Išimta narkotikų (gramais) 46,886 45,292 4,815 0 8,049 1,707 4 0,036 

3.7. Išimta mobiliųjų telefonų 238 382 393 413 314 234 249 348 

3.8. Išimta SIM kortelių 52 94 131 114 181 197 234 303 

  Išimta interneto modemų n/d n/d n/d n/d n/d n/d 158 59 
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Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

4 Pradėta ikiteisminių tyrimų 15 15 10 8 11 7 5 4 

5 
Atsisakyta pradėti ikiteisminį 

tyrimą 
37 9 2 5 6 35 113 211 

Žemiau pateikiame draudžiamų daiktų analizę per 2006 – 2013 m.  

   
2009 - 2013 m., lyginant su ankstesniais laikotarpiais pastebimas išaugęs išimto iš įkalintų 

asmenų alkoholio raugo kiekis. Tai susiję su efektyvesniu pareigūnų darbu užkardant narkotikų, 

alkoholio ir psichotropinių medžiagų patekimą į įstaigos teritoriją bei su dažniau atliekamų suimtųjų 

ir nuteistųjų gyvenamųjų patalpų kratų ir techninių apžiūrų atlikimu.  

2013 m. sumažėjęs, lyginant su 2012 m., išimtų narkotinių medžiagų kiekis taip pat susijęs 

su efektyvesniu pareigūnų darbu. Pateikti tikslų narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį gra-

mais nėra galimybės, nes kiekvienu atveju, jeigu įtariama, kad rastos medžiagos yra narkotinės ar 

psichotropinės, jos siunčiamos ekspertizei. Dėl didelio užimtumo ekspertai greitai nepateikia tyrimo 

išvadų. Tačiau kiekvienu atveju dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų yra pradedamas ikiteismi-

nis tyrimas. Taip pat rastas narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis yra netikslus ir dėl tos prie-

žasties, kad asmenims atnešus perdavimą įkalintiesiems per perdavimų biurą, ir šiame perdavime 

aptikus neaiškias medžiagas (įtarus, kad tai yra narkotinės ar psichotropinės medžiagos), Šiaulių TI 

Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai ikiteisminio tyrimo nepradeda, o ikiteisminį tyrimą pradeda Šiau-

lių apskr. VPK Šiaulių m. PK. Tokiais atvejais policijos pareigūnai ne visada perduoda informaciją 

Šiaulių TI apie tikslų bandytą perduoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekį. 

 
2012 – 2013 m. pastebimas išimtų mobiliųjų telefonų kiekio didėjimas (2013 m., lyginant 

su 2012 m. mobiliųjų telefonų išimta 39,8% ir SIM kortelių 29,5% daugiau). Išimtų mobiliųjų 

telefonų kiekis sietinas su mažėjančiu išimtų interneto modemų kiekiu.  

2013 m. net 62,7% sumažėjęs išimtų interneto modemų skaičius sietinas su naudojimosi 

kompiuteriais apribojimo. Kadangi suimtiesiems ir nuteistiesiems asmeniniais kompiuteriais lei-

džiama naudotis tik ribotą lako tarpą per parą (3 val.), po to kompiuteriai išimami, sudėtingiau tapo 
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pasinaudoti interneto ryšiu ir internetiniai modemai prarado anksčiau buvusį populiarumą tarp įka-

lintų asmenų. 

     
2013 m. pradėti 4 ikiteisminiai tyrimai: vienas mirties priežasčiai nustatyti (dėl savižudy-

bės įstaigoje), du dėl smulkiuosiuose paketuose, atsiųstuose suimtiesiems (nuteistiesiems) rastų nar-

kotinių medžiagų ir vienas pagal BK 286 str. dėl pasipriešinimo pareigūnams.  

Per 2013 metus iš viso Vidaus tyrimų skyriuje buvo priimta 113 nutarimų atsisakyti pradėti 

ikiteisminius tyrimus, o per 2013 m. tokių nutarimų priimta jau 211 (86,7% daugiau). Per 2013 me-

tus minimų nutarimų skaičius ženkliai padidėjo palyginus su 2012 metais (35 nutarimai), kadangi 

2012 m. Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūroje buvo suorganizuotas pasi-

tarimas, kurio metu buvo prieita vieningos nuomonės, kad dėl visų partirtų kūno sužalojimų būtų 

priimami nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus. Kadangi ši praktika Šiaulių TI pradėta 

taikyti tik antrojo 2012 m. pusmečio laikotarpiu, o 2013 m. buvo taikoma visus metus, dėl šios prie-

žasties užfiksuotas žymus šio rodiklio reikšmės padidėjimas 2013 m.     

 

4. Personalo kaita, kvalifikacijos tobulinimas. 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama personalo kaita 2006 – 2013 m. 

Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m. 

2013 

m 

1. Darbuotojų etatų skaičius 242 242 240 215 213 213 213 213 

1.1. Vyriausiųjų pareigūnų, vyresniųjų 

pareigūnų ir pareigūnų etatų skaičius 
56 58 58 55 54 51 49 49 

1.2. Jaunesniųjų pareigūnų etatų skaičius 130 128 126 117 116 117 117 117 

1.3. Karjeros valstybės tarnautojų skai-

čius 
1 1 1 0 0 1 3 3 

1.4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis etatų skaičius 
55 55 55 43 43 44 44 44 

2. Faktiškai dirbo darbuotojų 211 214,5 218 217 214 209 205 210 

2.1. Dirbo vyriausiųjų pareigūnų, vyres-

niųjų pareigūnų ir pareigūnų 
50 50 55 54 50 50 46 47 

2.2. Dirbo jaunesniųjų pareigūnų 112 116 113 115 116 112 109 111 

2.3. Dirbo karjeros valstybės tarnautojų 1 1 1 1 0 1 2 3 

2.4. Dirbo darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis 
48 47,5 52 47 48 46 48 49 

3. Priimta darbuotojų 29 32 24 11 9 17 19 37 

3.1. Priimta vyriausiųjų pareigūnų, vyres-

niųjų pareigūnų ir pareigūnų 
11 7 6 1 3 2 0 1 

3.2. Priimta jaunesniųjų pareigūnų 10 17 10 9 4 4 12 21 

3.3. Priimta karjeros valstybės tarnautojų 0 0 0 0 0 1 1 1 

3.4. Priimta darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis 

 

8 8 8 1 2 10 6 14 
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Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m. 

2013 

m 

4. Atleista darbuotojų 40 31 21 13 15 20 25 28 

4.1. Atleista vyriausiųjų pareigūnų, vy-

resniųjų pareigūnų ir pareigūnų 
11 9 1 2 8 3 6 3 

4.2. Atleista jaunesniųjų pareigūnų 21 13 13 7 3 8 12 17 

4.3. Atleista karjeros valstybės tarnautojų 1 0 0 0 1 0 0 0 

4.4. Atleista darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis 
7 9 7 4 3 9 7 8 

 Darbuotojų kaita 32,7 29,4 20,6 11,1 11,2 17,7 21,5 30,95 

 1 darbuotojui tenka nuteistųjų (suimtųjų) 2,74 2,47 2,46 2,53 2,81 2,96 3,08 2,54 

Per 2013 m. pareigybių skaičius nepasikeitė - 213. Užimti 210 etatų (padidėjo užimtų etatų 

skaičius).  

Net 94,7%, lyginant su 2012 m., 2013 m. padidėjo priimtų į Šiaulių TI darbuotojų skaičius. 

Taip pat didėjo ir atleistų iš įstaigos darbuotojų skaičius (12%). Tai sietinas su kai kurių darbuotojų 

išėjimu į senatvės ir pareigūnų pensijas ir darbuotojų pareigybių kaita įstaigos viduje.  

Žemiau esančiose diagramose pavaizduota personalo kaitos rezultatai 2006-2013 m. 

   
 

     
Kaip matyti iš pateiktų diagramų, personalo kaita, nuo 2006 metų mažėjusi, 2011 m. padi-

dėjo ir sudarė 17,7%, o 2012 m. – jau 21,5%. Dėl anksčiau minėtų priežasčių 2013 m., lyginant su 

2012 m., net 44,2% padidėjo personalo kaita (priimtų darbuotojų skaičius + atleistų darbuotojų 

skaičius / visų darbuotojų skaičiaus *100). 

Sumažėjus suimtųjų ir nuteistųjų skaičiui, 17,5% (2013 m., lyginant su 2012 m.) sumažėjo 

ir sąlyginis vienam darbuotojui tenkantis įkalintų asmenų skaičius. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiama personalo darbo drausmė 2006 – 2013 metais.  

Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1 Nubausta darbuotojų 14 20 8 12 10 19 7 18 

1.1. Nubausta vyriausiųjų pareigūnų, 

vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų 
5 5 1 5 6 6 1 4 
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Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1.2. Nubausta jaunesniųjų pareigūnų 8 13 7 5 3 5 5 11 

1.3. Nubausta karjeros valstybės tarnau-

tojų 
0 0 0 0 0 0 1 0 

1.4. Nubausta darbuotojų, dirbančių pa-

gal darbo sutartis 
1 2 0 2 1 8 0 3 

2. Paskatinta darbuotojų 121 92 25 71 26 53 37 40 

2.1. Paskatinta vyriausiųjų pareigūnų, 

vyresniųjų pareigūnų ir pareigūnų 
41 29 9 30 11 20 11 11 

2.2. Paskatinta jaunesniųjų pareigūnų 65 38 14 31 8 24 15 15 

2.3. Paskatinta karjeros valstybės tarnau-

tojų 
1 0 0 0 1 0 0 0 

2.4. Paskatinta darbuotojų, dirbančių pa-

gal darbo sutartis 
14 25 2 10 5 9 11 14 

 Nubausta darbuotojų, lyginant su visu 

darbuotojų skaičiumi (%) 
6,64 9,48 3,79 5,69 4,74 9,00 3,32 8,53 

 Paskatinta darbuotojų,  lyginant su visu 

darbuotojų skaičiumi (%) 
57,35 43,60 11,85 33,65 12,32 25,12 17,54 18,96 

2013 m., lyginant su 2012 m. daugiau kaip 2 kartus padidėjo darbuotojams skirtų nuobaudų 

už įvairius pažeidimus skaičius. Paskatinimų skaičius per 2013 m., lyginant su analogišku 2012 m. 

laikotarpiu, padidėjo 8%. 

     
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie darbuotojų išsilavinimą ir kvalifika-

cijos kėlimą 2006 – 2013 m. 

Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1 Darbuotojai, turintys aukštąjį uni-

versitetinį išsilavinimą 
59 60 69 69 67 67 69 77 

2 Darbuotojai, turintys aukštąjį neu-

niversitetinį išsilavinimą 
55 54 60 52 35 25 66 52 

3 Darbuotojai, turintys vidurinįjį 

išsilavinimą 
97 102 92 96 112 117 70 81 

4 Darbuotojų, besimokančių univer-

sitetuose, skaičius 
18 15 10 4 7 12 12 12 

5 Darbuotojų, besimokančių kolegi-

jose, skaičius 
4 4 4 6 0 0 0 3 

6 Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 

Kalėjimų departamento Mokymo 

centre, skaičius 

59 57 69 36 60 139 54 43 

Žemiau pateiktoje diagramoje pateikiamas aukštąjį išsilavinimą turinčių darbuotojų analizė.  
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Kaip matyti iš pateiktų diagramų, nuolat didėja darbuotojų, turinčių aukštesnį už vidurinįjį 

išsilavinimą skaičius. 2013 m. kas trečias įstaigos darbuotojas turėjo aukštąjį universitetinį išsilavi-

nimą. Kadangi 2012 m. 12 darbuotojų mokėsi aukštosiose mokyklose, manoma, kad šis procentas 

ateityje didės. 

Dėl mažo kvalifikacijos kėlimo finansavimo 2013 metais buvo organizuojami tik nemo-

kami kvalifikacijos kėlimo kursai, išskyrus būtiniausius kvalifikacijos kėlimo kursus, reikalingus 

norint įgyti ar pratęsti darbo funkcijoms atlikti privalomus turėti pažymėjimus.  

 

5. Įstaigoje laikomi asmenys.  
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie suimtųjų ir nuteistųjų kaitą Šiaulių 

TI 2006 – 2013 m.  

Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m. 

2013 

m 

Suimtųjų ir nuteistųjų, laikomų TI 

vidurkis 
579 529 537 548 601 618 631 533 

Naujai atvykusių asmenų skaičius 2107 1873 1899 2165 2205 2131 2006 1728 

Išvyko į bausmės atlikimo vietą 2466 2212 2439 3451 3841 3877 3763 4050 

Paleisti iš teismo salės 124 58 92 96 100 122 114 112 

Paleisti prokuratūros nutarimais 173 80 150 202 180 185 170 183 

Paleisti atlikę bausmę 251 237 228 300 273 243 277 258 

Paleisti lygtinai 36 33 30 34 25 17 23 22 

Paleisti TI direktoriaus nutarimu, 

nepratęsus teismo nutartimi kar-

domosios priemonės - suėmimo 

arba ją pakeitus kita 

104 92 104 141 106 123 153 143 

Paleista iš Šiaulių TI (paleisti iš 

teismo salės, prokuratūros nutari-

mais, atlikę bausmę, lygtinai, ne-

pratęsus kardomosios priemonės) 

688 500 604 773 684 690 737 718 

Žemiau esančiose diagramose pateikiama suimtųjų ir nuteistųjų vidurkio ir naujai atvyku-

sių asmenų kaita 2006-2013 m. 
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Per 2013 m. dėl anksčiau minėtų organizacinių sprendimų pavyko sumažinti 15,5% įka-

lintų asmenų skaičių įstaigoje. Tačiau naujai atvykusių asmenų skaičius mažėjo lėčiau – tik 13,9%. 

Žemiau esančiose diagramose pateikiama iš Šiaulių TI išvykusių asmenų skaičiaus kaita. 

       
Nuo 2007 m. didėja išvežamų į laisvės atėmimo vietas nuteistų asmenų skaičius. Tai lėmė 

ne tik didėjantis įkalintų asmenų skaičius, bet ir tai, kad rečiau teismų taikoma kardomoji priemonė 

– suėmimas, ir daugiau nuteistųjų į įstaigą pristatomi jau įsiteisėjus baudžiamajam nuosprendžiui, 

kai nuteistasis tik neilgą laiko tarpą, iki etapavimo, praleidžia Šiaulių TI. Nemažą įtaką šio rodiklio 

formavimui turi ir įstaigoje dirbantys pareigūnai, kurie nuteistus asmenis nuolat ragina kuo greičiau 

išvykti į laisvės atėmimo vietas ir ten laukti apeliacinių bei kasacinių skundų nagrinėjimo, o ne likti 

skundo nagrinėjimo laikotarpiui Šiaulių TI ir didinti įstaigos perpildymą. 2010 - 2012 m. nuteistųjų, 

išvykusių į laisvės atėmimo vietas, skaičius stabilizavosi ir net linkęs truputį mažėti, tačiau 2013 m., 

lyginant su 2012 m. išvykusių į laisvės atėmimo vietas skaičius padidėjo 7,6%. 

Nuo 2008 m. fiksuotas didėjantis dėl įvairių motyvų paleidžiamų iš Šiaulių TI asmenų 

skaičius, 2010 m. stabilizavosi (2011 m. šis rodiklis, lyginant su 2010 m., padidėjo 0,9%). Šio ro-

diklio stabilizavimąsi lėmė beveik visų jo sudėtinių dalių stabilizacija 2011 m., lyginant su analo-

gišku 2010 m. laikotarpiu: paleistų prokuratūros nutarimais skaičius didėjo 2,8%; paleistų atlikusių 

bausmę skaičius – atitinkamai mažėjo 11%, paleistų lygtinai skaičius – mažėjo 32%, paleistų TI 

direktoriaus nutarimais, nepratęsus teismo nutartimi kardomosios priemonės - suėmimo arba ją pa-

keitus kita, skaičius – didėjo 16%. 2013 m. paleidžiamų skaičius, lyginant su 2012 m., sumažėjo  

6,5%.  

Lentelėje pateikiama suimtųjų ir nuteistųjų sudėtis 2014 m. sausio 1 d. 

Eil. Nr. Rodiklis Skaičius  (%) 

1. Viso suimtųjų ir nuteistųjų 536   

2. 

Bendras iki teismo suimtų asmenų (suimtųjų) skaičius  322 60 

Iš jų: moterų 1 

Nepilnamečių 3 

2.1. Kardomieji 147 

2.2. 

Laukiantys teismo 

 

 

175 
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Eil. Nr. Rodiklis Skaičius  (%) 

3. 

Bendras nuteistųjų skaičius 214 40 

Iš jų: moterų 4 

Nepilnamečių 2 

3.1. Palikti dirbti ūkio darbus 33 

3.2. Tranzitas 9 

3.3. Išsiuntę apeliacinius skundus 113 

3.4. Laukiantys perkėlimo į kitas įstaigas 24 

Analizuojant duomenis per pastaruosius 10 metų (šioje analizėje nepateikiama) matyti, kad 

per visą šį laikotarpį tik 2009 - 2013 m. (sausio 1 d. duomenimis) suimtųjų skaičius viršijo nuteistų-

jų. Praėjusiais laikotarpiais daugumą įstaigoje laikomų asmenų sudarė nuteistieji. Tai lėmė, kad vis 

mažiau nuteistų asmenų apeliacinių bei kasacinių skundų nagrinėjimo laukia bausmės atlikimo vie-

tose, o ne kaip ankstesniais laikotarpiais – Šiaulių TI. 

Lentelėje pateikiama nuteistųjų sudėtis pagal paskirtą bausmės laiką ir amžių 2014-01-01. 

Nuteistųjų skaičius 2014-01-01 su areštu 1. 214  Sudaro (%) 

  Pagal nuo 3 iki 6 mėn. 2.1. 29 13,55 

  bausmės nuo 6 mėn. iki 1 m. 2.2. 24 11,21 

  terminą nuo 1 iki 3 m. 2.3. 69 32,24 

    nuo 3 iki 5 m. 2.4. 45 21,03 

    nuo 5 iki 10 m. 2.5. 23 10,75 

    nuo 10 iki 15 m. 2.6. 21 9,81 

    nuo 15 iki 20 m. 2.7. 3 1,40 

    nuo 20 iki 25 m. 2.8.  0 0,00 

    iki gyvos galvos  2.9.  0 0,00 

Nuteistųjų  Pagal iki 21 metų imtinai 3.1. 26 12,15 

 sudėtis amžių nuo 21 metų iki 30 metų imtinai 3.2. 76 35,51 

    nuo 30 metų iki 40 metų imtinai 3.3. 70 32,71 

    nuo 40 metų iki 50 metų imtinai 3.4. 31 14,49 

    nuo 50 metų iki 60 metų imtinai 3.5. 7 3,27 

    vyresni kaip 60 metų  3.6. 4 1,87 

Iš lentelės matyti, kad teismų dažniausiai skiriama laisvės atėmimo bausmė yra nuo 1 iki 3 

metų (skirta 32,24 % visų įstaigoje laikomų nuteistųjų).  

Skirstant pagal amžių, daugiausia į įstaigą patenka nuteistųjų, kurių amžius yra nuo 21 me-

tų iki 30 metų. Tai sudaro 35,51 % visų Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomų nuteistųjų bei nuo 30 

iki metų – sudaro atitinkamai 32,71%.  

Išanalizavus duomenis, galima tvirtinti, kad skiriama laisvės atėmimo bausmė trumpėja, o 

nusikaltimus dažniausiai daro jauni asmenys. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami suimtųjų ir nuteistųjų drausmės rodikliai per 2006 – 

2013 metus.  

Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m. 

2013 

m. 

1 
Vidutinis suimtųjų ir nuteistų-

jų skaičius 

579 529 537 548 601 618 631 533 

2 
Viso padaryta drausmės pa-

žeidimų 

1981 1528 1838 1991 1650 2779 2674 2122 

3 
Skirta nuobaudų (nutarimais, 

įsakymais) 

1115 883 914 918 1007 1591 1665 1339 

4 

Pažeidėjų, kuriems skirtos 

nuobaudos, skaičius 

 

 

547 516 484 482 551 671 676 637 
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Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m. 

2013 

m. 

5 Drausmės pažeidimai:                 

5.1. 
Fizinio smurto naudojimas 

(nedidelis chuliganizmas) 

1 18 3 20 58 66 68 37 

5.2. 
Alkoholinių gėrimų ir jų suro-

gatų naudojimas 

0 2 5 0 2 2 0 0 

5.3. 
Psichotropinių medžiagų nau-

dojimas 

1 0 0 1 1 0 0 0 

5.4. 
Uždraustų daiktų gaminimas, 

įsigijimas ir laikymas 

59 111 125 107 160 187 217 201 

5.5. 

Įstaigoje nustatytos tvarkos  

nesilaikymas (dienotvarkės 

pažeidimas) 

358 295 283 356 399 828 945 1002 

5.6. 
Įstaigos administracijos reika-

lavimų nevykdymas 

236 160 215 194 138 319 114 99 

5.7. 
Valstybinio inventoriaus gadi-

nimas ir kt. 

460 297 283 240 249 189 321 351 

6 Taikytos nuobaudos:                 

6.1. Įspėjimas arba papeikimas 820 606 597 628 595 922 986 874 

6.2. 
Budėjimas be eilės gyvenamą-

sias patalpas tvarkyti 

101 60 76 21 0 0 0 0 

6.3. 

Atėmimas teisę gauti eilinį 

siuntinį arba perdavimą ir už-

draudimas iki 1 mėnesio pirkti 

maisto produktų 

110 149 166 211 314 504 508 358 

6.4. Uždarymas į karcerį 84 68 75 58 98 165 171 107 

 1000 pažeidimų tenka nuobaudų     292         346         292         275         364         222         236         251     

 

Žemiau esančiose diagramose pateikiama įkalintų asmenų drausminės politikos analizė per 

2006–2013 m. 

   
Skaičiuojant drausmės rodiklius, tenkančius 1000-ui asmenų, rezultatai panašūs kaip 2012 

metais. Drausmės pažeidimų 100-ui asmenų tenka 398 (2012 m. – 424), o nuobaudų tenka 251 

(2012 m. – 264) 
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Kaip matyti iš anksčiau pateiktų diagramų, 2013 m., lyginant su 2012 m., 6,6%  padidėjo 

1000 pažeidimų skirtų nuobaudų. 2013 m., lyginant su 2012 m., 5,8% sumažėjo pažeidėjų, kuriems 

skirtos nuobaudos, skaičius.  

Nagrinėjant drausmės pažeidimus, už kuriuos buvo skirtos nuobaudos, matyti, kad 2013 

metais daugiausiai nuobaudų skirta už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą – 1002. Tarp jų: 261 

- už dienotvarkės nesilaikymą, 82 – už kameros tvarkymą, 24 - už naudojimąsi aparatūra, 36 – už 

kitus tvarkos nesilaikymus. Už įstaigos patalynės sugadinimą ar negrąžinimą skirtos 263 nuobaudos, 

už kameros inventoriaus sugadinimą – 84, už knygų gadinimą/negrąžinimą – 4. Už  bendravimą su 

suimtaisiais, esančiais kitose kamerose skirta 220 nuobaudų. 2012 m. už įstaigoje nustatytos tvarkos 

nesilaikymą buvo skirtos 1017 nuobaudų, o  už patalynę – 189.  

Kitas pagal kiekį nuobaudų skaičius yra už uždraustų daiktų gaminimą, įsigijimą arba lai-

kymą – 201 (2012 m. – 217), dauguma jų skirtos už mobiliuosius telefonus (160 nuobaudų), inter-

neto įrangą (33 nuobaudos), aštriabriaunius/smailius daiktus (8 nuobaudos).  

Už administracijos reikalavimų nevykdymą skirtos 99 nuobaudos (2012 m. – 114).  

Už fizinio ir psichologinio smurto naudojimą skirtos 37 nuobaudos (2012 m. – 68). 

Dažniausiai taikoma drausminė nuobauda vėl išlieka papeikimas, šios nuobaudos 2013 m. 

skirta 874 (2012 m. – 986). Taip yra todėl, kad dauguma pažeidimų yra nesunkaus pobūdžio. Kita, 

pagal kiekį, nuobauda yra teisės pirkti maisto produktų atėmimas iki vieno mėnesio, jos skirta 358 

(2012 m. – 508). Uždarymo į drausmės izoliatorių skirta 107 (2012 m. – 171).  

Drausmės rodiklių kaita yra nevienareikšmė, t.y. – 2013 metais užfiksuotų drausmės pažei-

dimų ir skirtų nuobaudų sumažėjo, o 2012 m. drausmės pažeidimų sumažėjo,  tačiau nuobaudų bu-

vo skirta daugiau lyginant su kitais metais. Manytina, kad 2013 metų geresnius drausmės rodiklius 

lėmė tai, kad sumažėjo asmenų, laikomų Šiaulių TI, vidutinis sąrašinis skaičius. Taip pat teigiamą 

įtaką drausmės pažeidimų mažėjimui padarė ir taikoma griežta politika dėl drausmės pažeidimų.  

Įstaigoje 2013 m. vykdoma sugriežtinta kontrolė dėl įstaigos turto gadinimo, todėl padau-

gėjo nubaustų už įvairaus įstaigos turto sugadinimą, nes kiekvienu nustatytu turto gadinimo atveju 

yra atliekamas tyrimas.  Tam tikslui 2011-12-21 Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu 

Nr. 1/01-355 buvo patvirtintas „Šiaulių tardymo izoliatoriui tyčiniais ar neatsargiais suimtųjų ir nu-

teistųjų veiksmais (neveikimu) padarytos materialinės žalos nustatymo ir įvertinimo tvarkos apra-

šas“, 2011-06-22 Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-205 patvirtintas „Su-

imtųjų (nuteistųjų) gyvenamųjų patalpų tvarkymo ir jose esančio turto naudojimo tvarkos aprašas“ 

(pakeitimai: 2012-06-26 įsakymu Nr. 1/01-128; 2013-10-28 Nr. 1/01-229), 2013-04-16 Šiaulių tar-

dymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-98 patvirtintas „Šiaulių tardymo izoliatoriaus su-

imtųjų (nuteistųjų) padarytos žalos atlyginimo tvarkos aprašas“ (pakeitimas 2013-06-12 Nr. 1/01-

135), 2013-07-01 Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymu Nr. 1/01-153 patvirtintas 

„Šiaulių tardymo izoliatoriaus daiktų sandėlio darbo organizavimo tvarkos aprašas“. 

Kaip vieną iš prevencinių drausmės pažeidimams priemonių - skiriami suimtiesiems (nu-

teistiesiems) paskatinimai. Per metus jų skirta 234, iš jų 78 ūkio aptarnavimo būrio (toliau – ŪB) 

nuteistiesiems, (2012 m. – 167, iš jų 53 ŪB nuteistiesiems.). Iš visų 2013 metais skirtų paskatinimų: 

pirmiau paskirtos nuobaudos panaikinimas prieš terminą – 39 (2012 m. – 30), pasimatymo laiko 

pailginimas iki keturių valandų – 119 (2012 m. - 85), pasivaikščiojimo laiko pailginimo – 3 (2012 
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m. – 3), padėka – 17 (2012 m. – 8), papildomas skambutis – 15 (2012 m. – 1), papildomas pasima-

tymas – 19 (2012 m. – 18), teisė atostogų metu parvykti į namus – 16 (2012 m. – 13), trumpalaikė 

išvyka į namus – 0 (2012 m. – 2), perkėlimas į lengvąją grupę – 6 (2012 m. – 7). Daug dėmesio 

skirta ir suimtųjų laisvalaikiui užimti, jiems organizuojant įvairias sporto ir žaidimų varžybas, kiek-

vieną mėnesį organizuotas ne mažiau kaip 1 renginys visiems suimtiesiems ir nuteistiesiems, ku-

riuose dalyvauti galėjo visi norintys. Suimtųjų, dalyvavusių laisvalaikio užimtumo programoje, 

skaičius - 7117 (2012 m. – 6499). 2014 m. vienas iš veiklos prioritetų taip pat bus suimtųjų laisva-

laikio užimtumas prasminga veikla. 

Vidutinis sąrašinis nuteistųjų arešto bausme skaičius 2013 m. - 17, 2012 m. buvo 16. 2013 

m. drausmės pažeidimų užfiksuota 44 (2012 m. - 41), skirtos 25 nuobaudos: 4 už draudžiamus nu-

teistiesiems turėti daiktus, 20 - už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą ir 1 – už administracijos 

reikalavimų nevykdymą. 2012 m. skirta 21 nuobauda: 5 - už draudžiamus nuteistiesiems turėti daik-

tus ir 16 už įstaigoje nustatytos tvarkos nesilaikymą. Tai, kad rodikliai neženkliai padidėjo, lėmė 

padidėjęs nuteistųjų areštu skaičius ir didelė jų kaita Šiaulių tardymo izoliatoriuje (trumpas bausmės 

laikas, vidutiniškai svyruoja nuo 3 iki 30 parų). Arešto bausmę atliekantys nuteistieji dažniausiai 

neturi socialinių įgūdžių, jiems paskirtos drausminės nuobaudos neduoda laukiamo rezultato, nes 

nuobauda iki galo neįvykdoma, jei nuteistasis arešto bausme yra išleidžiamas į laisvę pasibaigus 

bausmės laikui. 2013 m. už neatvykimą atlikti arešto bausmės savaitgaliais, buvo pateikti teismui 9 

teikimai dėl arešto bausmės, atliekamos savaitgaliais, pakeitimo į arešto bausmę, atliekamą įprastine 

tvarka. Iš jų, šeši teikimai patenkinti (2012 m. tenkinti 3 teikimai). Nuteistiesiems organizuojama 

daug užimtumo renginių (sportinių, loginio mąstymo užduočių ir t.t.), nuolat bendraujama, operaty-

viai ir kokybiškai sprendžiamos jų problemos. Stengiamasi gerinti psichologinį mikroklimatą tarp 

nuteistųjų. 

Dėl drausmės prevencijos vykdomos šios priemonės: 

Suimtiesiems aiškinama, kad pagal Suėmimo vykdymo įstatymą, numatyta galimybė iš 

kiekvieno suimtojo įstaigos direktoriaus motyvuotu nutarimu išskaityti iš asmeninės sąskaitos už 

valstybei padarytą žalą. 

Aktyviai organizuojamos suimtiesiems laisvalaikio užimtumo prasminga veikla priemonės. 

Kiekvieną mėnesį organizuojama po sporto renginį, kuriame turi galimybę dalyvauti visi norintys 

suimtieji, vedami žaisti stalo tenisą. Taip pat organizuota ir kitokių renginių: teisinių žinių, loginių 

užduočių konkursus ir kt., vykdoma suimtiesiems ir nuteistiesiems dailės terapija, taip pat užsiėmi-

mai rankdarbių bei kultūrinių programų temomis, kuriuos pagal bendradarbiavimo sutartis vedė vi-

suomeninių organizacijų specialistai. 

Naujai atvykusiems suimtiesiems įteikiami informaciniai lankstinukai, po to būrių virši-

ninkai individualiai kalbasi su jais ir išaiškina smulkiau vidaus tvarką. Todėl suimtieji greitai sužino 

savo pareigas, draudimus. 

2012 m. Šiaulių tardymo izoliatoriuje įsteigus Šiaulių suaugusiųjų mokyklos skyrių, suda-

rytos palankios sąlygos suimtiesiems (nuteistiesiems) lankyti mokyklą. 2013 m. rugsėjo mėnesį 

mokslo metus pradėjo 85 suimtieji (nuteistieji). 

2013 m. įvyko 44 drausmės komisijos posėdžiai (2012 m. – 37), kurių metu buvo apsvars-

tyti 76 asmenys (2012 m. – 84), iš jų 44 suimtieji (nuteistieji) buvo svarstomi dėl drausmės pažei-

dimų (2012 m. – 58). Apsvarsčius komisijoje paskirtos 27 nuobaudos (2012 m. – 44): 18 kartų skirti 

papeikimai (2012 m. – 23), 6 kartus – teisės pirkti maisto produktus atėmimas iki vieno mėnesio 

(2012 m. – 15), 3 kartus buvo tarpininkauta dėl suimtojo (nuteistojo) uždarymo į drausmės izoliato-

rių (2012 m. – 6), tai sudaro apie 2% visų įstaigoje skirtų nuobaudų (2012 m. – 2,6%). Trys asme-

nys buvo svarstomi dėl įrašymo į asmenų, linkusių užpulti, pabėgti, įskaitą (2012 m. – 8). Taip pat 

buvo svarstomas klausimas dėl 2 suimtųjų išbraukimo iš asmenų, linkusių pabėgti, įskaitos. Abu  

neišbraukti. Per 2013 metus drausmės komisijos posėdžiuose svarstyti klausimai dėl naujai priimtų į 

ūkio aptarnavimo būrį nuteistųjų priskyrimo paprastajai nuteistųjų grupei. Apsvarstyti 27 nuteistieji 

(2012 m. – 26). 

Nuo 2012 metų pradžios pradėtas naudoti patobulintas kompiuterinį nuobaudų ir paskati-
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nimų registras. Iki 2012 m. šis registras buvo parengtas ir jame buvo fiksuojama informacija pagal 

Kalėjimų departamentui teikiamos drausmės bei taikytų jų atžvilgiu drausminių priemonių ataskai-

tos formą, be to atskirai buvo registruojamos nuteistųjų areštu ir ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų 

nuobaudos. Dabartiniame registre yra žymiai daugiau informacijos apie konkretų pažeidimą ir pa-

žeidėją, yra išskaidyti pažeidimai pagal įvairius pobūdžius, kurie aktualūs mūsų įstaigoje, pagal as-

menų kategorijas – suimtieji, nuteistieji arešto bausme, nuteistieji ūkio aptarnavimo būryje ir suim-

tieji nepilnamečiai ir kita įvairi informacija. Šie patobulinimai padės išsamiau analizuoti pažeidimų 

statistiką ir efektyviau ieškoti priemonių, padėsiančių mažinti suimtųjų ir nuteistųjų pažeidimų tar-

dymo izoliatoriuje skaičių.  

 

6. Socialinis darbas. 
Šiaulių tardymo izoliatoriuje ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems 2013 metais buvo 

vykdomos 5 programos: 

1) Nuteistųjų socialinės adaptacijos programa.  

2) Nuteistųjų pataisos programa. 

3) Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. 

4) Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švie-

timo programa. 

5) Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programa. 

1. Nuteistųjų socialinės adaptacijos programa padeda tardymo izoliatoriuje paliktiems nu-

teistiesiems sėkmingiau integruotis į naują socialinę aplinką ir sukurti prielaidas sėkmingam jų pa-

taisos procesui. Laisvės atėmimo vietose asmens adaptacija vyksta palaipsniui, todėl skirtinos trys 

socialinės adaptacijos fazės: orientacijos, išskirtinumo ar niveliacijos ir adaptacijos pilnatvės. Jų 

metu šioje programoje 2013 metais dalyvavo 34 nuteistieji. 

2. Pataisos programa - tai nuteistųjų dorovinis auklėjimas, kuriuo siekiama, kad nuteistieji 

elgtųsi pagal visuomenei priimtinas elgesio taisykles; teisinis švietimas, kuriuo siekiama, kad nu-

teistieji savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis; kultūrinis auklėjimas; fizinis 

lavinimas; saviaukla ir kitos priemonės. 

Individualus socialinės reabilitacijos planas sudaromas kiekvienam nuteistajam, atsižvel-

giant į pastarojo asmenines savybes, intelektą, it t.t. Pataisos programos realizavimo sėkmė tiesio-

giai priklauso nuo adaptacijos programos rezultatų. 

Pataisos programos priemonėms įgyvendinti atliekami įvairūs darbai: 

Individualūs auklėjamieji pokalbiai laisvomis temomis, siekiant įvairiapusiškai pažinti 

nuteistojo asmenybę, konkretizuoti ir individualizuoti psichologiniai darbo metodai. 

Psichologinės tarnybos specialistas (psichologas) nustato asmenis, kuriems reikalinga psichologinė 

pagalba, teikia jiems psichologinę pagalbą bei rekomendacijas ūkio aptarnavimo būrio viršininkui 

dėl konkretaus nuteistojo. 

Nuteistųjų darbas. Visi ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji dirba. 2013 m. šešiems nuteistie-

siems leista užsiimti individualia darbine veikla. Nuteistieji laisvu nuo darbo metu gamino suoliu-

kus ir kitus miestą puošiančius akcentus pagal savanorišką darbą atliekančio Lietuvos dizainerių 

sąjungos nario Viliaus Purono brėžinius. 

Socialinio orientavimo ir teisinio švietimo užsiėmimai. 2013 metais 26 užsiėmimuose da-

lyvavo 62 ūkio būrio nuteistieji. 

Religinių dorovinių poreikių tenkinimas: atvykus į Šiaulių tardymo izoliatorių kunigui, kitų 

religinių konfesijų atstovams, Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininkas, padedant būrių viršinin-

kams, organizuoja  susitikimus su nuteistaisiais individualiai arba kolektyviai koplyčioje. 

Paskatinimo ir drausminių priemonių taikymas. Resocializacijos proceso eigoje gali efek-

tyviai pasitarnauti nuteistiesiems taikytinos paskatinimo ir drausminės priemonės. Jos realizuojamos 

vadovaujantis LR BVK 140 str. bei 142 str. Paskatinimo priemonių taikymas nuteistajam sužadina 

jo interesą papildomai pasimatyti su artimaisiais, papildomai paskambinti telefonu, būti pervestam į 
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lengvesnę bausmės atlikimo grupę, ankščiau laiko išeiti į laisvę ir t.t. Šios aplinkybės sudaro realias 

prielaidas, jog resocializuojamas asmuo stengiasi elgtis ir gyventi ne tik pagal nustatytas įstaigoje 

vidaus tvarkos taisykles, tačiau pagal priimtas gyvenimo normas apskritai. 2013 metais ūkio aptar-

navimo būryje buvo skirti 78 paskatinimai. 

Kultūriniai ir sporto renginiai. Įstaigos Socialinės reabilitacijos skyriaus pareigūnai organi-

zuoja nuteistųjų susitikimus su mokslo, kultūros atstovais, visuomeninėmis organizacijomis, regu-

liariai organizuojami įvairūs sporto renginiai, viktorinos, konkursai. Už aktyvų dalyvavimą juose 

nuteistieji yra skatinami, prizininkai apdovanojami diplomais. 2013 m. buvo suorganizuoti 35 kultū-

riniai ir sporto renginiai. 

Mokymas. 2013 metais (2012-2013 ir 2013-2014 mokslo metais) Šiaulių suaugusiųjų mo-

kyklos skyriuje Šiaulių tardymo izoliatoriuje mokėsi 14 nuteistųjų. 

2013 metais nuteistųjų pataisos programoje dalyvavo 62 ūkio aptarnavimo būrio nuteistieji. 

 

3. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. 

Pagrindinis šios programos tikslas – padėti grįžtančiam iš įkalinimo vietos asmeniui pa-

laipsniui įsijungti į gyvenimą laivėje, tapti pilnaverčiu visuomenės nariu ir nenusikalsti pakartotinai.  

Per socialinio orientavimo ir teisinio švietimo užsiėmimus nuteistiesiems suteikiama socia-

linių, psichologinių, teisinių ir kitokių žinių. Ruošiamus paleisti į laisvę nuteistuosius stengiamasi 

įdarbinti pagal jų jau turimą specialybę ir atsižvelgiant į jų pageidavimus, kad nuteistieji galėtų iš-

laikyti turimus ir išsiugdyti naujus darbo įgūdžius. 

Būrio viršininkas individualiai kiekvieną ruošiamąjį paleidimui supažindina su Lietuvos 

Respublikos įstatymais, nustatančiais asmenų, paleistų iš įkalinimo įstaigų, apgyvendinimo, įdarbi-

nimo ir kt. klausimais. 

Susitikti su nuteistaisiais kviečiami įvairų valstybinių instancijų atstovai: teismų, darbo 

biržos, darbo rinkos, socialinės rūpybos, savivaldybių ir panašiai. Jie atitinkamai pagal savo sritį 

suteikia nuteistiesiems įvairios informacijos. 

2013 metais nuteistiesiems buvo suorganizuoti 15 susitikimų su Šiaulių teritorinės darbo 

biržos, Šiaulių m. savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus bei Civilinės metrikaci-

jos skyriaus, Šiaulių Suaugusiųjų mokyklos, Šiaulių apskrities VPK, Šiaulių PK ir Migracijos tarny-

bos atstovais. 

Integracijos į visuomenę programoje 2013 metais dalyvavo 30 ūkio aptarnavimo būrio nu-

teistųjų. 

4. Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švie-

timo programa suteikia asmenims, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinių ir 

socialinių žinių, kad jie galėtų adaptuotis nuolat kintančioje visuomenėje ir sugebėtų teisėtais būdais 

tenkinti savo socialinius poreikius. Vykdant šią programą, rengiami paleisti nuteistieji bendrais 

bruožais supažindinami su Lietuvos Respublikos teisine sistema ir detaliai - su šios sistemos kon-

tekste galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, aktualiais paleistam iš laisvės atėmimo vietos 

asmeniui, taip pat su institucijomis, realizuojančiomis minėtų teisės aktų nuostatas. Ši programa 

vykdoma užsiėmimų forma. 

Glaudžiai bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos probacijos tarnybos ir Šiaulių apskrities 

VPK pareigūnais 2013 metais nuteistiesiems buvo suorganizuoti 6 susitikimai su Šiaulių apskrities 

VPK ir Probacijos skyriaus Šiaulių miesto ir rajono savivaldybės teritorijoje pareigūnais, kurių metu 

nuteistiesiems išaiškinta lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų tvarka, smulkiau išnagrinėtos lygtinai 

paleistų iš pataisos įstaigų asmenų teisės ir pareigos, supažindinta su lygtinai paleistų iš pataisos 

įstaigų asmenų atsakomybe už darbo drausmės, viešosios tvarkos ir nustatytų elgesio taisyklių pa-

žeidimus. 

Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų, teisinio ir socialinio švieti-

mo programoje 2013 metais dalyvavo 30 ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų. 

5. Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programa. 
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Šios programos tikslas – mažinti recidyvinio nusikalstamumo riziką sudarant sąlygas nu-

teistiesiems realizuoti savo gebėjimus ir sumanymus, ugdant jų savarankiškumą, asmenines verty-

bes, gerinant bendrą išsilavinimą, mažinant vidinę įtampą pataisos įstaigose.  

Programos turinį sudaro:  

Fizinis lavinimas, kuriuo siekiama ugdyti valią, gerinti sveikatą, pratinti laikytis sanitari-

nių-higieninių reikalavimų, racionaliai leisti laisvalaikį. Nuteistiesiems įrengta krepšinio aikštelė, 

gyvenamosiose patalpose yra salė, kuri aprūpinta sportiniu inventoriumi, treniruokliais, yra galimy-

bė žaisti stalo tenisą. Sudaromos sąlygos daryti rytinę mankštą. Rengiamos sporto varžybos. Sporto 

varžybos rengiamos tarp ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, taip pat organizuojami sporto renginiai 

įtraukiant pareigūnus. Vyksta stalo žaidimų turnyrai. Rengiami nuteistiesiems susitikimai su įžy-

miais Lietuvos sportininkais bei sveikos gyvensenos šalininkais.  

2013 metais suorganizuota 13 sporto varžybų tarp nuteistųjų.  

Religinių apeigų atlikimas. Bažnyčia teikia sielovados paslaugas laisvės netekusiems as-

menims siekdama padėti jiems grįžti į visuomenę. Sielovadą vykdo kunigai bei pasauliečiai, turintys 

bažnytinės vadovybės suteiktus įgaliojimus. Jie pagal galimybes moko nuteistuosius atsakomybės 

artimui ir nukentėjusiems, padeda atskleisti gyvenimo prasmę, priimti save ir artimą. Šiaulių tardy-

mo izoliatoriuje periodiškai lankosi įvairių konfesijų dvasininkai. Tardymo izoliatoriaus koplyčioje 

rengiami religinio pobūdžio renginiai, vykdoma dvasinė reabilitacija, kuri tampa veiksmingu prieš-

nuodžiu kalėjimo subkultūrai.  

2013 metais suorganizuota 15 susitikimų su katalikų dvasininkais.  

Intelektinis ugdymas. Šiaulių tardymo izoliatoriuje periodiškai organizuojami kryžiažodžių 

sprendimo konkursai, teminės viktorinos. Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, dalyvau-

dami šiuose renginiuose, tobulėja, plečia savo akiratį, gerina erudiciją ir atminties veiklą.  

Individualios kūrybinės veiklos skatinimas. Didelę nuteistųjų laisvalaikio praleidimo dalį 

sudaro nuteistų individuali kūrybinė veikla, kuri neprieštarauja nustatytai bausmės paskirčiai ir pa-

grindiniams nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslams. Vyksta meno terapijos užsiėmimai. Nuteis-

tieji motyvuojami dalyvauti meninėje veikloje, atskleisti savo kūrybinius sugebėjimus, tobulinti 

vaizduotę, save realizuoti kaip kūrybingą asmenybę. 2013 metais nuteistiesiems buvo suorganizuo-

tas susitikimas su dailininke pedagoge B. Kuiciene, atnaujinta tautodailininko Gintaro Daukšos pa-

roda.  

2013 metais buvo suorganizuoti 22 renginiai, konkursai, viktorinos. 

Psichologinė terapija. Tardymo izoliatoriaus Psichologinė grupė organizuoja nuteistųjų 

tikslines grupes, kuriose jie dalyvauja savanoriškumo pagrindu.  

Nuteistųjų savišvieta. Šiaulių tardymo izoliatoriuje veikia biblioteka, kurioje periodiškai 

atnaujinamos knygos. Yra užsakomi pagrindiniai Lietuvos dienraščiai, savaitraščiai. Nuteistiesiems 

sudarytos sąlygos skaityti periodinę spaudą, knygas būryje, domėtis šalies politiniu ir ekonominiu 

gyvenimu. Taip pat nuteistieji gali naudotis sutuoktinio, sugyventinio arba artimųjų giminaičių per-

duotais kompiuteriais, televizoriais, radijo imtuvais, CD grotuvais, kompiuteriniais žaidimais.  

 Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo programoje 2013 metais dalyvavo 59 ūkio aptarnavi-

mo būrio nuteistieji. 

Suimtiesiems vykdomos dvi programos: 

6) Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos prevencijos programa. 

7) Suimtųjų (nuteistųjų) fizinio aktyvumo skatinimo programa. 

6. Alkoholio vartojimo, rūkymo ir narkomanijos prevencijos programa. 

Vykdant alkoholio vartojimo, rūkymo ir narkomanijos prevencijos programą, bendradar-

biaujant su Psichologine tarnyba, suimtiesiems nepilnamečiams ir moterims pravestos paskaitos, 

kurių metu 2013 metais dalyvavo 68 asmenys. 

7. Suimtųjų laisvalaikio užimtumo programa. 

Pagal šią programą suimtiesiems (nuteistiesiems) organizuojamos įvairios laisvalaikio už-

imtumo priemonės, kurios numatomos skyriaus darbo planuose. Kiekvieną mėnesį organizuojama 

po renginį, kuriame gali dalyvauti visi pageidaujantys suimtieji (nuteistieji), atskirai organizuojami 
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renginiai suimtosioms moterims ir nepilnamečiams. Taip pat suimtieji šiltuoju metų laiku vedami į 

krepšinio aikštelę ir pagal sudarytus grafikus vedami žaisti stalo teniso. 

Taigi, įvairiuose užimtumo renginiuose per 2013 metus dalyvavo 7117 suimtieji (2012 m. - 

6499), į šį skaičių įeina asmenys, kurie buvo vedami į krepšinio aikštelę ir stalo teniso salę.  

Dalyvavusių renginiuose asmenų skaičiuje yra ir suimtieji, kurie dalyvavo ir keliuose ren-

giniuose, tad šis skaičius yra ne pagal pavardes, o bendrai kiek dalyvavo asmenų. 

Nuteistiesiems arešto bausme vykdomos 3 programos: 

1) Nuteistųjų arešto bausme adaptacijos ir pataisos programa. 

2) Nuteistųjų arešto bausme laisvalaikio užimtumo programa. 

3) Nuteistųjų arešto bausme, kuriuos rengiamasi paleisti, teisinio ir socialinio švietimo 

programa. 

8. Nuteistųjų arešto bausme  adaptacijos ir pataisos programa. 

Nuteistieji „Šiaulių tardymo izoliatoriaus  nuteistųjų arešto bausme adaptacijos – pataisos 

programos“ metu  buvo supažindinti su vidaus tvarka, areštinių vidus tvarkos taisyklėmis, nuteistųjų 

teisėmis ir pareigomis. Individualus darbas su nuteistuoju arešto bausme adaptacijos metu pritaiko-

mas kiekvienam asmeniui  pagal jo socialinę padėtį, charakterio ypatumus. Jos metu buvo siekiama 

išanalizuoti nuteistojo arešto bausme charakterio savybes, prognozuoti galimą elgesį, išsiaiškinti jo 

santykius su artimaisiais. Programos pataisos etape svarbus buvo nuteistųjų arešto bausme dorovinis 

auklėjimas, kuriuo siekiama, kad nuteistieji elgtųsi pagal visuomenei priimtas elgesio taisykles. 

Adaptacijos programoje 2013 metais dalyvavo visi 230 nuteistųjų. 

9. Nuteistųjų arešto bausme laisvalaikio užimtumo programa. 

Taip pat nuteistieji arešto bausme dalyvavo „Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuteistųjų arešto 

bausme laisvalaikio užimtumo programoje“. Per 2013 m. nuteistiesiems buvo suorganizuotas 91 

užsiėmimas, kurių metu nuteistieji turiningai praleido laiką. 

Laisvalaikio užimtumo programa buvo parengta atsižvelgiant į įvairų nuteistųjų amžių, fi-

zinę būklę ir skirtingus interesus.  Kiekvieną mėnesį nuteistiesiems buvo organizuoti septyni užsiė-

mimai: du sporto konkursai skirti fiziškai, aktyviai judėti,  du loginio mąstymo konkursai kurių me-

tu nuteistieji buvo skatinami įvairiapusiškai domėtis aplinka, istorija, geografija bei dalintis infor-

macija. 

Vieną kartą per mėnesį nuteistiesiems buvo skaityta paskaita diskusija „Alkoholio ir tabako 

pasekmės sveikatai ir asmenybei“. Paskaitų metu buvo stengiamasi diskutuoti su klausytojais apie 

žalingų įpročių daromų neigiamą įtaką jų sveikatai ir šeimos gerovei. 

2013 m. buvo skaitomos paskaitos – diskusijos „Aš žmogus tarp žmonių“ Šios paskaitos 

diskusijos metu buvo siekiama padėti nuteistiesiems arešto bausme ugdyti pilietinę savimonę, ug-

dant vertybines nuostatas, suteikiant žinių apie visuomenės ir valstybės struktūras, pagrindines vals-

tybės ir valdžios funkcijas, demokratines vertybes žmogaus orumui, laisvei, lygybei, teisingumui, 

teisėtumui, tolerancijai. 

Kartą per mėnesį buvo rengiamas „Tvarkingiausios kameros“ konkursas, kurio metu nu-

teistieji arešto bausme buvo skatinami tvarkingai gyventi. 

Pataisos programoje 2013 metais dalyvavo 456 arešto bausmę atliekantys  nuteistieji. 

10. Nuteistųjų, kuriuos rengiamasi paleisti, teisinio ir socialinio švietimo programa. 

Rengiant nuteistuosius paleisti į laisvę jie dalyvavo „Šiaulių tardymo izoliatoriaus nuteistų-

jų arešto bausme, kuriuos rengiamasi paleisti teisinio ir socialinio švietimo programoje“. Nedidelėse 

grupėse nuteistiesiems  buvo pravedamas individualus aiškinamasis darbas, teisinio ir socialinio 

švietimo užsiėmimai. Šioje programoje dalyvavo 200 nuteistųjų, nedalyvavo užsienio piliečiai ir 

nuteistieji arešto bausme atliekantys bausmę pagal susitarimą su Kalėjimų departamentu. 

Lentelėje pateikiami suvestiniai duomenys apie 2010 – 2013 m. Šiaulių tardymo izoliato-

riuje vykdytas programas.  
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Eil. 

Nr. 

  

Programos pavadinimas 

Dalyvavusių skaičius 

2010 m. 2011 m. 2012 m 2013 m 

suimtų-

jų 

nuteis-

tųjų 

suimtų-

jų 

nuteis-

tųjų 

suimtų-

jų 

nuteis-

tųjų 

suim-

tųjų 

nuteis-

tųjų 

1. 
Nuteistųjų socialinės adaptacijos pro-

grama. 
  58   49   48   34 

2. Nuteistųjų pataisos programa.   67   58   67   62 

3. 
Nuteistųjų integracijos į visuomenę pro-

grama. 
  67   19   39   30 

4. 

Asmenų kuriuos rengiamasi paleisti iš 

laisvės atėmimo vietų teisinio ir sociali-

nio švietimo programa. 

  27   19   39   30 

5. 
Nuteistųjų laisvalaikio užimtumo pro-

grama. 
  47   51   67   59 

6. 
Alkoholio, rūkymo ir narkomanijos pre-

vencijos programa. 
75 79 67 116 39   68   

7. 

Suimtųjų (nuteistųjų) fizinio aktyvumo 

skatinimo programa. (nuo 2011 m. Su-

imtųjų laisvalaikio užimtumo programa). 

1368   1452   6499   
711

7 
  

8. 

Nuteistųjų arešto bausme socialinės 

adaptacijos programa. (nuo 2012 m. 

sujungta su pataisos programa ir yra 

viena - Nuteistųjų arešto bausme adapta-

cijos ir pataisos programa) 

  266   230   230   230 

9. 
Nuteistųjų arešto bausme pataisos pro-

grama. 
  266   230         

10. 
Nuteistųjų arešto bausme rengimo palei-

dimui iš areštinės programa. 
  266   216   230   200 

11. 
Nuteistųjų arešto bausme laisvalaikio 

užimtumo programa. 
  205   230   253   456 

 Iš viso: 1522 1269 1519 1218 6538 973 7185 1101 

 

7. Parengti, laimėti ir/ar pradėti įgyvendinti projektai (trumpai juos apibū-

dinant; dalyvaujančių šiose projektuose skaičius; nuteistųjų, dalyvaujančių keliose 

projektuose, skaičius). 
Projekto pavadinimas Projekto vykdymo 

laikotarpis  

Trumpas projekto aprašymas 

„Kokybės vadybos sistemos 

diegimas Kauno tardymo 

izoliatoriuje ir Šiaulių tar-

dymo izoliatoriuje“ 

2013 m. kovas – 

2015 m. sausis 

Projekto tikslas - atsižvelgiant į ES šalių įkalinimo 

įstaigų gerąją patirtį, pasitelkiant bendradarbiavi-

mą, įdiegti Bendrąjį vertinimo modelį Kauno ir 

Šiaulių tardymo izoliatoriuose (toliau - TI) laikan-

tis organizacijos tobulinimo 10 žingsnių principo. 

Bendrojo vertinimo modelio diegimas padės įver-

tinti Kauno ir Šiaulių TI veiklą, nustatyti tobulini-

mo prioritetus ir optimizuoti šių įstaigų veiklą, sie-

kiant visuotinės kokybės brandos. Projektas prisi-

dės prie kryptingesnio dalyvavimo formuojant ir 

įgyvendinant nacionalinę bausmių vykdymo ir pro-

bacijos politiką, didins gerosios patirties sklaidą 

bausmių vykdymo ir probacijos sistemoje, įgalins 

nuolat siekti didesnės paslaugų kokybės, efekty-

vaus valdymo, suinteresuotų šalių poreikių tenki-

nimo. 
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Plečiant įdiegtą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

vykdomo projekto ,,Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus administravimo tobuli-

nimas ir efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikines technologijas personalo, materialinių ir finan-

sinių išteklių bei dokumentų valdyme“ (toliau – Projektas) Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-042 biudže-

to lėšų, Projekto 1.1.3.2 poveiklės ,,DVS funkcijų sukūrimas ir įdiegimas tardymo izoliatoriuose“ 

dokumentų valdymo sistemą (DVS) 4-iuose tardymo izoliatoriuose (Kauno tardymo izoliatoriuje, 

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Lukiš-

kių tardymo izoliatoriuje-kalėjime), DVS artimiausiu laiku bus diegiama Šiaulių tardymo izoliato-

riuje. 

8. Narkomanijos prevencija (turinčių priklausomybę narkotikams ir esan-

čių su psichinėmis anomalijomis asmenų skaičius palyginti su praėjusiais metais; 

vykdytos priemonės, priemonių vykdymo rezultatai). 
Eil. 

Nr. Rodiklis 

2006 

m 

2007 

m 

2008 

m 

2009 

m 

2010 

m 

2011 

m 

2012 

m 

2013 

m 

1. Užregistruota narkomanų  174 128 124 57 127 145 77 46 

2. Užregistruota infekuotų ŽIV 126 96 106 95 61 58 25 70 

2.1. Įstaigoje nustatyta ŽIV 25 16 14 15 0 24 25 18 

3. Užregistruota sergančių TBC 40 30 30 24 35 25 53 51 

3.1. Įstaigoje nustatyta TBC 20 13 18 21 35 25 23 33 

4. 

Užregistruota sergančių he-

patitais A, B, C 
138 58 74 51 57 58 0 2 

4.1. 

Įstaigoje nustatyta hepatitai 

A, B, C 
1 0 0 0 0 0 0 0 

5. 

Asmenys su psichinėmis 

anomalijomis 
251 225 211 340 288 306 477 993 

6. 

Užregistruota buitinių trau-

mų 
406 260 350 386 243 291 320 168 

7. 

Nukreipta gydytis į kitas 

įstaigas 
275 203 264 304 122 208 261 47 

7.1. 

Transportuota įstaigos trans-

portu į KD LAVL 
5 5 1 2 3 4 4 0 

7.2. 

Transportuota įstaigos trans-

portu į Šiaulių m. gydymo 

įstaigas 

30 26 53 23 7 9 14 47 

7.3. 

Transportuota į kitas gydymo 

įstaigas 
6 2 2 2 3 4 4 0 

8. Mirties atvejai 1 0 2 2 2 0 0 1 

8.1. Savižudybės 0 0 2 2 2 0 0 1 

9. 

Bandymai nusižudyti (nepa-

vykę) 
11 6 2 4 46 61 135 0 

10. 

Įsigyta medikamentų ir me-

dicininės įrangos (tūkst. Lt.) 
149,886 874,436 99,295 60,979 50,000 53,000 0,000 37,000 

11. 

Gauta vaistų ir medicininės 

įrangos labdaros pagrindais 

(tūkst. Lt.) 

10,875 0 0 20,85 3,000 - 0,00 0 

 

Žemiau esančiose diagramose pateikiama asmenų, priklausomų nuo narkotinių medžiagų ir 

sergančių pavojingomis užkrečiamomis ligomis (ŽIV/AIDS ir tuberkulioze (TBC)) skaičiaus kiti-

mas 2006-2013 m. 



 

 29 

                 
Kaip matyti iš diagramų, infekuotų ŽIV skaičius 2013 m., lyginant su 2012 m. padidėjo 

beveik 3 kartus, sergančių tuberkulioze skaičius per tą patį laikotarpį sumažėjo 3,1%, o priklausomų 

nuo narkotinių medžiagų asmenų užfiksuota beveik dvigubai  (40,3%) mažiau.  

Per 2013 m. 18 ŽIV atvejai nustatyti pas į Šiaulių TI atvykusius asmenis (ŽIV diagnozuota 

pirmą kartą). Įstaigoje nustatyti 33 tuberkuliozės (iš 51) atvejai (64,7%). Tyrimų dėl hepatitų įstaiga 

neatlieka.  

Visų anksčiau paminėtus rodiklius galima paaiškinti tik tuo, kad į įkalinimo įstaigas dau-

giausia asmenų patenka iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių kuriose klesti narkomanija, 

tuberkuliozė, trūksta elementarių higienos sąlygų ir t. t.  

       
2013 m. užfiksuotas rekordinis buitinių traumų mažėjimas (47,5%), lyginant su tuo pačiu 

2012 m. laikotarpiu. Manytina, kad sumažėjimą lėmė net 15,5% sumažėjęs suimtųjų ir nuteistųjų 

skaičius įstaigoje. Dauguma šių traumų būna nesutarimų tarp įkalintų asmenų pasekmės, kurių patys 

asmenys dėl įvairių priežasčių nenori viešinti. Daugiau kaip pusė įvairių sužalojimų užfiksuojama 

pas atvykstančius į įstaigą suimtuosius ir nuteistuosius. 

Kaip matyti iš pateiktų diagramų, įstaigose fiksuojamas vis didesnis asmenų, turinčių pas-

tebimų psichikos sutrikimų. Dauguma šių asmenų į įstaigą atvyko jau įrašyti į dispanserinę įskaitą 

įvairiuose psichikos sveikatos centruose. Psichikos sveikatos blogėjimui didelę įtaką turi ir dėl pa-

saulinės finansų krizės pablogėjusi ekonominė bei socialinė situacija.  

           Palyginus į tardymo izoliatorių atvykusių suimtųjų asmenų ir jau nuteistų asmenų sergamumą, 

matyti, kad suimtųjų sergamumas yra didesnis negu nuteistųjų, nors pastariesiems susirgti tuberku-

lioze taip pat yra gana didelė rizika - perpildytos kameros, nepakankama ventiliacija, nuolatinis stre-

sas, depresija, psichikos sutrikimai, infekcinės ir dismetabolinės kilmės kepenų funkcijų sutrikimai. 

Visi šie faktoriai mažina organizmo atsparumą ir sudaro palankias sąlygas tuberkuliozei, hepatitams 

bei kitoms ligoms plisti. 

Pagal Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato viešosios policijos patrulių rinktinės 

vado V.Urbonavičiaus pateiktą informaciją, aplink Šiaulių tardymo izoliatorių esanti teritorija yra 

įtraukta į policijos patruliavimo maršrutą. Be to, Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus budinty-
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sis padėjėjas, bet kuriuo paros metu - telefonu (8-41 397573) informuoja Šiaulių miesto Vyriausiojo 

policijos komisariato viešosios policijos patrulių rinktinės budėtoją apie asmenis, kurie bendrauja 

per įstaigos išorinę apsaugos tvorą su TI kalinčiais asmenimis ar bando pastariesiems perduoti jiems 

draudžiamus turėti daiktus ir reikmenis. 

Vadovaujantis Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Kalėjimų departamento prie LR 

TM direktoriaus 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. S2-V5RN/4/07RN-2RN „Dėl nuteistųjų or-

ganizuotų grupuočių lyderių bei aktyvių narių anketų pildymo, siuntimo ir grąžinimo taisyklių pat-

virtinimo“ yra pildomos šių asmenų anketos. Taip pat kamerose, kuriose suimti šie asmenys, yra 

dažniau atliekamos neplaninės kratos, netikėti patikrinimai bei renkama, kaupiama, analizuojama ir 

realizuojama informacija, dėl galimo šių asmenų organizavimo narkotinių ar psichotropinių me-

džiagų patekimo į įstaigą. 

 

9. Bendradarbiavimas su kitomis valstybės institucijomis, visuomeninėmis 

organizacijomis ir religinėmis bendruomenėmis, su užsienio šalių įstaigomis, tei-

giamos patirties taikymas. 
2013 m. Socialinės reabilitacijos skyrius bendradarbiavo su įvairiomis viešosiomis, savi-

valdybės, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, savanoriais, Kalėjimų departa-

mentui pavaldžiomis įstaigomis. Bendradarbiaujant su visomis įstaigomis pagrindinis tikslas – nu-

teistųjų socialinė integracija, rengimas paleidimui į laisvę bei laisvalaikio užimtumas prasminga 

veikla. 2013 m pasirašytos bendradarbiavimo ar savanoriškos veiklos sutartys su: 

1. Savanoriu Stanislovu Jankumi (2013 m. sausio 25 d. Nr. 81/01-1) – vykdoma AA „12 

žingsnių“ programa; 

2. Savanoriu Algirdu Jazdausku (2013 m. sausio 25 d. Nr. 81/01-2) – vykdoma AA „12 

žingsnių“ programa; 

3. Šiaulių vyskupija (2013 m. sausio 31 d. Nr. 81/01-3) – vykdomas sielovadinis darbas; 

4. Savanoriu Alfredu Lankausku (2013 m. vasario 28 d. Nr. 81/01-5) – vedami mokslo 

populiarinimo užsiėmimai; 

5. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio biblioteka (2013 m. kovo 15 d. Nr. 81/01-7) – vyk-

domi kompiuterinio raštingumo užsiėmimai;  

6. Savanore Indre Birutyte (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-10) – organizuoti kultūri-

niai renginiai nuteistiesiems; 

7. Savanore Inga Duršliokaite (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-11) – organizuoti kul-

tūriniai renginiai nuteistiesiems; 

8. Savanore Dovile Raminaite (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-12) – organizuoti kul-

tūriniai renginiai nuteistiesiems; 

9. Savanore Alma Pleiryte (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-13) – organizuoti kultūri-

niai renginiai nuteistiesiems; 

10. Savanore Rita Kirtiklyte (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-14) – organizuoti kultūri-

niai renginiai nuteistiesiems; 

11. Savanore Greta Markulyte (2013 m. balandžio 17 d. Nr. 81/01-15) – organizuoti kultū-

riniai renginiai nuteistiesiems; 

12. Savanore Lina Janauskiene (2013 m. gegužės 17 d. Nr. 81/01-21 – organizuoti užsiė-

mimai suimtiesiems (nuteistiesiems), taikant improvizacijos ir vaidybos metodus; 

13. Savanoriu Olegu Gerasimovu (2013 m. gegužės 31 d. Nr. 81/01-22) – vykdoma AA 

„12 žingsnių“ programa; 

14. Šiaulių Šv. Apaštalų Petro ir Povilo cerkve (2013 m. birželio 12 d. Nr. 81/01-25) – 

vykdomas sielovadinis darbas; 

15. Savanoriu Žygimantu Zdanavičiumi (2013 m. rugsėjo 23 d. Nr. 81/01-34) – organizuo-

ti užsiėmimai teisine tematika; 
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16. Savanore Ieva Chomentauskaite (2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 81/01-38 – organizuoti 

kultūriniai renginiai suimtiesiems (nuteistiesiems); 

17. Savanore Greta Šiaučiulyte (2013 m. lapkričio 28 d. Nr. 81/01-39 – organizuoti kultū-

riniai renginiai suimtiesiems (nuteistiesiems). 

Taip pat bendradarbiaujama su organizacijomis ir savanoriais, kuriais pasirašytos sutartys 

ankstesniais metais, bei su kitomis įstaigomis be sutarčių: 

- VšĮ „Dailės terapijos centru“ (Sutartis 2011-09-26 Nr. 81/01-2);  

-  Lietuvos meno terapijos asociacija (2012 m. vasario 27 d. Nr. 81/01-4); 

-  Poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacija „Menų šaltinis“ (2012-02-24 Nr. 81/01-3); 

-  VšĮ Šiaulių turizmo ir informacijos centru (2012 m. birželio 28 d. Nr. 81/01-15); 

- Savanoriu Viliumi Puronu (2012 m. liepos18 d. Nr. 81/01-16);  

- VšĮ „Edukaciniai projektai“ – (2012-08-27 Nr. 81/01-18) ši organizacija vykdo tarptautinį 

projektą „Europos Talentai 4“, kurio antrame etape numatyta apmokyti izoliatoriaus darbuotojus 

dirbti pagal Talent 4 programą, kurios esmė padėti atskleisti žmonių asmeninius gabumus ir karjeros 

krypčių nustatymo galimybes. Taip pat numatyta vykdyti ir kitokią projektinę veiklą. 

- Šiaulių darbo biržos, Socialinės rūpybos skyriaus, policijos atstovais, Šiaulių regiono pro-

bacijos tarnybos ir kt. darbuotojais (susitikimai vykdomi rengiant nuteistuosius paleidimui į laisvę). 

Bendradarbiavimas Apsaugos ir priežiūros skyriuje vyko su viešąjį saugumą užtikrinančiais 

policijos padaliniais, su kitomis Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo mi-

nisterijos pavaldžiomis įstaigomis. Užtikrinant viešėją tvarką apie įstaigos teritoriją radijo ryšiu 

bendradarbiaujama su Šiaulių m. policijos padaliniais.  

Buhalterinės apskaitos skyrius nuolat bendradarbiauja su analogiškais kitų įkalinimo įstai-

gų padaliniais bei Kalėjimų departamento buhalterinės apskaitos ir lėšų planavimo klausimais. 

2012 m. Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai, vadovaudamiesi Lietuvos policijos generalinio 

komisaro ir KD prie LR teisingumo ministerijos direktoriaus 2004-09-13 įsakymu Nr. 12-V-

10RN/4/07RN-4RN, bendradarbiavo su policijos pareigūnais. Šio skyriaus pareigūnai bendrauja ne 

tik su Šiaulių miesto Vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais, bet ir su kitų miestų bei rajonų 

policijos komisariatų pareigūnais, nes į Šiaulių TI yra konvojuojami sulaikytieji ir nuteistieji iš įvai-

rių miestų bei rajonų policijos komisariatų areštinių. Toks bendradarbiavimas suteikia Vidaus tyri-

mų skyriui teigiamų darbo rezultatų bei taip pat Vidaus tyrimų skyriaus pareigūnai padeda policijos 

pareigūnams išaiškinti bei tirti nusikalstamas veikas. Kadangi Šiaulių TI Vidaus tyrimų skyriaus 

pareigūnams yra pavesta viena iš funkcijų atlikti ikiteisminį tyrimą, todėl šis skyrius nuolat bendra-

darbiauja su Šiaulių miesto apylinkės prokuratūra spręsdami įvairius aktualius ikiteisminio tyrimo 

klausimus. 

Dėl įstaigos darbuotojų komplektavimo, nuolat bendradarbiaujama su Šiaulių darbo birža, 

Šiaulių darbo rinkos mokymo centru. Šiaulių apskrities gydymo įstaigomis. 

Nagrinėjant Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomų suimtųjų, nuteistųjų ir įstaigos personalo 

skundus ir pareiškimus, bendradarbiaujama su Šiaulių miesto apylinkės teismu, Šiaulių apygardos 

administraciniu teismu bei Šiaulių apygardos teismu.  

Šiaulių tardymo izoliatorius nuolat palaiko glaudžius ryšius su Kalėjimų departamentu ir 

kitomis jam pavaldžiomis įstaigomis, Užkrečiamų ligų ir AIDS centru, Šiaulių miesto gydymo 

įstaigomis bei kitomis įstaigomis ir organizacijomis. 
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