
1.  

Siekti resocializacijos proceso veiksmingumo, mažinant nusikalstamų veikų recidyvą 

bei padedant nusikaltusiems asmenims grįžti į visuomenę. 

  

1.1.R Teigiamų Lygtinio paleidimo iš pataisos komisijos sprendimų dėl nuteistųjų prašymų 

taikyti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos tenkinimo dalis – ne mažiau kaip 80 procentų. 

1.2.R Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų pajėgomis atliktų rėžiminio korpuso gyvenamųjų 

kamerų paprastojo remonto darbų, skaičius – ne mažiau 20 kamerų. 

1.3.R Suorganizuotų ūkio aptarnavimo būrio nuteistiesiems veiklų, naudingų įkalinimo vietos 

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

1.4.R Suimtųjų ir nuteistųjų dalyvavusių elgesio korekcijos programose skaičius ir jas baigusių 

procentas – 30/70. 

1.5.R Įtraukti į linkusių vartoti, platinti narkotikus priežiūros prevencinę programą asmenys, 

dalyvavę švietėjiško pobūdžio paskaitose ar edukaciniuose užsiėmimuose – 70 proc. nuo 

visų esančių sąraše. 

1.6.R Suimtiesiems ir nuteistiesiems suorganizuoti dailės terapijos užsiėmimus, kurių tikslas – 

streso, įtampos mažinimas, savianalizė, problemų atpažinimas, efektyvūs jų sprendimo 

būdai. Užsiėmimų skaičius – 6, užsiėmimuose dalyvaujančių asmenų skaičius – 4.   

1.7.R Ūkio aptarnavimo būrio nuteistųjų, įgijusių specialybę bausmės atlikimo metu – ne 

mažiau kaip 2. 

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

ne mažiau nei  10 asmenų. 

1.9.R Lyginant su 2019 m. suteiktų trumpalaikių išvykų į namus skaičiaus didėjimas – ne 

mažiau 5 proc. 

1.10.R Inicijuoti socialiniai, edukaciniai, kūrybiniai projektai nuteistųjų resocializacijos, 

visuomenės požiūrio pokyčio į elgesio pažangą darančius nuteistuosius srityse, 

bendradarbiaujant su socialiniais partneriais (valstybinių įstaigų, savivaldybių, 

nevyriausybinių organizacijų švietimo, kultūros, sporto sričių atstovais) – ne mažiau 4 

projektai.  

1.11.R Organizuoti susitikimai su įvairių valstybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovais, siekiant ūkio aptarnavimo būrio nuteistuosius integruoti į visuomenę - 6).  

1.12.R Atnaujinta informacija suimtiesiems/nuteistiesiems dėl aktualių teisės aktų pasikeitimų – 

100 proc. 

1.13.R Organizuoti režimo korpuso pasivaikščiojimo kiemelių remontą – 100 proc. 

2.  Pagerinti įstaigos kriminogeninę būklę 

2.1.R Narkotinių ir psichotropinių medžiagų patekimo į laisvės atėmimo įstaigą atvejų 

fiksavimas – 100 proc. 

2.2.R Patikrintų suimtųjų ir nuteistųjų nuo psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, skaičius – 

120 asmenų. 

2.3.R Bendradarbiaujant su kitomis teisėsaugos institucijomis bei naudojant specialiai 

apmokytus tarnybinius šunis, skirtus aptikti psichiką veikiančias medžiagas, inicijuotų ir 

suorganizuotų bendrų kratų skaičius - ne mažiau kaip 24. 

2.5.R Atliktos netikėtos, iš anksto neplanuotos, asmenų įeinančių į įstaigą ir išeinančių iš jos 

apžiūros ir daiktų patikrinimai – bent kartą per mėnesį 

2.6.R Vaizdo registratorių naudojimas bendrųjų, planinių ir neplaninių kratų metu. Užfiksuota 

suimtųjų (nuteistųjų) daromų pažeidimų vaizdo registratorių pagalba – ne mažiau kaip 

100 proc. 

2.7.R Specialiai parengtų pataisos pareigūnų patikrinimų skaičiaus (kaip jie sugeba veikti 

situacijomis, susijusiomis su psichinės ar fizinės prievartos naudojimu), skaičius - 3. 

2.8.R Apsvaigimų nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų laisvės atėmimo įstaigoje 

(išskyrus naujai atvykusius asmenis) skaičius lygus 0. 



2.9.R Įrengta nauja vaizdo stebėjimo sistema režiminio korpuso 1-ajame aukšte – 1 (veikianti 

vaizdo stebėjimo sistema). 

2.10.R Atnaujinta ar naujai įrengta pavojaus signalizacija režiminiame korpuse – 1 (veikianti 

pavojaus signalizacijos sistema). 

2.11.R Siekiant tobulinti pareigūnų tarnybinius įgūdžius suorganizuoti pareigūnų iškvietimo 

pratybas pagal pareigūnų iškvietimo schemą (pratybų skaičius – 1). 

2.12.R Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti įstaigos direktoriaus teisės aktai, reglamentuojantys 

įstaigos saugumo valdymą – 100 proc. 

2.13.R Nustačius pareigūnų teisėtų nurodymų nevykdymo ir pasipriešinimo pareigūnams 

atvejus, pradėti ikiteisminiai tyrimai -100 proc. atveju. 

3.  Optimizuoti įstaigos veiklą, išteklių valdymo procesus ir užtikrinti skaidrų bei 

racionalų jų panaudojimą. 

3.1.R Pateiktų Kalėjimų departamentui pasiūlymų (raštu) dėl įstaigos veiklos tobulinimo, 

optimizavimo, siekiant racionaliau naudoti žmogiškuosius išteklius, valdyti turtą ir 

asignavimus, skaičius – mažiau kaip 3 pasiūlymai. 

3.2.R Parengtas ir patvirtintas Priešgaisrinės saugos 2020-2023 m. priemonių planas ir pateiktas 

Kalėjimų departamentui – iki 2020-03-31. 

3.3.R Atlikta Valstybės kontrolės it TM CVAS audito ataskaitose, pateiktose 2015-2019 m., 

rekomendacijų įgyvendinimo peržiūra, organizuotas neįvykdytų rekomendacijų įvykdymas 

ir apie tai informuotas Kalėjimų departamentas - iki 2020-05-31. 

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

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

3.5.R Vienetinių pirkimų paraiškų pateikimas Kalėjimų departamentui kaip centrinei 

perkančiajai organizacijai – 100 proc. 

3.6.R Prekės, paslaugos ar darbai įsigyti per bausmių vykdymo sistemos centrinės perkančiosios 

organizacijos katalogą, kai jame yra paskelbtos preliminarios pirkimo sutartys reikalingos 

įsigyti prekėms, paslaugoms ar darbams -100 proc.  

3.7.R Parengtų elektroninių dokumentų skaičiaus nuo bendro įstaigos dokumentų skaičiaus 

didėjimas, lyginant su 2019 m. – ne mažiau kaip 10 proc. 

3.8.R Pareigūnų dalyvavusių organizuotuose specialaus pareigūnų pasirengimo mokymuose – 

dalis nuo bendrojo įstaigoje dirbančių pareigūnų skaičiaus - ne mažiau kaip 50 proc. 

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

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

3.10.R Užtikrintas Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintų Kalėjimų departamento bei 

jam pavaldžių įstaigų 2020 metų I ir II pusmečių išorinės ir vidinės komunikacijos planų 

vykdymas -100 proc. 

3.11.R Parengta Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema, atsižvelgiant į LR valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbo 

įstatymo nauja redakcija – iki 2020-05-01. 

3.12.R Kreditoriniai įsiskolinimai darbo užmokesčiui 2020-12-31 sudaro ne daugiau kaip 1 proc. 

nuo visos 2020 m. darbo užmokesčiui skirtos sumos. 

3.13.R Įgyvendinant investicijų projektą „Šiaulių tardymo izoliatoriaus iškėlimas iš miesto 

centrinės dalies į Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k.“, atlikti objekto 

konservavimo darbai – 100 proc. 

 


