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ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS
                     

TVIRTINU
Šiaulių tardymo izoliatoriaus
direktorius

Saulius Rajunčius

ŠIAULIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS LĖŠŲ TAUPYMO PLANO 2020 METAMS
ATASKAITA 

UŽ 2020 METUS

2021-01-         Nr.  
Šiauliai

Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

I. ORGANIZACINĖS RESURSŲ TAUPYMO PRIEMONĖS
1 Organizuoti darbuotojų pasita-

rimus lėšų ir materialinių iš-
teklių taupymo klausimais, su-
pažindinti su įstaigos 2020 m. 
finansine situacija ir priemo-
nėmis, padėsiančiomis užtik-
rinti racionalų išteklių naudo-
jimą 

Iki balan-
džio 1 d.

Padalinių va-
dovai 

Rasa Šošič Aktyvus darbuotojų 
dalyvavimas raciona-
liai naudojant mate-
rialinius išteklius, mo-
tyvacijos atsakingai ir
taupiai planuoti funk-
cijų vykdymui bū-
tinus materialinius 
resursus, didinimas. 

Priemonė įvykdyta (I ketv. įstaigos vadovybė or-
ganizavo visuotinį darbuotojų susirinkimą, per 
kurį buvo pateikta informacija apie 2020 m. fina-
nsinės sąmatos vykdymą, 2020 m. biudžetą, jo 
planuojamą paskirstymą. Darbuotojai supažin-
dinti su racionalaus išteklių naudojimo gairėmis. 
I ketv. organizuoti skyrių susirinkimai, per ku-
riuos darbuotojai supažindinti su įstaigos finansi-
ne situacija bei taupymo priemonių paketu 2020 
m.)
Rytinio  instruktavimo  metu  Saugumo  valdymo
skyriaus vyriausieji specialistai, atsakingi už bu-
dinčią pamainą, bei juos pavaduojantys pareigū-
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

nai,  bei  to  paties  skyriaus  vyriausiasis  speciali-
stas, atsakingas už dieninę pamainą, primena pa-
valdiems  pareigūnams  apie  materialinių  resursų
taupymą.
Dalyvaujat gyvenamųjų kamerų bei ūkio aptarna-
vimo būrio priėmime keičiantis budinčiosioms 
pamainoms, pareigūnai atkreipia dėmesį ar įstai-
goje vykdomos energijos, vandens taupymo prie-
monės.

2 Organizuoti susirinkimus 
jaunesniesiems pataisos parei-
gūnams, pravedant atskirus 
kiekvienai pamainai susirinki-
mus lėšų ir kitų įstaigos resur-
sų taupymo klausimais.

Iki balan-
džio 1 d.

SVS budin-
čiųjų pa-
mainų ir 
dieninės pa-
mainos vy-
riausieji spe-
cialistai

Almantas 
Pranskūnas

Aktyvus darbuotojų 
dalyvavimas raciona-
liai naudojant mate-
rialinius išteklius, mo-
tyvacijos atsakingai ir
taupiai planuoti funk-
cijų vykdymui bū-
tinus materialinius 
resursus, didinimas. 

Įvykdyta

3 Suimtiesiems ir nuteis-
tiesiems, piktybiškai gadina-
ntiems valstybės turtą organi-
zuoti pokalbius su psichologu 
apie taupų ir tausojantį mate-
rialinių išteklių naudojimą At-
sakingai besielgiančius asme-
nis motyvuoti teisės aktų 
nustatyta tvarka. 

Visus me-
tus

RS viršinin-
kas

Direktoriaus 
pavaduotojas
APR

Formuoti atsakingą 
suimtųjų ir nuteistųjų 
požiūrį į valstybės 
materialines vertybes

Vyksta pokalbiai su visais naujai atvykusiais su-
imtaisiais ir nuteistaisiais.
Per metus atsakingai besielgiantiems ir resur-
sus taupantiems suimtiesiems, nuteistiesiems 
skirti 127 paskatinimai.
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

4 Į kiekvieno įstaigos darbuoto-
jo 2020 m. veiklos vertinimo 
uždavinius įtraukti įstaigos 
resursų taupymo priemones.

Vertinimo
metu arba 
papildant 
išvadas

Padalinių va-
dovai

Rasa Šošič,
direktoriaus 
pavaduotas 
APR

Įtraukti visus darbuo-
tojus į Lėšų taupymo 
plano vykdymą

Įtrauktas rodiklis „Metinio veiklos plano, pusme-
čio ir kituose planuose numatytų priemonių 
įgyvendinimo reikšmė procentais“.

II. ELEKTROS ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONĖS
5 Vykdyti suimtųjų ir nuteistųjų 

buitinių elektros prietaisų nau-
dojimo kontrolę, organizuojant 
kamerose esančių elektros prie-
taisų patikrinimus ir išimant be-
šeimininkius (paliktus išvykusių
suimtųjų ir nuteistųjų) elektros 
prietaisus.

Ne rečiau 
kaip kartą 
per ketvir-
tį

SVS budin-
čiųjų pa-
mainų vy-
riausieji spe-
cialistai

Almantas 
Pranskūnas

Sumažėjęs elektros 
energijos sunaudoji-
mas. Planuojamas 
elektros energijos su-
naudojimas ne dides-
nis, negu per atitinka-
mą 2019 m. laikotar-
pį.

Vykdoma kiekvienų bendrųjų kratų metu bei 
kiekvieną rytą, dalyvaujant gyvenamųjų kamerų 
bei ūkio aptarnavimo būrio priėmime, keičiantis 
budinčiosioms pamainoms.

6 Organizuoti savadarbių bei ne-
tvarkingų elektros prietaisų pa-
ėmimą iš nuteistųjų (suimtųjų)

Per visus 
metus kra-
tų metu 

SVS virši-
ninkas

Direktoriaus 
pavaduotojas
APR

Sumažėjęs elektros 
energijos sunaudoji-
mas, saugumo techni-
kos užtikrinimas, ne-
laimingų atsitikimų bei
avarijų prevencija. Pla-
nuojamas elektros 
energijos sunaudoji-
mas ne didesnis, negu 
per atitinkamą 2019 m.
laikotarpį.

Vykdoma kiekvienų bendrųjų kratų metu bei 
kiekvieną rytą, dalyvaujant gyvenamųjų kamerų 
bei ūkio aptarnavimo būrio priėmime, keičiantis 
budinčiosioms pamainoms.

7 Užtikrinti elektros energijos 
taupymo priemones darbuotojų 
darbo vietose: 
- paliekant darbo vietą ilgiau 
negu 5 min., išjungti kompiu-

Per 
visus 
metus 

Visi darbuo-
tojai dirba-
ntys su ko-
mpiuteriais

Rasa Šo-
šič

Energetinių resursų 
taupymas, avarijų pre-
vencija. Planuojamas 
elektros energijos su-
naudojimas ne dides-

Priemonė vykdoma nuolat.
Bendras elektros energijos suvartojimas per 
2020 m. siekė 491889 kwh, (49353,51 eurų). 
Vieno asmens elektros energijos suvartojimas – 
112,87 kwh/11,35 eurų.
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

terio monitorių;
- paliekant darbo vietą ilgiau 
negu 5 min., išjungti autono-
minį darbo vietos šviesos šal-
tinį (jeigu toks yra);
- paskutinis iš kabineto išeina-
ntis darbuotojas (jei kabinete 
nebus dirbama ilgiau kaip 5 
min.) privalo išjungti bendrą 
kabineto apšvietimą;
- ilgiau negu 5 min. paliekant 
kabinetą, nepalikti jame įjung-
tų elektros prietaisų (išskyrus 
kompiuterį ir radijo imtuvą);
- šviesiu paros metu, atsižvel-
giant į darbo vietos apšvietimą,
išjungti dalį arba visus kabine-
to apšvietimo įrenginius, esant 
reikalui atitraukti žaliuzes arba 
pašalinti kitas kliūtis dienos 
šviesos patekimui.

nis, negu per atitinka-
mą 2019 m. laikotarpį.

Per 2019 m. bendras elektros energijos suvartoji-
mas siekė 457130 kwh/36503 eurų. Vienas asmuo
elektros energijos suvartojo 97,16 kwh/7,75 eurų. 
Svarbu rezultatui: 2020 m. vasario mėn. buvo su-
daryta nauja elektros energijos tiekimo sutartis, 
kurioje numatytas tiekiamos elektros energijos 
pabrangimas. 
Lyginant 2019 m. su 2020 m. elektros energijos 
vidutinė kaina 2019 m. buvo 0,08 eurų, 2020 m. 
0,10 eurų už 1 kwh, kaina padidėjo 20 proc.
Prieš  pasikeičiant paslaugos teikėjui UAB Elekt-
rum Lietuva elektros energijos pardavimo kaina 
buvo 0,034 eurų už 1 kwh, o naujo tiekėjo AB In-
ter Rao – 0,062 eurų  už 1 kwh.  kainos padidėji-
mas sudaro 80 proc. 
Didesniam elektros energijos suvartojimui įtakos 
turėjo ir II pusmetį atliekami režiminio korpuso 
remonto darbai, įrengta elektroninės įeigos sis-
tema, suremontuota ir stabiliai veikianti ventiliaci-
jos sistema. .

8 Užtikrinti elektros energijos 
taupymo priemones suimtųjų ir 
nuteistųjų gyvenamose vietose:
- kontroliuoti, kad suimtasis ar 
nuteistasis palikdamas savo 
gyvenamąją vietą dėl vykdomų 
užimtumo priemonių, vizito pas
sveikatos priežiūros specialistą,
pasivaikščioti ir kt., išjungtų jo 
gyvenamoje vietoje įjungtus 

Per 
visus 
metus 

SVS, RS va-
dovai

Direktoriaus 
pavaduotas 
APR

Energetinių resursų 
taupymas, avarijų pre-
vencija. Planuojamas 
elektros energijos su-
naudojimas ne dides-
nis, negu per atitinka-
mą 2019 m. laikotarpį.

Vykdoma nuolat (kontroliuojama).



5

Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

elektros prietaisus (televizorių, 
radijo imtuvą ir kt.);
- kontroliuoti, kad iš kameros 
išvedant visus suimtuosius ir 
nuteistuosius, arba paskutinįjį 
kameroje likusį asmenį, būtų iš-
jungtas apšvietimas ir visi 
elektros prietaisai.

9 Užtikrinti bendrųjų patalpų 
energijos taupymo priemones:
- koridoriuose, laiptinėse, kito-
se bendrose patalpose išjungti 
apšvietimą šviesiu paros metu 
(jeigu pakanka natūralaus ap-
švietimo);
- kontroliuoti, kad nakties 
metu bendrose patalpose ad-
ministraciniame korpuse nebūtų
įjungtas apšvietimas;
- pasibaigus darbo dienai ap-
einant patikrinti kabinetus, ben-
dras, ūkio būrio gamybines pa-
talpas ir kt. objektus, patikrina-
nt ar nepaliktas įjungtas apšvie-
timas.

Per 
visus 
metus 

SVS budin-
čiųjų pa-
mainų vy-
riausieji spe-
cialistai

Almantas 
Pranskūnas

Energetinių resursų 
taupymas Planuojamas
elektros energijos su-
naudojimas ne dides-
nis, negu per atitinka-
mą 2019 m. laikotarpį.

Vykdoma  nuolat.  Rytinio  instruktavimo  metu
Saugumo valdymo skyriaus  vyriausieji  speciali-
stai, atsakingi už budinčią pamainą, bei juos pa-
vaduojantys pareigūnai, bei to paties skyriaus vy-
riausiasis  specialistas,  atsakingas už dieninę pa-
mainą,  primena  pavaldiems  pareigūnams  apie
materialinių resursų taupymą.

10 Apriboti elektros energijos ga-
lią gyvenamose kamerose, ku-
riose laikomi 2 ar daugiau 
asmenys, įrengiant automa-
tinius jungiklius rozetėms 
(reikalingos papildomos inves-

Iki rugsėjo 
30 d.

TVS vadovas Rasa Šošič Energetinių resursų 
taupymas, avarijų pre-
vencija, elektros nau-
dojimo prevencija (nuo
signalo „gulti“ iki 
„keltis“ kamerose ne-

Įgyvendinant Vyriausybės Ekonomikos skatinimo
planą, 2020-06-29 buvo pasirašyta sutartis dėl re-
žiminio korpuso dalies elektros instaliacijos re-
monto darbų. Darbai baigti 2020-09-23. Prie visų 
kamerų įrengti automatiniai jungikliai rozetėms.
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

ticijos, todėl vykdoma esant fi-
nansavimui).

bus galima naudotis 
elektros prietaisais). 
Planuojamas elektros 
energijos sunaudoji-
mas ne didesnis, negu 
per atitinkamą 2019 m.
laikotarpį.

11 Suimtųjų ir nuteistųjų gyvena-
mose kamerose naktinio apšvie-
timo šviestuvuose ir kitose 
įstaigos patalpose naudojamas 
kaitrines lemputes pakeisti tau-
piomis LED lemputėmis (reika-
lingos papildomos investicijos).
Perdegus kaitrinei lemputei ją 
pakeisti LED lempute.

Perdegus 
kaitrinei 
lemputei ją
pakeisti 
LED lem-
pute

TVS vadovas Rasa Šošič Energetinių resursų 
taupymas, eliminavus 
investicijas taupymas 
per 8 mėn. sudarytų iki
300 €. Ilgalaikiu perio-
du investicijos mažėtų,
taupymas didėtų

Naktinio apšvietimo lemputės, kurių vienos ver-
tė 0,29 eurų nekeičiamos LED lemputėmis, nes 
naktinio apšvietimo lempos yra sistemiškai dau-
žomos, gadinamos kalinčiųjų asmenų. Nuo metų
pradžios  dėl sudaužymo pakeistos gyvenamo-
siose kamerose 423 naktinio apšvietimo kaitri-
nės lemputės. Jei tai būtų LED lempos, įstaiga 
patirtų gerokai didesnę finansinę žalą, o taupy-
mo efektas nebūtų pasiektas.

12 Pakeisti liuminicensines lem-
putes (T8) darbo kabinetuose 
analogiškomis LED lem-
putėmis (nekeičiant šviestuvų), 
vietoje 18 W liuminicensinių 
sumontuojant 9 W LED 
(įgyvendinama gavus papildo-
mą finansavimą). 

Iki lapkri-
čio 30 d.

TVS vadovas Rasa Šošič Energetinių resursų 
taupymas. Investicijos 
atsipirktų tik daugiau 
kaip po 5 metų, todėl 
siūloma keisti palaips-
niui, atskirais šviestu-
vais po 4 lempas

Priemonės įgyvendinimas perkeltas į 2021 m. 

III. VANDENS IR ŠILDYMO TAUPYMO PRIEMONĖS
13 Kontroliuoti, kad gyvenamose 

kamerose vanduo nebūtų be 
reikalo naudojamas, čiaupai 
būtų užsukami suimtiesiems ir 
nuteistiesiems paliekant gyve-

Per 
visus 
metus 

SVS, RS va-
dovai

Direktoriaus
pavaduotas

APR

Energetinių resursų 
taupymas.

Vykdoma  nuolat.  Pareigūnai  kalintiems  asme-
nims nuolat primena apie vandens taupymą.
Per 2020 m. įtaigoje paskatinti iš viso 127 atsakin-
gai besielgiantys ir resursus taupantys suimtieji ir  
nuteistieji, surašyta iš viso 384 tarnybiniai prane-
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
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Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
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Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

namąsias kameras. šimai dėl įstaigos turto niokojimo, nesaugojimo, 
gadinimo.

14 Reguliariai tikrinti vandens 
kranų techninę būklę, siekiant
išvengti vandens nutekėjimo. 

Per 
visus 
metus 

TVS vadovas Rasa Šošič Energetinių resursų 
taupymas.

2020 m. atlikta gyvenamosiose kamerose bei 
kitose patalpose iki 165 vandens krano remonto 
atvejų. Šalto vandens suvartojimas vienam 
asmeniui 2020 m. per mėnesį 5,94 m3 , išlaidos 
15,84 Eur., 2019 m. 5,5m3 arba atitinkamai išlai-
dos 14,56 eurų.

15 Kontroliuoti suimtųjų ir nu-
teistųjų maudymosi duše pro-
cesą, siekiant užtikrinti eko-
nomišką bei racionalų vande-
ns naudojimą. 

Per 
visus 
metus 

SVS viršinin-
kas

Direktoriaus
pavaduotas

APR

Energetinių resursų 
taupymas.

Nuolat vykdoma.

16 Kontroliuoti, kad šaltuoju 
metų laiku nuteistųjų (suimtų-
jų) gyvenamosiose ir administ-
racijos patalpose būtų užsan-
darinti langai užtikrinti, kad 
nuteistųjų gyvenamųjų patalpų
lauko durys be reikalo nebūtų 
paliekamos atviros

Šildymo 
sezono 
metu

TVS, SVS 
vadovai

Direktoriaus 
pavaduotojai 
pagal kuruo-
jamas sritis

Energetinių resursų 
taupymas.

Langai gyvenamosiose kamerose bei kitose pa-
talpose sandarinami prasidėjus šildymo sezonui, 
kamerose sudedami vasaros sezonui išimti stik-
lai. Šaltuoju periodu, išdužus lango stiklui, jis 
keičiamas, užsandarinamas langas. NVSC atlie-
ka patikrinimus gyvenamosiose kamerose, ar pa-
talpose esanti temperatūra atitinka nustatytai 
normai (18 °C).

IV. ADMINISTRACIJOS VEIKLOS OPTIMIZAVIMO PRIEMONĖS
17 Didinti dokumentų, rengiamų 

DVS priemonėmis skaičių ir 
mažinant popierinių dokume-
ntų skaičių.

Per 
visus 
metus

VOS vedėjas Rasa Šošič Išlaidų popieriui ir 
spausdinimo paslau-
goms mažinimas, žmo-
giškųjų resursų darbo 
laiko panaudojimo op-
timizavimas. Planuoja-
ma, kad išlaidos bus ne
didesnės, negu per ati-
tinkamą 2019 m. laiko-

Sugriežtinta biuro popieriaus naudojimo ap-
skaita. Išduodama įvertinus darbų apimtis ir 
spausdinimo tikslingumą.
Parengtų elektroninių dokumentų skaičius nuo 
bendro įstaigos dokumentų skaičiaus (lyginant 
su 2019 m.) didėjo 13 proc.
2020 m. biuro popierius pirktas 2 kartus:
300 pak. A4 ir 5 pak. A3 – 811,79 Eur.
1205 pak. A4 – 2966,92 Eur. - nupirkta 2021 
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

tarpį. metams.
Spausdinimo paslaugų pirkimas 2020 m. nevyk-
dytas.

18 Organizuoti, kad vartotojai, 
neturintys prisijungimo prie 
DVS, gautų įstaigos direkto-
riaus įsakymus ir kitus supa-
žindinimui ar (ir) vykdymui 
skirtus dokumentus į nurodytą
elektroninį paštą.

Iki bir-
želio 30 
d.

VOS vedėjas,
padalinių va-
dovai

Rasa Šošič Išlaidų popieriui ir 
spausdinimo paslau-
goms mažinimas, žmo-
giškųjų resursų darbo 
laiko panaudojimo op-
timizavimas.

Nuolat vykdoma nuo 2020-07-01.

V. KITŲ PREKIŲ IR PASLAUGŲ TAUPYMO PRIEMONĖS
19 Derinti bendrą įstaigos (-ų) 

transporto panaudojimą, 
bendradarbiaujant tarp įstai-
gos padalinių bei Probacijos 
tarnybos Šiaulių skyriaus, 
Panevėžio pataisos namų 
(esant galimybei ir su pake-
liui į vykimo vietą esančio-
mis Kalėjimų departamentui 
pavaldžiomis įstaigomis).

Per 
visus 
metus 

Direktoriaus 
pavaduotojai, 
padalinių va-
dovai

Direktorius 
Saulius Ra-
junčius       

Lėšų transporto išlai-
doms taupymas

Įstaigoje transporto išlaidos 2019 m.– 8100 eurų,
iš jų įsigyta kuro 3045,31 eurų sumai. 2020 m. – 
7804,43 eurų, iš jų įsigyta kuro – 1760,22 eurų 
sumai.
Dėl susidariusios ekstremalios pandeminės si-
tuacijos įstaigos transporto naudojimas buvo ma-
žiau racionalus, nes buvo laikomasi taisyklių, 
kiek asmenų vienu metu gali vykti viena transpo-
rto priemone (vykimo į CMEK atvejai)

20 Užtikrinti prekių ir paslaugų
pirkimo kontrolę, prieš per-
kant prekes (prekių kiekį), 
kurių bendra kaina didesnė 
nei 1000 €, apsvarstyti Ūki-
nėje ir finansinėje komisijoje
ir pateikti pasiūlymus įstai-
gos direktoriui. 

Per 
visus 
metus 

Direktoriaus 
pavaduotojai, 
padalinių va-
dovai

Direktorius 
Saulius Ra-
junčius       

Lėšų prekių ir paslau-
gų įsigijimui taupymas

2020 m. dėl susidariusios ekstremalios pan-
deminės situacijos bei gavus papildomą tikslinį fi-
nansavimą ir priemones vykdant pagal patvirtintą 
Ekonomikos skatinimo planą (prieš jį tvirtinant 
įstaiga teikė poreikį, jo pagrindimą ir prelimina-
rias darbų sąmatas), buvo priimtas sprendimas 
ŪFK nebesvarstyti pirkimų, susijusių su tikslinė-
mis lėšomis, naudojamomis pagal ESP priemonių 
finansavimą bei kai reikia skubiai įsigyti AP ir de-
zinfekavimo priemonių.
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Eil.
Nr.

Priemonės (nurodomos ir
tiesiogiai lėšų netaupančios)

Įvykdy-
mo data

Atsakingas
vykdytojas

Vykdymo 
kontrolė

Prognozuojamos
ekonomijos suma ir
siektini rezultatai

Įvykdymas

21 Peržiūrėti sutartis su prekių ir 
paslaugų tiekėjais, nesant bū-
tinybės, nesudaryti naujų pa-
slaugų ar darbų pirkimo sutar-
čių.

Per visus 
metus

Direktoriaus 
pavaduotojai, 
padalinių va-
dovai

Direktorius 
Saulius Ra-
junčius       

Lėšų prekėms ir pa-
slaugoms taupymas

I pusmetį baigė galioti šios aktualios sutartys: pa-
talpų dezinfekcijai, deratizacijai, tarnybinių šunų
pašarui,  buities  prekėms  (tualetinis  popierius).
Atliktos  viešojo  pirkimo  procedūros,  sudarytos
naujos sutartys bendrai 5539,25 eurų sumai.
2020 m. nebuvo atnaujinta spausdinimo paslaugų
sutartis.

22 Tinkamai organizuoti pasi-
vaikščiojimo kiemelių rekon-
strukcijos  ir remonto projek-
to vykdymą. Iki bus įvykdyta 
kiemelių rekonstrukciją, 
gyvenamųjų kamerų ir patal-
pų remontui skirti minimaliai 
būtinus išteklius.

Per visus 
metus

TVS vedėjas Rasa Šošič Lėšų remonto darbams
taupymas

Po įvykusių viešojo pirkimo procedūrų pasirašy-
ta pasivaikščiojimo kiemelių paprastojo remonto 
darbų sutartis su UAB „Ekodora“.  Sutarties ver-
tė – 148600,00 eur. Pasirašius papildomą susita-
rimą dėl atsiradusių nenumatytų darbų galutinė 
sutartie vertė – 150290,93 eur. Pasivaikščiojimo 
kiemelių remonto darbai baigti 2020-12-14. Ap-
šiltintas 3-čiojo ir 4-tojo aukštų denginys, žen-
kliai sumažins šiluminės energijos sąnaudas 
gyvenamosiose kamerose.

Sutrumpinimai: Direktoriaus pavaduotas APR – direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis Saugumo valdymo ir Resocializacijos skyrius, TVS – Turto valdymo skyrius,
SVS, Saugumo valdymo skyrius, RS – Resocializacijos skyrius, VOS – Veiklos organizavimo skyrius

Veiklos organizavimo skyriaus
vyriausioji specialistė       Inga  Gri-
gaitienė


