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Nr. 1SNr. 4-01-1922

DĖL PATEIKTŲ SIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO
Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
Kalėjimų departamentas), įgyvendindamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
pateiktus siūlymus korupcijos rizikai mažinti, teikia ataskaitą apie įvykdytas ir vykdomas
priemones.
PRIDEDAMA. Ataskaita, 4 lapai.

Direktoriaus pavaduotojas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Audrius Tubis, tel. (8 5) 271 9088, el. p. audrius.tubis@kaldep.lt

Gintautas Šarauskas

PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMAS
Pateiktos pastabos
3.
3.3.
Kita pastaba: Probacijos tarnyba
neturi tinkamų skaitmeninių įrankių ir
negali nuteistųjų priežiūros duomenų
tvarkyti elektroniniu būdu, nėra
sukurta elektroninė nuteistojo byla,
kurioje
vienoje
informacinėje
sistemoje galėtų būti realiu laiku
tvarkomi visi priežiūros duomenys
(NER balai, NER ir DŽR lygis,
kriminogeniniai
veiksniai
ir
probleminės
sritys,
ilgalaikiai
resocializacijos tikslai, RSP, EKP, jų
vykdymo pokyčiai, rezultatai, skirti
įspėjimai, parengti teikimai teismui ir
pan.), nedubliuojant ir netvarkant šių
duomenų
kitose
informacinėse
sistemose ar pareigūnų susikurtuose
duomenų
rinkiniuose
(EXCELL
lentelėse tekstiniuose dokumentuose,
EOASys
sistemoje
ir
pan.).
PRISONIS
(ne)funkcionalumas
mažina
priežiūros
skaidrumą,
reikšmingai
didina
Probacijos
pareigūnų administracinio darbo krūvį
ir dokumentų administravimo kaštus,
neužtikrina
Probacijos
tarnybos
pareigūnų
priežiūros
veiksmų

Pasiūlymai atsižvelgiant į pateiktas
Duomenys apie pastabų ir pasiūlymų
pastabas
įgyvendinimą
1. Kritinės antikorupcinės pastabos
3.1.
Atsižvelgiant į kitas pastabas:
rengiant antros kartos KADIS-2
viešojo
pirkimo
dokumentus,
įvertinti Probacijos tarnybos registre
įrašytų nuteistųjų elektroninės bylos
sukūrimo ir priežiūros veiksmų
tvarkymo
naujoje
KADIS-2
kuriamoje sistemoje galimybes ir
prireikus įtraukti šias sąlygas į
KADIS-2
viešojo
pirkimo
dokumentus.

2022 m. vasario 4 d. pasirašyta
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
(toliau – Kalėjimų departamentas)
informacinės
sistemos
KADIS-2
detalios
techninės
specifikacijos
parengimo bei informacinės sistemos
kūrimo (modernizavimo) techninės
priežiūros paslaugų sutartis NR. ST-15
su ūkio subjektų grupe, kurią sudaro
UAB „IO projects“, juridinio asmens
kodas
302444537,
registruotos
buveinės adresas V. Gerulaičio g. 10,
08200 Vilnius, ir UAB „Forit“,
juridinio asmens kodas 30474150,
registruotos buveinės adresas Žalgirio
g. 114, 09300, Vilnius, kurioje
nurodytos visos sąlygos. Taip pat
pasirašytas
konfidencialumo
pasižadėjimas su jame išvardintais
įsipareigojimais.
Atsižvelgiant į 2022 m. vasario 4 d.
Kalėjimų departamento informacinės
sistemos KADIS-2 detalios techninės
specifikacijos
parengimo
bei
informacinės
sistemos
kūrimo
(modernizavimo) techninės priežiūros

Specialiųjų tyrimų tarnybos
vertinimas

dokumentavimo
ir
atsekamumo,
sudaro galimybes atliekant priežiūrą
tam tikrus duomenis nuslėpti ar
neįrašyti, tinkamai nereaguoti į
probuojamojo pažeidimus, dubliuoti
duomenis skirtingose informacinėse
sistemose ir kituose pareigūnų
tvarkomuose duomenų rinkiniuose
(motyvai nurodyti išvados 5.2
skirsnyje).

paslaugų sutartį Nr. ST-15, 2022 m.
kovo 10 d. Kalėjimų departamento
direktoriaus įsakymu Nr. V-64 buvo
sudaryta darbo grupė.
Šiuo projektu siekiama modernizuoti
Kalėjimų departamento naudojamą
informacinę sistemą, siekiant:
visus
dabartinėje
Kalėjimų departamento informacinių
sistemų infrastruktūroje vykstančius
procesus transformuoti į šiuolaikiškus
skaitmeninius
sprendimus
elektroninėje
erdvėje,
įdiegiant
konsoliduotą informacinę sistemą
KADIS-2 (toliau – IS KADIS-2),
apjungiančią
visų
posistemių,
modulių,
integracijų
funkcijas
(neapsiribojant),
parengiant
projektinius sprendimus sistemos
saugos,
technologinei,
kaupiamų
duomenų, aplikacijų architektūrai,
nustatyti
sistemos
funkcinius
reikalavimus, aprašyti ir pateikti
procesų
diagramas.
Techninėje
specifikacijoje
bus
įtvirtinti
reikalavimai tiekėjui perduoti visas
teises perkančiajai organizacijai bei
pradinius išeities kodus (angl. –
Source Code) ir/ar kitokias prieigos
priemones, ne mažiau kaip tokia
apimtimi, kad perkančioji organizacija
galėtų savarankiškai ar su kito laisvai
pasirinkto paslaugų teikėjo pagalba
neribotai
keisti,
modifikuoti,

atnaujinti, papildyti, tobulinti ir
prižiūrėti sukurtą informacinę sistemą.
integruoti IS KADIS-2
su susijusiais valstybės registrais ir IS,
kitų
institucijų
IS,
Kalėjimų
departamento IS (neapsiribojant);
iš esmės pagerinti IS
KADIS-2
naudotojų
darbo
efektyvumą ir pagreitinti susijusius
veiklos procesus (administravimo,
duomenų
apdorojimo,
analizės,
prognozavimo, ataskaitų, rizikos);
automatizuoti analitinius
procesus,
duomenų
pateikimui
kriminalinės žvalgybos, probacijos,
resocializacijos ir rizikos vertinimo
tikslams;
optimizuoti IS KADIS-2
plėtros ir priežiūros išlaidas, užtikrinti
jos įgyvendinimo skaidrumą ir plėtros
bei priežiūros paslaugų tiekėjų
konkurenciją;
atnaujinti IS KADIS-2
architektūrą
bei
technologines
priemones,
atsižvelgiant
į
šiuolaikiškas IT rinkos tendencijas;
centralizuoti IS KADIS2 ir perkelti ją į konsoliduotą Kalėjimų
departamento informacinių sistemų
infrastruktūrą (duomenų centrą);
sukurti
naujus
(suimtojo
/
nuteistojo
e-byla,
skaitmenizuotas
nuosprendžių
vykdymas ir kt.) ir patobulinti esamus

technologinius procesus bei BVS per
IS KADIS-2 priemones naudojamas
ir /ar teikiamas funkcijas.
Realizavus KADIS-2, probuojamojo
ar nuteistojo, kurio priežiūra paskirta
Lietuvos probacijos tarnybai, byla bus
saugoma ir pildoma sistemoje.
Numatoma, kad automatinis bylos
sukūrimas galėtų būti inicijuojamas
gavus duomenis apie probuojamojo ar
nuteistojo bausmės įsigaliojimą iš
LITEKO.
Individualaus probuojamojo priežiūros
plano sudarymo procese nustatomos
probuojamojo socialinės reabilitacijos
priemonės
bei
parengiamas
individualus probuojamojo priežiūros
planas.
Realizavus
KADIS-2,
individualus probuojamojo priežiūros
planas bus sudaromas bei tvirtinamas
KADIS-2.
Dalis
individualaus
probuojamojo priežiūros plano bus
užpildoma automatiškai, panaudojant
probuojamojo
byloje
esančiais
duomenimis.
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