
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus administravimo tobulinimas ir 

veiklos efektyvumo didinimas, diegiant šiuolaikines technologijas personalo, materialinių ir 

finansinių išteklių bei dokumentų valdyme 

 

Projekto vykdytojas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

Projekto tikslas Tobulinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų vidaus 

administravimą ir dokumentų, personalo, finansinių ir materialinių išteklių 

valdymą 

Projekto veiklos  - Informacinės sistemos KADIS-I informacinės sistemos 

sukūrimas ir įdiegimas 

- Mokymų dirbti su informacinės sistemos KADIS-I moduliais 

organizavimas ir darbo instrukcijų parengimas 

Rezultatai Sukurta ir įdiegta informacinė sistema KADIS-I (finansinių išteklių valdymo, 

personalo valdymo, dokumentų valdymo, materialinių išteklių (strateginio 

planavimo) valdymo moduliai) ir išmokyti Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų darbuotojus dirbti su ja. 

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta informacinė sistema, sudaryta iš 

keturių modulių. Dokumentų valdymo modulis skirtas elektroniniams 

dokumentams valdyti. Šio modulio pagalba bus realizuota užduočių vykdymo 

terminų kontrolės sistema, įdiegtos dokumentų rengimo elektroninės 

priemonės, susietos dokumentų ir bylų tvarkymo ir apskaitos priemonių 

elektroninės versijos, sudaryti dokumentacijos planai, jų papildymų sąrašai, 

registrų sąrašai, bylų apyrašai ir sąrašai, dokumentacijos planų suvestinės ir kt. 

Personalo valdymo modulio pagalba bus tvarkomi Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų pareigūnų asmeniniai duomenys, duomenys apie 

kvalifikaciją, stažą, einamas pareigas ir pan. Finansinių išteklių valdymo 

modulis suteiks galimybę Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms 

įstaigoms tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos 

standartus ir bendrąjį sąskaitų planą, atitinkant VSAFAS keliamus 

reikalavimus. Materialinių išteklių ir strateginio planavimo valdymo modulio 

pagalba bus racionaliau ir optimaliau paskirstyti valstybės biudžeto 

asignavimai Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms, racionaliau 

perskirstyti biudžeto asignavimai metų eigoje tarp Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų. Ypač tai svarbu nuolat keičiantis nuteistųjų ir suimtųjų 

skaičiui. Duomenų įvedimas į bendrą kompiuterizuotą sistemą padidins 

strateginio veiklos plano rengimo, jo tikslinimo metų eigoje operatyvumą ir 

našumą. Daug operatyviau bus pateikiami aktualūs duomenys kitoms viešojo 

administravimo institucijoms. 

Įgyvendinimo terminas nuo 2010-04-22 iki 2013-07-20 

Finansavimo šaltinis Europos socialinio fondo lėšos (85 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos (15 proc.) (pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros 

veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir 

viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 

„Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“) 

Biudžetas 2.244.082,12 Lt 

Kontaktinis asmuo Jolanta Beliavskienė, Kalėjimų departamento Projektų valdymo skyriaus 

vyresnioji inspektorė, tel.: (8 5) 271 9078, el. paštas: 

jolanta.beliavskiene@kaldep.lt 
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