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1. ĮŽANGA 

 

1.1. Sutarties sąvokos 

 

Sąvokos, nustatytos Sutartyje, yra taikomos ir šiam Standartui, išskyrus atvejus, kai, 

atsižvelgiant į Standarto kontekstą, jo turinį bei prasmę, tampa akivaizdu, jog sąvokų, apibrėžtų 

Sutartyje ir Standarte, prasmė yra kitokia, arba šiame Standarte tokios sąvokos yra apibrėžiamos 

kitaip. 

 

1.2. Standarte naudojamos sąvokos 

 

Žemiau pateikiamos sąvokos, kurios išdėstomos vadovaujantis loginiu tarpusavio ryšiu, turi  

šias reikšmes: 

 

1.2.1. Bendrosios sąvokos 

 

a) Ataskaitinis laikotarpis tai laiko tarpas, už kurį reguliariai Privatus subjektas atsiskaito 

Viešajam subjektui ir už kurį Privačiam subjektui yra mokamas 

Periodinis mokėjimas. 

b) Paslaugos teikimo laikas 24 val. per parą. 

c) Paslaugos tai šios pagal Standartą Privataus subjekto Objekte teikiamos 

paslaugos: 

i. techninių ir inžinerinių apsaugos 

priemonių priežiūros paslaugos; 

ii. statinio techninių įrenginių priežiūros 

paslaugos ; 

iii. valymo paslaugos;  

iv. teritorijos priežiūros paslaugos; 

v. maitinimo paslaugos;  

vi. skalbimo paslaugos;  

vii. socialinių programų vykdymo paslaugos; 

viii. parduotuvių veiklos organizavimo 

paslaugos; 

ix. kirpyklos veiklos organizavimo paslaugos; 

x. buitinės technikos nuomos paslaugos. 

d) Paslaugų specifikacija Bendrosiose paslaugų specifikacijose, Pastatų, statinių ir teritorijos 

būklės specifikacijose ir Specialiosiose paslaugų specifikacijose 

nustatyti reikalavimai Paslaugų vykdymui. 

e) Paslaugų teikimo laikotarpis laikotarpis, kuris prasideda tą dieną, kai Privatus subjektas, 

vadovaudamasis Sutartimi, pradeda ar turi pradėti teikti Paslaugas, ir 

baigiasi pasibaigus Sutarčiai. 

f) Periodinis mokėjimas Privačiam subjektui Viešojo subjekto Sutarties pagrindu mokamas 

reguliarus atlyginimas už Paslaugų teikimą, nustatytas Sutartyje. 

g) Privatus subjektas bet kokios teisinės formos juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, 

išskyrus viešąjį ir privatų juridinius asmenis, kurie Lietuvos 

Respublikos valstybės skolos įstatymo nustatyta tvarka priskiriami prie 
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valdžios sektoriaus, arba tokių asmenų grupė, iš kurios, valdžios 

subjektui priėmus sprendimą sudaryti valdžios ir privataus subjektų 

partnerystės sutartį, gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą teisinę formą. 

Privačiu subjektu gali būti ir užsienio juridinis asmuo arba kitas ūkio 

subjektas, įsteigtas pagal užsienio valstybės teisę ir neturintis juridinio 

asmens statuso, taip pat Lietuvos Respublikoje įsteigti Europos 

Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės 

valstybėse įsisteigusių įmonių filialai. 

h) Standartas šis kalinimo įstaigų paslaugų standartas, įskaitant visus jo pakeitimus, 

papildymus, priedus ir dėl jo raštu sulygtas išlygas. 

i) Valdžios subjektas savivaldybės tarybos sprendimu – savivaldybės vykdomoji institucija, 

kai privačiam subjektui perduodama savivaldybės funkcijoms priskirta 

veikla; Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – įgaliota 

valstybės institucija ar įstaiga, kai privačiam subjektui perduodama 

centrinės valdžios funkcijoms priskirta veikla. 

j) Veiklos duomenys tai Periodinės ataskaitos (pagal  taip kaip jos yra apibrėžtos 2.1.8 

skyriuje [Periodinės ataskaitos], ir  bet koks kitas informacijos šaltinis, 

dokumentas ar duomuo, sukurtas, parengtas ar paruoštas, 

vadovaujantis Veiklos stebėsenos programa (kaip tai apibrėžta 2.1.6 

skyriuje [Veiklos stebėsenos programa]. 

k) Pagrindiniai Veiklos Rodikliai 

(PVR) 

veiklos matavimo priemonė, skirta lyginamajai Privataus subjekto 

teikiamų Paslaugų Objekte kokybės analizei, identifikuojant galimybes 

kelti Paslaugų teikimo kokybės lygį per visą Paslaugų teikimo 

laikotarpį. 

1.2.2. Paslaugų pažeidimai 

 

a) Paslaugų pažeidimas Privataus subjekto nesugebėjimo teikti Paslaugas Objekte pagal 

Standartą atvejis. Paslaugų pažeidimai skirstomi į Funkcionavimo 

pažeidimus ir Kokybės pažeidimus. 

b) Funkcionavimo pažeidimas Paslaugų pažeidimas, kuris veikia (ar gali paveikti) vieną ar daugiau 

Objekto Funkcinių sektorių, ar yra a priori tokiu laikomas pagal 

Sutarties sąlygas. Funkcionavimo pažeidimai skirstomi į Prieinamumo 

pažeidimus ir  Trumpalaikius pažeidimus. 

c) Prieinamumo pažeidimas (i) toks pažeidimas, dėl kurio asmenys, kuriems suteikta 

teisė įeiti, užimti, naudoti ar palikti Funkcinį sektorių,  negali 

to padaryti saugiai ir įprastai; 

(ii) toks pažeidimas, kuris daro įtaką, riboja ar daro 

reikšmingą poveikį tinkamam ir naudingam Funkcinio 

sektoriaus naudojimui; 

(iii) toks pažeidimas, dėl kurio netenkinami minimalūs 

Objekto reikalavimai, nurodyti Paslaugų specifikacijoje dėl:  

A) statinio statybinių konstrukcijų būklės 

B) patalpų, kurioms taikomi specialieji reikalavimai, 

būklės 

C) statinio techninių įrenginių būklės 
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D) techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių būklės 

E) išorinių įrenginių ir elementų būklės  

F) kitų elementų būklės 

 

(iv) bet koks pažeidimo įvykis priskirtas A lygiui kaip 

nurodyta 2.1.2 skyriaus c) poskyryje; arba 

 

(v) Sistemos funkcionavimo klaida. 

d) Trumpalaikis pažeidimas tai bet koks Funkcionavimo pažeidimas, kuris nepriskiriamas 

Prieinamumo pažeidimui. Trumpalaikis pažeidimas veikia (ar gali 

paveikti) vieną ar daugiau Objekto Funkcinių sektorių, tačiau 

nesukelia tokių padarinių, kaip Prieinamumo pažeidimas. 

e) Kokybės pažeidimas tai toks Paslaugų pažeidimas, kuris nėra siejamas su konkrečiu 

Objekto Funkciniu sektoriumi, arba kuris yra a priori laikomas tokiu 

pagal Specifikacijų lentelę, apibrėžtą 1.4.1 skyriaus d) poskyryje) 

Paslaugų specifikacijose. Kokybės pažeidimas nedaro tiesioginio 

poveikio Objekto Funkciniam sektoriui. 

f) Ištaisymas Funkcionavimo pažeidimo ištaisymas, t. y. pažeisto Funkcinio 

sektoriaus estetinės bei funkcinės vertės atstatymas į prieš pažeidimą 

buvusį lygį, atitinkantį Standarto reikalavimus. 

g) Pašalinimas Kokybės pažeidimo pašalinimas, t. y. pagal Standarto reikalavimus 

būtinų veiksmų atlikimas pažeidimo pašalinimui. 

 

1.2.3. Objekto sąvokos 

 

a) Objektas pagal Sutarties sąlygas sukurtas socialinės infrastruktūros paskirties 

statinys / statinių kompleksas, apimantis visus Funkcinius sektorius, 

bendrąsias, atskirąsias ir technologines inžinerines sistemas (kaip 

suprantama pagal Lietuvos Respublikos Statybų įstatymą), Sistemas, 

apibrėžiamas šiame Standarte, bei statinio teritoriją. 

b) Objekto funkcijos LR įstatymų bei kitų teisės aktų tardymo izoliatoriams, kalėjimams bei 

pataisos namams, kaip institucijoms, priskirtos funkcijos. 

c) Objekto naudotojai (i) Objekto darbuotojai – Privataus subjekto ir Valdžios 

subjekto darbuotojai, darbo funkcijas vykdantys Objekte; 

 

(ii) Objekto lankytojai – Privataus subjekto ir Valdžios subjekto 

darbuotojai, darbo funkcijas vykdantys ne Objekte, suimtųjų 

bei nuteistųjų asmenų lankytojai; 

 

(iii) Paslaugų teikėjai – Privataus subjekto 

subrangovas/subrangovai, ar subjektas/subjektai, kuriam 

Privatus subjektas, vadovaujantis Sutartimi, deleguoja savo 

funkcijas (jų dalį) teikiant Paslaugas; 

 

(iv) Valdžios subjektas ar Valdžios subjekto įgalioti darbuotojai, 

fiziniai ir juridiniai asmenys; 

 

(v) Kiti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie, vadovaujantis 
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Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Sutartimi, turi teisę 

patekti į Objektą. 

d) Funkcinis sektorius Objekto elementas, nurodytas šiame Standarte. Funkciniai sektoriai 

yra išvardinti 2.3 skyriuje. 

e) Sistema techninių bei inžinerinių elementų visuma, užtikrinanti, konkrečios 

sistemos funkcionavimą. 

f) Sistemos funkcionavimo klaida j) tai: 

 

(i) įvykis, kuris turi faktinį poveikį Sistemų (įskaitant 

atsargines) veikimui; 

 

(ii) Objektas tampa neprieinamas ar neveikia dėl Privataus 

subjekto nesugebėjimo laikytis savo įsipareigojimų pagal 

Sutartį; arba 

 

(iii) Funkcinių sektorių, skirtų suimtiesiems bei nuteistiesiems 

asmenims, saugumo sistemų sutrikimas (raktų praradimas), 

galintis sudaryti sąlygas suimtųjų ir nuteistųjų 

nesankcionuotam pasišalinimui iš Funkcinio sektoriaus bei 

keliantis pavojų Objekto naudotojams. 

1.3. Aiškinimas 

 

Visos nuorodos į skyrius ir priedus nurodo šio Standarto skyrius ir priedus, jei Standarte ar 

Sutartyje nėra nurodyta kitaip. 

 

1.4. Bendrosios paslaugų specifikacijos, Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijos ir 

Specialiosios paslaugų specifikacijos 

 

1.4.1. Bendroji informacija. 

 

(a) Standarto struktūra. 

 

(i) Standartas yra sudarytas iš Bendrųjų paslaugų specifikacijos, Pastatų, statinių ir teritorijos būklės 

specifikacijos, Specialiųjų paslaugų specifikacijos ir Baudavimo mechanizmo; 

 

(ii) Bendrųjų paslaugų specifikacijos reglamentuoja Valdžios subjekto nustatytus bendruosius 

reikalavimus Paslaugų vykdymui ir pateikia bendrąsias nuostatas, taikomas visoms Paslaugoms. 

 

(iii) Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijos reglamentuoja Valdžios subjekto nustatytus 

reikalavimus infrastruktūros būklei eksploatavimo laikotarpiu. Pažymėtina, kad, skirtingai nuo 

Bendrųjų paslaugų specifikacijos ir Specialiųjų paslaugų specifikacijos, įvykus Paslaugų 

pažeidimams dėl Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijos reikalavimų nesilaikymo, nėra 

taikomas Baudavimo mechanizme nustatyta sankcijų sistema. Sankcijos dėl šių pažeidimų 

taikomos remiantis paslaugų teikimo sutartimi tarp Privataus subjekto ir Valdžios subjekto. 

 

(iv) Specialiųjų paslaugų specifikacijos reglamentuoja Valdžios subjekto nustatytus reikalavimus 

kiekvienai konkrečiai Paslaugai. 

 

(v) Baudavimo mechanizmas – tai sistema, kuria vadovaujantis, apskaičiuojamos Privačiam subjektui 

pagal Sutarties sąlygas mokamo Periodinio mokėjimo išskaitos, taikomos tuo atveju, jei Privatus 

subjektas nesilaiko šiame Standarte nustatytų reikalavimų.  
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(vi) Priedai. Dokumentai ir detalūs techniniai duomenys, kurie yra šio Standarto sudedamoji dalis. 

 

 

(b) Bendrųjų paslaugų, Pastatų, statinių ir teritorijos būklės bei Specialiųjų paslaugų specifikacijų 

sąveika. 

 

(i) Privatus subjektas, vykdydamas Sutartį ir Standartus, turi laikytis visų Paslaugų specifikacijų 

reikalavimų, įskaitant Bendrųjų paslaugų specifikacijas, Pastatų, statinių ir teritorijos būklės 

specifikacijas bei Specialiųjų paslaugų specifikacijas. 

 

(ii) Privatus subjektas, teikdamas Paslaugas pagal Specialiųjų paslaugų specifikacijas, turi vadovautis 

ir Bendrųjų paslaugų specifikacijų bei Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijų 

nuostatomis. 

 

(c) Specialiųjų paslaugų specifikacijų reikalavimai. 

 

(i) Kiekvieną Specialiųjų paslaugų specifikaciją sudaro šios dalys: 

 

(A) Pagrindiniai tikslai; 

(B) Apimtis 

(C) Minimalios Paslaugų specifikacijos 

(D) Paslaugų specifikacijų santraukos lentelė (Specifikacijų lentelė); 

(E) Pagrindiniai Veiklos Rodikliai (toliau – PVR).  

 

(ii) Atsižvelgiant į tai, kad Bendrųjų paslaugų specifikacijos yra tokios pat teisinės galios kaip ir 

Specialiųjų paslaugų specifikacijos (t. y. Bendrųjų paslaugų specifikacijų standartas yra toks pat 

standartas, kaip ir konkrečioms Paslaugoms nustatyti standartai Specialiųjų paslaugų 

specifikacijoje), Specifikacijų lentelė ir PVR yra pateikiama ir Bendrųjų paslaugų specifikacijų 

standarte. Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijoms šiame punkte aptariama struktūra 

nėra taikoma.  

 

(iii) Kiekvienos Paslaugų standarto skyriai „Pagrindiniai tikslai” ir „Apimtis” nustato pagrindinius 

tikslus, Paslaugų teikimo apimtis ir/arba ribas ir kitus faktorius bei aplinkybes, kuriomis 

vadovaujantis, Privatus subjektas turi vykdyti kiekvieną Paslaugą. 

 

(iv) Kiekvienas Paslaugų teikimo rodiklis, nustatytas Standartuose, turi atitinkamą Minimalią paslaugų 

specifikaciją. Kiekvienos Paslaugų standarto skyrius „Minimalios Paslaugų specifikacijos” nustato 

Valdžios subjekto minimalius reikalavimus kiekvienos konkrečios Paslaugos vykdymui. Minimalių 

paslaugų specifikacijos gali nukreipti į priedus ar kitokius dokumentus, kurie detaliau 

reglamentuoja minimalius reikalavimus Paslaugų vykdymui. 

 

(v) Vadovaujantis 1.4.1 (d) poskyriu, skyriuje „Paslaugų specifikacijų santraukos lentelė” pateikiami 

Standarto reikalavimai Paslaugų vykdymui lentelės formoje. Vadovaujantis šia lentele, vertinama, 

kaip Privatus subjektas laikosi Standarto reikalavimų teikdamas Paslaugas. Specifikacijų lentelės 

reikšmė reglamentuojama 1.4.1 (d) poskyryje.  

 

(vi) PVR lentelės skyrių pabaigose nurodomi atitinkami PVR, vadovaujantis 2.2 skyriumi [Pagrindiniai 

Veiklos Rodikliai (PVR)]. PVR reikšmė reglamentuojama 2.2 skyriuje [Pagrindiniai Veiklos 

Rodikliai (PVR)]. 

 

(vii) Reikalavimas Privačiam subjektui parengti planą, programą ar tvarkaraštį ar kitokį pagal Standartą 

Valdžios subjektui reikalaujamą pateikti dokumentą nepašalina Privataus subjekto pareigos laikytis 

Minimalių paslaugų specifikacijų, išlaikyti Objekto prieinamumą ir Funkcinių sektorių 

funkcionavimą, atsižvelgiant į jų paskirtį, bei atitikti kitokiems Sutarties ir Standarto nustatytiems 

reikalavimams.  
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(d) Specifikacijų lentelės paskirtis. 

 

(i) Duomenų, pateikiamų Specifikacijų lentelėse, paskirtis yra informacijos ir nuorodų paieškos 

palengvinimas. Specifikacijų lentelės nurodo Standarto skyrių, su kuriuo yra susiję nustatytų 

Paslaugų specifikacijų reikalavimai Privataus subjekto teikiamoms Paslaugoms. Reikalavimai 

teikiamoms Paslaugoms yra visi konkrečiai nurodytame skyriuje išvardinti įsipareigojimai, kurių 

nesilaikymas lemia Paslaugų pažeidimą. Jeigu Privataus subjekto teikiamos Paslaugos neatitinka 

reikalavimų, nustatytų Minimaliose paslaugų specifikacijose, vertinant Privataus subjekto veiklą 

bei skaičiuojant atitinkamas išskaitas, numatytas Baudavimo mechanizme, vadovaujamasi 

Specifikacijų lentelėse nurodytais duomenimis. Jeigu konkrečiame Standarto dalies Specialiosios 

Paslaugų Specifikacijos skyriuje nėra nurodyta nurodyti Pagrindiniai tiksliai, Apimtis, Minimalios 

Paslaugų Specifikacijos, Paslaugų teikimui taikomi tiesioginiai Specifikacijų lentelėse nurodyti 

reikalavimai. 

 

(ii) Specifikacijų lentelės nepašalina Privataus subjekto pareigos suteikti Paslaugas visa Standarte 

nustatyta tvarka ir apimtimi. 

 

(iii) Minimalios paslaugų specifikacijos, išdėstytos konkrečioms Paslaugoms turi aukštesnę teisinę galią 

nei Specifikacijų lentelės, todėl, esant jų kolizijai, taikomos Minimalios paslaugų specifikacijos. 

 

(iv) Minimalioms paslaugų specifikacijoms priskiriamas Paslaugų specifikacijos kodas (toliau – 

Kodas), kuris žymimas pastorintu šriftu ir įrašomas laužtiniuose skliaustuose. Šis Kodas 

nukreipia į atitinkamą įrašą konkrečioje Specifikacijų lentelėje. Kai vienas Kodas taikomas keletui 

Paslaugų reikalavimų, bet kurio iš atitinkamu Kodu pažymėtų reikalavimų pažeidimas, bus 

laikomas Paslaugų pažeidimu: 

 

(A) nepriklausomai nuo to, ar visi reikalavimai Paslaugų vykdymui, nustatyti atitinkamų Paslaugų 

specifikacijoje yra apibendrinti atitinkamoje Specifikacijų lentelėje; ir 

 

(B) kai daugiau nei vienas reikalavimas Paslaugų vykdymui ar įsipareigojimas yra apibrėžtas vienu 

Numeriu Specifikacijų lentelėje. 

 

1.4.2. Bendrosios paslaugų specifikacijos 

 

(a) Bendrosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis: 

 

(i) Privataus subjekto stebėsena ir ataskaitų teikimas, įskaitant šias dalis: 

 

(A) Aprašymas, kaip Privataus subjekto veikla bus vertinama pagal Paslaugų specifikacijas 2.1.1-2.1.5 

skyriuose; 

 

(B) Veiklos stebėjimo programa pagal 2.1.6 skyrių [Veiklos stebėsenos programa]; 

(C) Veiklos įvertinimo periodai pagal 2.1.7 skyrių [Veiklos įvertinimo periodai]; 

 

(D) Periodinės ataskaitos pagal 2.1.8 skyrių [Periodinės ataskaitos]; 

 

(E) Veiklos duomenys pagal 2.1.9 skyrių [Veiklos duomenys] ir; 

 

(F) Veiklos stebėjimo patikrinimai pagal 2.1.10 skyrių [Veiklos stebėjimo patikrinimai]. 

 

(ii) Funkciniai sektoriai; 

 

(iii) Pasikartojantys Funkcionavimo pažeidimai; 
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1.4.3. Specialiosios paslaugų specifikacijos 

 

(a) Specialiosios paslaugų specifikacijos apima šias dalis: 

 

a. Pagalbos centro paslaugų specifikaciją; 

b. techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių priežiūros paslaugų specifikaciją; 

c. statinio techninių įrenginių priežiūros paslaugų specifikaciją ; 

d. valymo paslaugų specifikaciją;  

e. teritorijos priežiūros paslaugų specifikaciją; 

f. maitinimo paslaugų specifikaciją;  

g. skalbimo paslaugų specifikaciją;  

h. socialinių programų vykdymo paslaugų specifikaciją; 

i. parduotuvių veiklos organizavimo paslaugų specifikaciją; 

j. kirpyklos veiklos organizavimo paslaugų specifikaciją; 

k. buitinės technikos nuomos paslaugų specifikaciją. 

 

1.4.4.  Nurodymai ir reikalavimai 

 

(a) Privatus subjektas turi vykdyti visus Viešojo subjekto nurodymus, reikalavimus ir pageidavimus, 

laikantis Standarto. 

 

 

2. BENDROSIOS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS 

 

2.1. Privataus subjekto stebėsena ir Ataskaitų teikimas  

 

2.1.1. Privataus subjekto veiklos vertinimas pagal Paslaugų specifikacijas: 

 

(a) Atsižvelgiant į 1.4.1 (d) poskyrį [Paslaugų Specifikacijų lentelės paskirtis]: 

 

(i)   Privataus subjekto veikla vertinama atitikimo arba/neatitikimo pagrindu (konstatuojama, kad 

Privataus subjekto veikla atitinka arba neatitinka Standartų reikalavimus), atsižvelgiant į 

Paslaugų specifikacijose ir Specifikacijų lentelėse nustatytus reikalavimus; 

 

(ii) Kiekviena Specifikacijų lentelė nustato reikalavimų atlikimo parametrus pagal konkrečias 

Paslaugų Specifikacijas, kurios  Specifikacijų lentelėje identifikuojamos pagal Numerius 

priskirtus konkrečiam Paslaugų reikalavimui lentelės pirmoje grafoje „Nr.”  

 

(iii) Kiekvienos Specifikacijų lentelės antroji grafa „Paslaugų specifikacijos” apibendrina 

Minimalias paslaugų specifikacijas konkrečiai Paslaugai. Šioje lentelės grafoje nurodomas 

Kodas, pagal kurį surandama Minimali paslaugų specifikacija; 

 

(iv) Specifikacijų lentelės trečioje grafoje „Paslaugų pažeidimas”, kiekvienas Paslaugų 

pažeidimas kategorizuojamas kaip Funkcionavimo pažeidimas („FP”) arba Kokybės 

pažeidimas („KP”).  

 

(v) Specifikacijų lentelės ketvirtoji grafa „Lygis/Taškai” nustato: 

(A) Kokybės pažeidimo taškų skaičių kiekvienam konkrečiam Kokybės pažeidimui, 

už Kokybės pažeidimo atsiradimą; ir 

(B) kiekvienam Funkcionavimo pažeidimui – potencialių Funkcionavimo pažeidimo 

lygių, kurie gali būti taikomi tam konkrečiam Funkcionavimo pažeidimui, 
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intervalą (faktinis Funkcionavimo pažeidimo lygis tam Funkcionavimo 

pažeidimui nustatomas pagal 2.1.2 skyrių [Funkcionavimo pažeidimo lygiai]); 

 

(vi) Paslaugų Specifikacijos Specifikacijų lentelės penktoje grafoje „Veiklos įvertinimo 

periodas”, nurodomas laiko tarpas (periodiškumas), kuriuo yra vertinamas Privataus 

subjekto vykdomos veiklos atitikimas Paslaugų Specifikacijoms. Funkcionavimo pažeidimų 

atveju, Veiklos įvertinimo periodas visada bus „nuolatinis”, vadovaujantis 2.1.6 skyriumi 

[Veiklos stebėsenos programa]. Kokybės pažeidimams Veiklos įvertinimo periodas numato 

laiko dažnį, kurio metu gali būti skiriami konkretūs Kokybės pažeidimo taškai, išskyrus tuos 

atvejus, kai Specifikacijų lentelės šeštoje grafoje yra nurodomas Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo periodas. Tokiu atveju laiko dažnį, kurio metu gali būti skiriamai Kokybės 

pažeidimo taškai žymi Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas;  

 

(vii) Specifikacijų lentelės šeštoje grafoje „Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas” nurodyti 

Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodai (jeigu jie yra taikomi). Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo periodas - tai laiko tarpas, per kurį Privatus subjektas turi Pašalinti Kokybės 

pažeidimą, siekdamas negauti Kokybės pažeidimo taškų. Be to, šeštoje grafoje nurodytas 

žymuo tuo pačiu  reiškia ir didžiausią laiko dažnį, kurio metu Kokybės pažeidimo taškai gali 

būti gaunami pagal 2.1.6 skyrių [Veiklos stebėsenos programa]. Jei Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo periodas nėra nurodytas arba Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas yra 

pažymėtas „Net.”, Privatus subjektas iš karto po Kokybės pažeidimo atsiradimo gauna 

Kokybės pažeidimo taškus, nustatytus Specifikacijų lentelės ketvirtoje grafoje. 

 

2.1.2. Funkcionavimo pažeidimo lygiai 

 

(a) Kiekvienas funkcionavimo pažeidimas, atsižvelgiant į Paslaugų pažeidimo Įvertinimo kriterijų, 

nurodytą 2.1.2(c) poskyryje („Funkcionavimo pažeidimo lygiai”)  priskiriamas vienam iš šių lygių: 

 

(i) A lygio Funkcionavimo pažeidimas; 

 

(ii) B lygio Funkcionavimo pažeidimas;  

 

(iii) C lygio Funkcionavimo pažeidimas; arba 

 

(iv) D lygio Funkcionavimo pažeidimas;  

 

(b) Funkcionavimo pažeidimo priskyrimas konkrečiam lygiui lemia Reakcijos laiką ir Ištaisymo laiką 

tam Funkcionavimo pažeidimui, vadovaujantis 2.1.4 skyriumi [Reakcijos Laikas ir Ištaisymo laikas]. 

 

(c) Funkcionavimo pažeidimų priskyrimas konkrečiam lygiui priklauso nuo žemiau  nurodytų 

Funkcionavimo pažeidimų lygių nustatymo kriterijų: 

 

                                                                                             

A lygis: Avarija: 

Bet koks Funkcionavimo pažeidimas, kuris: 

a) pavojingas gyvybei ar, jei neatidėliotinai neištaisomas, gali būti pavojingas 

gyvybei; 

b) pakankamai rimtas sukelti pastebimą žalą teritorijos Funkciniame sektoriuje; 

c) sukelia ar gali sukelti infekcijos riziką ar riziką sveikatai ir saugumui Objekto 

naudotojams; 

d) Prieinamumo pažeidimo atveju, įvyksta Funkciniame sektoriuje, pažymėtame 

kaip „kritinis”, pagal skyrių 2.3. [Funkciniai sektoriai]; 

e) gali sudaryti sąlygas suimtiesiems ir nuteistiesiems asmenims nesankcionuotai 

pasišalinti iš Objekto, jei nepašalinamas nedelsiant. 
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B lygis: Skubus/Aukštas prioritetas 

Bet koks Funkcionavimo pažeidimas, kuris nepriskiriamas A lygio Funkcionavimo 

pažeidimams ir: 

a) trukdo ar, jei nepašalinamas per nustatytą ištaisymo laiką, gali sutrukdyti veiklą 

Objekte vykdant Objekto funkcijas; 

b) gali išsivystyti į A lygio Funkcionavimo pažeidimą, jei nepašalintas per nustatytą 

ištaisymo laiką; 

c) Prieinamumo pažeidimo atveju, kai pažeidimas atsiranda Funkciniame sektoriuje, 

kuriai priskiriamas „labai aukšto” ar „aukšto” lygio prioritetas, pagal skyrių 2.3. 

[Funkciniai sektoriai]. 

 

C lygis: Vidutinis prioritetas 

Bet koks Funkcionavimo pažeidimas, kuris nepriskiriamas A ar B lygio Funkcionavimo 

pažeidimams ir: 

a) nesukelia tiesioginės rizikos (sveikatos,  saugumo ar kita) Objekto naudotojams ar 

lankytojams, ir, nėra tikėtina, kad, jei jis nebus pašalintas per 24 valandas, sukels 

tiesioginę riziką (sveikatos, saugumo ar kita) Objekto naudotojams ar 

lankytojams; 

b) sukelia ne daugiau nei minimalius trukdžius, nepatogumus ar patogumų 

praradimus Objekto naudotojams ar lankytojams.  

c) Gali sukelti didesnius nei minimalius trukdžius ar nepatogumus vykdant Objekto 

funkcijas, jei nepašalinamas per 24 valandas; 

d) Prieinamumo pažeidimo atveju, kai pažeidimas atsiranda Funkciniame sektoriuje, 

kuriai priskiriamas „vidutinio” ar „žemo” lygio prioritetas, pagal skyrių 2.3. 

[Funkciniai sektoriai]. 

 

D lygis: Žemas prioritetas 

Bet koks Funkcionavimo pažeidimas, kuris nepriskiriamas A, B ar C lygio 

Funkcionavimo pažeidimams ir: 

a) nesukelia tiesioginio ar potencialaus pavojaus ar rizikos Objektui ar jo 

naudotojams, lankytojams; 

b) tiesiogiai netrukdo Objekto funkcijoms; ar 

c) mažai tikėtinas kaip galintis išsivystyti į A, B ar C lygio Funkcionavimo 

pažeidimus, jei neištaisomas per 4 dienas. 

 

(d) Funkcionavimo pažeidimų lygių nustatymo kriterijus taiko Pagalbos Centras, kai jam 

pranešama apie Funkcionavimo pažeidimo atsiradimą. Pagalbos Centras priskiria 

Funkcionavimo pažeidimui Funkcionavimo pažeidimo lygį ir atitinkamai informuoja Viešąjį 

subjektą. Kai konkrečiam Funkcionavimo pažeidimui gali būti priskirti du ar daugiau 

Funkcionavimo pažeidimo lygių, priskiriamas aukštesnis Funkcionavimo pažeidimo lygis.  

 

(e) Valdžios subjektas gali pakeisti Funkcionavimo pažeidimo lygį, priskirtą Pagalbos Centro, 

atitinkamai informuodami Pagalbos Centrą. Jei Privatus subjektas nesutinka su pakeistu 

lygiu, šis nesutarimas turėtų būti sprendžiamas kaip ginčas Sutarties nustatyta tvarka. Iki 

ginčo išsprendimo šalys vadovaujasi Viešojo subjekto nustatytu Funkcionavimo pažeidimo 

lygiu. 

 

(f) Jei įvyko Funkcionavimo pažeidimas ir Pagalbos Centras nereaguoja, kaip nurodyta 

Standarte, tuomet Funkcionavimo pažeidimo lygį nustato Valdžios subjektas, 

vadovaudamasis 2.1.2. (c) poskyriu. Tokiu atveju, Valdžios subjekto nustatytas 

Funkcionavimo pažeidimo lygis yra galutinis ir neginčijamas. 

 

(g) Funkcionavimo pažeidimo atsiradimas, priskirtinas Funkciniam sektoriui, nedaro kliūties 

Valdžios subjektui jo nuožiūra naudotis Funkciniu sektoriumi, nepaisant Funkcionavimo 

pažeidimo atsiradimo fakto. Tęstinis Funkcinio sektoriaus naudojimas jokiu būdu neriboja 
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Viešojo subjekto teisės naudotis savo teisėmis, numatytomis Sutartyje ar Standarte 

Funkcionavimo pažeidimo atsiradimo atveju. 

 

2.1.3. Reakcija ir ištaisymas 

 

(a) Reaguodamas į Funkcionavimo pažeidimą (esant bet kuriam iš pažeidimų), Privatus subjektas 

privalo kaip įmanoma greičiau, per taikomus Reakcijos laikus: 

 

(i) nustatyti Funkcionavimo pažeidimo vietą ir priežastį;  

 

(ii) kai Funkcionavimo pažeidimas atsiranda Darbo laiko metu [06:30 – 20:30], imtis visų 

būtinų veiksmų, kad paveiktas Funkcinis sektorius taptų saugus ir patikimas, atitiktų visus 

sveikatos ir saugumo reikalavimus bei sumažinti bet kokią atsiradusią žalą ar užkirsti kelią 

jai atsirasti; 

 

(iii) kai Funkcionavimo pažeidimas atsiranda ne Darbo laiko metu [20:30 – 06:30], inicijuoti 

(pradėti organizuoti) visus būtinus veiksmus, kad paveiktas Funkcinis sektorius taptų saugus 

ir patikimas, atitiktų visus sveikatos ir saugumo reikalavimus ir sumažinti bet kokią 

atsiradusią žalą ar užkirsti kelią jai atsirasti; 

 

(iv) esant Funkcionavimo pažeidimams, nustatyti ir patvirtinti tinkamą Funkcionavimo 

pažeidimo lygį, atsižvelgiant į Funkcionavimo pažeidimų lygių nustatymo kriterijus, 

vadovaujantis 2.1.2. (c) poskyriu;  

 

(v) nurodyti tinkamos kvalifikacijos ir patirties atsakingą asmenį situacijai įvertinti, kuris, 

laikydamasis protingų terminų, yra įgaliotas imtis pats arba įgalioti kitus asmenis imtis visų  

reikalingų veiksmų Privataus subjekto vardu; ir 

 

(vi) Įvertinti ir apibūdinti Valdžios subjektui Funkcionavimo pažeidimą, nurodyti visus 

veiksmus, kurių buvo imtasi (jei buvo imtasi), detalizuoti,  kokios apimties darbo ir kiek 

laiko, reikia veiksmams atlikti, nurodyti apribojimus, kuriuos pažeidimas galėtų sukelti 

susijusiems Funkciniams sektoriams ar Paslaugų vykdymui. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.1.3 (a) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [BPS01].  
 

(b) Taisydamas Funkcionavimo pažeidimą, Privatus subjektas privalo: 

 

(i)   Pasirūpinti, kad bet kuris Funkcionavimo pažeidimas kaip galima greičiau, bei, įvertinus 

visas aplinkybes, kaip galima protingiau, būtų pašalintas ir ištaisytas. Užtikrinti, kad toks 

ištaisymas būtų atliktas per konkretaus pažeidimo Ištaisymo laiką (skyrius 2.1.4 [Reakcijos 

laikas ir Ištaisymo laikas]), leidžiamą tam Funkciniam pažeidimui, bei vadovaujantis 

galiojančiais sveikatos ir saugos standartais, LR teisės aktais, Sutartimi bei Standartu. 

 

(ii) atlikti bet kokius reikalingus bandomuosius darbus; 

 

(iii) informuoti Viešąjį subjektą apie taisymo eigą ir (arba) galimą uždelsimą, nurodant tokio 

uždelsimo priežastis ir galimą trukmę; 

 

(iv) Sumažinti bet kokius faktorius, galinčius trukdyti Paslaugų teikimui ir Objekto funkcijoms; 

 

(v) prieš imantis bet kokių Ištaisymo veiksmų, informuoti Viešąjį subjektą apie bet kokius 

darbus, kurie gali įtakoti bet kokius kitus Funkcinius sektorius, Paslaugas ar Objekto 

funkcijas; 

 



13 

 

(vi) Informuoti Viešąjį subjektą apie Ištaisymą, kai Ištaisymas yra atliktas. 

 

(c) Valdžios subjekto teisės, atsirandančios tuo atveju, kai Privatus subjektas nesugeba ištaisyti 

Funkcionavimo pažeidimo arba jo netaiso, nustatomos Sutartyje. 

 

2.1.4. Reakcijos laikai ir ištaisymo laikas 

 

(a) Įvykus Funkcionavimo pažeidimui yra laikoma, kad Privatus subjektas laikėsi Paslaugų 

specifikacijų, jeigu Privatus subjektas: 

 

(i) sureagavo į Funkcionavimo pažeidimą vadovaujantis 2.1.3(a) poskyriu [Reakcija ir 

Ištaisymas] per Reakcijos laiką, nustatytą 2.1.4(d) poskyryje tam Funkcionavimo 

pažeidimui; ir 

 

(ii) atsižvelgiant į 2.1.5 skyrių [Laikini ištaisymai], Ištaisė Funkcionavimo pažeidimą per 

“Ištaisymo laiką”, nurodytą 2.1.4 (d) poskyryje (ar kaip pratęsta pagal 2.1.4(h) ar (i) 

poskyrius). 

 

(b) Ištaisymo laikas (jei taikomas) ir Reakcijos laikas prasideda vienu metu ir kiekvienas prasideda 

tuomet, kai Funkcionavimo pažeidimas: 

 

(i)  tampa žinomas Pagalbos Centrui; 

 

(ii) yra nustatomas automatinės stebėjimo ar pavojaus sistemos; ar 

 

(iii)         turėjo tapti žinomu Pagalbos Centrui ar turėjo būti nustatytas automatinės stebėjimo ar 

pavojaus sistemos (nesvarbu, kuris atvejis pirmesnis); 

 

(c) Faktinis Reakcijos laikas ir Ištaisymo laikas yra laikas, kuris praėjo tarp Reakcijos laiko bei 

Ištaisymo laiko (nustatytas pagal (b) poskyrį) pradžios ir laiko, per kurį Privatus subjektas 

atliko veiksmus, reikalingus tinkamai Reaguoti ir Ištaisyti Funkcionavimo pažeidimą, kaip 

nurodyta 2.1.3 skyriuje [Reakcija ir Ištaisymas] ir informavo Pagalbos Centrą apie Reakciją ar 

Ištaisymą (priklausomai nuo konkretaus atvejo) (žr. Pavyzdį skyriuje 2.1.7);  

 

(d) Jeigu šiame Standarte nedetalizuota kitaip, Reakcijos laikas ir Ištaisymo laikas kiekvienam 

Funkcionavimo pažeidimo lygiui nustatomas pagal žemiau pateikiamą lentelę: 

 

Funkcionavimo 

pažeidimo lygis 

Reakcijos laikas Pažeidimo Ištaisymo 

laikas 

A Lygis 15 minučių 30 minučių 

B Lygis 30 minučių 60 minučių 

C lygis 60 minučių 2 valandos 

D lygis 60 minučių 4 valandos 

 

(e) Jeigu Specifikacijų lentelėje nurodytas kitas laikas, nei aukščiau nurodytoje lentelėje, į 

Funkcionavimo pažeidimą turi būti Reaguota ir/ar Ištaisyta per Specifikacijų lentelėje 

nurodytą laiką. 

 

(f) Kai Ištaisymo laikas Funkcionavimo pažeidimui pasibaigia ne Darbo laiko metu [20:30 – 

06:30], Ištaisymo laikas yra pratęsiamas kitos dienos Darbo laiko metu, išskyrus 

Funkcionavimo pažeidimus, kurie priskiriami A ar B lygio Funkcionavimo pažeidimams. 

 

(g) Jeigu Funkcionavimo pažeidimas nutinka ne Darbo laiko metu, laikoma, kad Ištaisymo 

laikas prasideda nuo Darbo laiko pradžios kitą dieną, išskyrus A ir B lygio Funkcionavimo 
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pažeidimų atvejus (kuriems būtinas Reakcijos laikas ir Ištaisymo laikas nurodyti lentelėje 

2.1.4 (d) poskyryje). 

 

(h) Privatus subjektas gali prašyti pratęsti Ištaisymo laiką konkrečiam Funkcionavimo 

pažeidimui. Valdžios subjektas neturi teisės nepagrįstai atsisakyti pratęsti Ištaisymo laiko, 

jeigu: 

 

(i) Funkcionavimo pažeidimas nebuvo sukeltas Privataus subjekto ar Paslaugų tiekėjo 

veiksmų ar aplaidumo; ir 

  

(ii) Privatus subjektas aktyviai siekė sumažinti Funkcionavimo pažeidimo apimtis, jo 

padarinius. 

  

(i) Valdžios subjektas nepratęsia Ištaisymo laiko pagal 2.1.4 skyrių [Reakcijos laikai ir 

Ištaisymo laikai], jeigu Privatus subjektas savo veikla pažeidžia LR teisės aktus, susijusius 

su sveikata ar sauga, ar kitaip kelia pavojų Objekto naudotojų ar lankytojų sveikatai ir 

saugumui. Viešojo subjekto sprendimas pratęsti Ištaisymo laiką nesukuria precedento, nei 

išankstinio nusistatymo dėl Viešojo subjekto teisės naudotis savo nuožiūra priimant 

sprendimus dėl Ištaisymo laiko pratęsimo ateityje. 

 

2.1.5. Laikini ištaisymai 

 

(a) Jei Privatus subjektas mano, kad negalės ištaisyti Funkcionavimo pažeidimo per Ištaisymo laiką, 

jis gali siūlyti Valdžios subjektui atlikti veiksmus, kurie laikinai pagerins Funkcionavimo 

pažeidimo pasekmes, kol Funkcionavimo pažeidimas bus visiškai Ištaisytas (Standarte 

naudojama sąvoka – Laikinas ištaisymas). Teikdamas tokį pasiūlymą Privatus subjektas privalo 

nurodyti laiką, per kurį bus atliktas Ištaisymas (Standarte naudojama sąvoka – Galutinio 

ištaisymo laikas). 

 

(b) Privatus subjektas negali vykdyti Laikino ištaisymo negavęs Viešojo subjekto patvirtinimo. 

 

(c) Valdžios subjektas neturi teisės atsisakyti priimti Laikino ištaisymo, jei, atsižvelgiant į 

konkrečias aplinkybes (įskaitant Laikino ištaisymo estetinę išraišką), Laikinas ištaisymas ir 

Galutinio ištaisymo laikas yra pagrįsti. Valdžios subjektas turi teisę atsisakyti priimti Laikiną 

ištaisymą, jeigu pažeidžiami LR teisės aktai, susiję su sveikata ir saugumu, ar kitaip keliamas 

pavojus Objekto naudotojų sveikatai ir saugumui, arba kai Laikinas ištaisymas padidina 

papildomas Valdžios subjekto vykdymo išlaidas, vykdant Objekto funkcijas ar neprotingai 

trukdytų Objekto funkcijų atlikimui. Jei Valdžios subjektas sutinka priimti Laikiną ištaisymą, 

Privatus subjektas privalo įvykdyti tokį Laikiną ištaisymą per sutartą laiko periodą, ir užtikrinti, 

kad Funkcionavimo pažeidimas bus Ištaisytas Galutinio ištaisymo laiku. 

 

(d) Tuo atveju, kai nėra gaunamas Valdžios subjekto sutikimas dėl Laikino ištaisymo ar Galutinio 

ištaisymo laiko: 

 

(i) Privatus subjektas atleidžiamas nuo įsipareigojimų ar atsakomybės už atitinkamą Paslaugų 

pažeidimą pagal Sutartį; ar 

  

(ii) Privačiam subjektui suteikiama teisė pateikti Valdžios subjektui pretenziją. 

  

(e) Bet koks Viešojo subjekto spendimas patvirtinti Laikiną ištaisymą ar Galutinio ištaisymo laiką 

nesukelia precedento nei išankstinio nusistatymo dėl Viešojo subjekto teisės ateityje savo 

nuožiūra priimti sprendimus dėl Laikino ištaisymo patvirtinimo ar Galutinio ištaisymo laiko. 

 

2.1.6. Veiklos stebėsenos programa 
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(a) Per 1 mėnesį nuo Paslaugų teikimo laikotarpio pradžios, Privatus subjektas turi paruošti ir 

pateikti Viešajam subjektui Veiklos stebėsenos programą, apimančią visas Privataus subjekto 

Paslaugų vykdymo stebėjimo veiksmus (įskaitant dažnumą, sistemas, metodus ir patikrinimo 

priemones), kurių Privatus subjektas turi imtis Privataus subjekto ir Paslaugų tiekėjų teikiamų 

Paslaugų kokybės stebėjimui ir užtikrinimui, kad Paslaugos yra teikiamos Sutarties ir Standarto 

reikalaujamu lygiu ir kokybe (toliau – Veiklos stebėsenos programa).  

 

(b) Privatus subjektas pats stebi ir seka savo veiklą Paslaugų vykdymo metu, vadovaudamasis 

Veiklos stebėsenos programa. 

 

(c) Privatus subjektas kaip Mėnesinės veiklos ataskaitos dalį, įsipareigoja pateikti atitinkamą mėnesį 

atlikto stebėjimo santrauką. Santrauka turi atitikti Veiklos stebėjimo programą ir detalizuoti, 

kada Privataus subjekto teikiamos Paslaugos neatitinka Standartų, įskaitant, kaip Privatus 

subjektas ketina spręsti savo veiklos trūkumus. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.1.6 skyriuje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas Specifikacijų 

lentelėje [BPS02]. 

 

2.1.7. Veiklos įvertinimo periodai 

 

(a) Kiekvienam veiklos kriterijui, detalizuotam Specifikacijų lentelėje, yra priskirtas “Veiklos 

įvertinimo periodas”, kuris nurodo periodą, per kurį Privataus subjekto veikla gali būti įvertinta 

pagal kiekvieną Paslaugų standartą. Veiklos periodo įvertinimo periodas žymi laiko dažnį, 

kuriuo remiantis, stebima, ar Privatus subjektas vykdo Standartų nustatytus reikalavimus. 

Kokybės pažeidimams Veiklos įvertinimo periodas taip pat žymi didžiausią laiko dažnį, kurio 

metu gali būti gaunami Kokybės pažeidimo taškai, išskyrus kai Kokybės pažeidimo Pašalinimo 

periodas yra nurodytas Paslaugų Specifikacijų lentelės šeštoje grafoje (tokiu atveju Kokybės 

pažeidimo Pašalinimo periodas žymi didžiausią laiko dažnį, kurio metu Kokybės pažeidimo 

taškai gali būti gaunami). Pavyzdžiui, [BPS02] pažeidimas suteiks [5] Kokybės pažeidimo 

taškus, gaunamus kas mėnesį, iki kol pažeidimas bus ištaisytas, neatsižvelgiant, ar pažeidimas 

atsirado daugiau nei kartą per tą periodą. Funkcionavimo pažeidimams Veiklos įvertinimo 

periodas bus “nuolatinis”, taigi atlikimo įvertinimas bus atliekamas ne periodiškai, o nuolatos.  

 

(b) Veiklos įvertinimo periodai ir Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodai: 

 

Veiklos įvertinimo periodo 

ir Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo laikotarpio 

simbolis 

Veiklos įvertinimo periodo 

reikšmė 

Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo periodo reikšmė 

P/R Pagal pareikalavimą Netaikomas 

D. Kas vieną dieną Viena diena 

SAV. Kas savaitę Viena savaitė 

MĖN. Kas mėnesį Vienas mėnuo 

KETV. Kas trys mėnesiai Trys mėnesiai 

PUSM. Kas šeši mėnesiai Netaikomas 

M. Kas metai Netaikomas 

Net. Netaikomas Netaikomas 

2 VAL. Kas dvi valandos Dvi valandos 

T Tęstinis Netaikomas 

 

 

(c) Paslaugos periodiškumo laikotarpiai: 
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Paslaugos periodiškumo 

simbolis 

Paslaugos periodiškumo 

reikšmė 

P/R Pagal pareikalavimą 

D. Kartą per dieną 

2 D. Kartą per 2 dienas 

3 D. Kartą per 3 dienas 

4 D. Kartą per 4 dienas 

SAV. Kartą per savaitę 

2 SAV. Kartą per 2 savaites 

MĖN. Kartą per mėnesį 

KETV. Kartą per tris mėnesius 

PUSM. Kartą per pusmetį 

M. Kartą per metus 

2 M. Kartą per 2 metus 

3 M. Kartą per 3 metus 

4 M. Kartą per 4 metus 

N Nuolat 

 

 

(d) Siekiant išvengti abejonių, kai Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas yra apibrėžtas Specifikacijų 

lentelėje kaip „Netaikomas” (Net.), tai reiškia: 

 

(i) Kokybės pažeidimų atveju – atitinkamas Kokybės pažeidimas automatiškai po pažeidimo 

atsiradimo sąlygoja Kokybės pažeidimo taškus, nustatytus atitinkamoje Specifikacijų 

lentelėje, nepriklausomai nuo to, ar jis yra ištaisomas (taškų suma ir jų įtaką Kokybės 

pažeidimo išskaitai nustatoma vadovaujantis 4 skyriumi „Baudavimo mechanizmas”); ir 

 

(ii) Funkcionavimo pažeidimų atveju – nėra jokio Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodo, nes 

atitinkamas Paslaugų pažeidimas nėra Kokybės pažeidimas. 

 

(e) Valdžios subjektas gali savarankiškai stebėti, kaip Privatus subjektas teikia Paslaugas, naudodamas 

bet kokį metodą, kuris Valdžios subjekto nuomone, yra tinkamas, įskaitant nurodytus žemiau (toliau 

- Stebėsenos metodai) : 

 

Privataus subjekto veiklos stebėsenos metodas 

Valdžios subjekto ar Privatus subjekto pranešimas Pagalbos Centrui ir Pagalbos Centro 

užfiksuota informacija 

Stebėjimas (palyginimas), kaip atitinkama sutartoms procedūroms, standartams ir darbų 

planams 

Privataus subjekto ir kitų naudojamų įrašų informacijos analizė 

Objekto naudotojų pasitenkinimo tyrimas  

Auditas 

Kitos priemonės, leidžiamos Sutarties ar Standartų. 

 

2.1.8. Periodinės ataskaitos  

 

(a) Mėnesinė veiklos ataskaita 

 

Privatus subjektas turi parengti Mėnesinę veiklos ataskaitą, kuri atitinka šio 2.1.8 skyriaus 

reikalavimus, ir pateikti Valdžios subjektui. Pateikiamos 3 spausdintos kopijos ir viena elektroninė 

kopija. Mėnesinė ataskaita pateikiama per 10 darbo dienų po kiekvieno ataskaitinio mėnesio 

pabaigos. 
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(b) Ketvirtinė veiklos ataskaita 

 

Privatus subjektas Paslaugų teikimo laikotarpiu turi parengti ir Valdžios subjektui pateikti Ketvirtinę 

veiklos ataskaitą pagal šį 2.1.8 skyrių per 10 darbo dienų po kiekvieno ataskaitinio ketvirčio. 

Pateikiamos 3 spausdintos kopijos ir viena elektroninė kopija. 

 

(c) Reikalavimai Mėnesinei veiklos ataskaitai 

 

Mėnesinė veiklos ataskaita turi apimti pakankamo kiekio ir turinio informaciją, kad Valdžios 

subjektas galėtų apskaičiuoti Periodinius mokėjimus už Paslaugas, įskaitant tokią informaciją: 

 

(i) Visų Funkcionavimo pažeidimų ir Kokybės pažeidimų, kitų Paslaugų reikalavimų ar įvykių, 

praneštų Pagalbos Centrui per atitinkamą ataskaitinį mėnesį, santrauka, įskaitant: 

 

(A) Kokybės pažeidimų skaičių; 

 

(B) Funkcionavimo pažeidimų skaičių; 

 

(C) Kiekvieno Funkcionavimo pažeidimo lygio Funkcionavimo pažeidimų skaičių; 

 

(D)  Kontaktavimo su Pagalbos Centru kartų skaičių, išskirstant pagal paslaugą ar sutartą 

kategorizaciją; ir  

 

(E) Pagalbos Centro gautų nusiskundimų dėl bet kokių Paslaugų skaičių; 

 

(ii) Informaciją apie kiekvieną Funkcionavimo pažeidimą: 

 

(A) Funkcionavimo pažeidimo numeris; 

 

(B) Funkcionavimo pažeidimo esmė; 

 

(C) Funkcionavimo pažeidimo data ir laikas; 

 

(D) Konkreti Funkcionavimo pažeidimo vieta, ar Funkcionavimo pažeidimas yra Prieinamumo 

pažeidimas ar Trumpalaikis pažeidimas, paveiktas Funkcinis sektorius; 

 

(E) Funkcionavimo pažeidimo lygis; 

  

(F) Reikalinga Reakcijos data ir laikas; 

  

(G) Faktinė Reakcijos data ir laikas; 

  

(H) Reikalinga Ištaisymo data ir laikas; 

  

(I) Faktinė ištaisymo data ir laikas; 

  

(J) Informacija, ar buvo taikomas Laikinas ištaisymas; 

 

(K) Glaustas Funkcionavimo pažeidimo aprašymas;  

 

(L) Trumpas Funkcionavimo pažeidimo ištaisymo aprašymas; 

 

(M) Bet kokie reikalingi papildomi darbai; 
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(N) Privataus subjekto apskaičiuotos išskaitos pagal Baudavimo mechanizmą; ir 

 

(O) Bet kokios švelninančios aplinkybės, į kurias Valdžios subjektas, Privataus subjekto 

nuomone, turėtų atkreipti dėmesį;  

 

(iii) Informaciją apie kiekvieną Kokybės pažeidimą: 

 

(A) Kokybės pažeidimo numeris; 

 

(B) Kokybės pažeidimo esmė; 

 

(C) Kokybės pažeidimo data ir laikas ir, jei taikoma: 

 

- reikalinga Reakcijos data ir laikas; 

 

- faktinė Reakcijos data ir laikas; 

 

(D) Kokybės pažeidimo taškai, priskirtini tam Kokybės pažeidimui; ir 

 

(E) Privataus subjekto Išskaitų apskaičiavimas, atliktas pagal bendrą Kokybės pažeidimo taškų 

skaičių, sukauptą už Kokybės pažeidimus atitinkamą ataskaitinį mėnesį, pateikiant 

skaičiavimo detales ir elementus; 

 

(iv) Visų Prieinamumo pažeidimų santrauka ir paveiktų Funkcinių sektorių sąrašas; 

 

(v) Stebėjimų, atliktų pastarąjį mėnesį, santrauka pagal 2.1.7 skyrių [Veiklos stebėsenos programa]; 

 

(vi) To paties ar panašaus tipo Paslaugų pažeidimų, detalizavimas, sudarant sąlygas Viešajam 

subjektui apskaičiuoti Pažeidimo išskaitą esant Funkcionavimo įvykių pasikartojimui  2.4 

skyriaus nustatyta tvarka [Pasikartojantys Funkcionavimo pažeidimai];  

 

Be to, Mėnesinė ataskaita turėtų apimti nurodytą papildomą informaciją (jeigu nėra kitaip sutarta su 

Valdžios subjektu): 

 

(vii) Pažeidimų, susijusių su nesugebėjimu Pagalbos Centrui sužinoti apie įvykį per Standarte 

nustatytą laiką santrauka; 

 

(viii) bet kokią kitą pagal Sutartį ir šį Standartą reikalaujamą pateikti informaciją.  

 

(d)  Reikalavimai Ketvirtinei veiklos ataskaitai 

 

Ketvirtinė Veiklos ataskaita privalo apibendrinti: 

 

(i) Mėnesinėse veiklos ataskaitose pateiktą informaciją to Ketvirčio ataskaitinių mėnesių atžvilgiu, 

reikalingą pagrįsti Ketvirčio sąskaitą Periodiniam mokėjimui (jeigu Periodiniai mokėjimai, 

vadovaujantis Sutartimi, vykdomi kas tris mėnesius, t. y. kas Ketvirtį); 

 

(ii) Bet kokia reikalaujamą pateikti informaciją su Ketvirčio veiklos Ataskaita arba kaip jos dalį 

pagal šį Standartą ar Sutartį. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.1.8 skyriuje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas Specifikacijų 

lentelėje [BPS03]. 

 

 

2.1.9. Veiklos duomenys. 
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(a) Privatus subjektas turi užtikrinti Veiklos duomenų prieinamumą ir nuolatinį vientisumą, ir 

garantuoti, kad visi Veiklos duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir teisingi per 24 valandas nuo to, 

kai tie veiklos Duomenys buvo surinkti, sukurti ar kitaip užfiksuoti; 

 

(b) Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Veiklos duomenys nebūtų koreguojami, ištrinami ar 

sunaikinami be išankstinio raštiško Valdžios subjekto leidimo; 

 

(c) Jei bet kokie Veiklos duomenys yra redaguoti, ištrinti ar sunaikinti gavus Valdžios subjekto 

leidimą, Privatus subjektas turi paruošti, užfiksuoti ir išsaugoti: 

 

(i)   pakeisto, ištrinto ar sunaikinto Veiklos duomenų vieneto detales; 

 

(ii) pakeitimo, ištrynimo, sunaikinimo priežastį ir pagrindą; 

 

(iii) pakeitimo, ištrynimo ar sunaikinimo datą ir laiką; 

 

(iv) asmens, kuris pakeitė, ištrynė ar sunaikino atitinkamą Veiklos duomenų įrašą, duomenis; ir  

 

(v) asmens, kuris suteikė leidimą atitinkamo Veiklos duomenų vieneto pakeitimui, ištrynimui ar 

sunaikinimui, duomenys. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.1.9 skyriuje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas Specifikacijų 

lentelėje [BPS04]. 

 

 

2.1.10. Veiklos stebėjimo patikrinimai. 

 

(a)  Atlikdamas Veiklos stebėjimo patikrinimą, Valdžios subjektais tikrina, kaip Privatus subjektas 

vykdo savo veiklos savistebėseną, vadovaujantis Standartu. 

 

(b) Valdžios subjektas, pateikęs išankstinį pranešimą Privačiam subjektui (išskyrus iškilus nenumatytam 

atvejui, kai išankstinis pranešimas nėra būtinas), gali stebėti ir tikrinti Privataus subjekto veiklą bet 

kada Paslaugų teikimo laikotarpiu, reikalauti Privataus subjekto veiklos audito (įskaitant Veiklos 

stebėsenos programą), įskaitant 6 mėnesius po Sutarties pasibaigimo. 

 

(c) Privatus subjektas turi suteikti pagrįstai Valdžios subjekto reikalaujamą pagalbą dėl bet kokio 

stebėjimo, ataskaitos ar patikrinimo pagal (a) skirsnį, įskaitant papildomų naudotų, paruoštų ar 

sukurtų dokumentų, susijusių su Privataus subjekto veiklos stebėjimo veikla ar Paslaugų tiekimu, 

kopijų pateikimą, ir perduoti tą pačią informaciją Valdžios subjektui. 

 

(d) Valdžios subjektas turi prisiimti jo nurodymu atliekamų priimtinų stebėjimo, ataskaitų ar patikrinimų 

kaštus ir išlaidas pagal 2.1.10 skyrių [Veiklos stebėjimo patikrinimai], išskyrus atvejus, kai: 

 

(i) stebėjimas, ataskaitos ar patikrinimai atskleidžia, kad neteisingi Veiklos duomenys, kurie buvo 

sukurti ir pateikti Privataus subjekto, turėjo, turi ar turės reikšmės skaičiuojant Periodinius 

mokėjimus Privačiam subjektui; 

 

(ii) stebėjimas, ataskaitos ar patikrinimai yra privalomi atlikti Privačiojo subjekto pagal Sutartį ar šį 

Standartą. 

 

 

2.2. Pagrindiniai veiklos rodikliai (PVR) 
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(a) Privatus subjektas turi nuolat siekti Paslaugų kokybės ir standartų laikymosi gerinimo bei Objekto 

naudotojų pasitenkinimo jo teikiamomis paslaugos. PVR nurodo konkrečius teikiamų Paslaugų 

kokybės rodiklius, kuriuos Privatus partneris turi pasiekti atitinkamu laikotarpiu.  

 

(b) Kiekvienų Sutarties metų pradžioje, Privatus subjektas privalo, kartu su Valdžios subjektu: 

 

(i) sutarti dėl kiekvienos iš Paslaugų PVR, nurodytų PVR lentelėse, kiekvienos Paslaugų 

Specifikacijų lentelės pabaigoje ar kitų šalių sutartų ar pagrįstai Valdžios subjekto galimų 

reikalauti PVR ir; 

 

(ii) sutarti dėl metinių veiklos PVR ribų kiekvienai Paslaugai. Ribos turi būti nustatytos taip, 

kad: 

 

(A) esamas atlikimas (ar, pirmaisiais metais, tikslinis atlikimas) patenka į II intervalą; 

 

(B) atlikimas, įvertintas kaip netenkinantis, patenka į III intervalą; 

 

(C) pagerintas ar puikus atlikimas patenka į I intervalą; 

 

(D) pasikeitimai iš vieno intervalo į kitą gali būti pagrįstai tikėtini metų eigoje; ir 

 

(E) jokia riba nėra nustatyta žemesniam standartui nei praėjusių metų ribos. 

 

(c) Šiame Standarte PVR pirmiesiems metams prasidėjus Paslaugų tiekimo laikotarpiui jau yra nustatyti. 

Kitiems ir tolesniems metams PVR nusistato Privatus subjektas ir Valdžios subjektas, vadovaujantis 

šiuo Standartu. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.2 skyriuje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas Specifikacijų 

lentelėje [BPS05].  

 

 

2.3. Funkciniai sektoriai 

 

(a) Nustatomi šie Objekto funkciniai sektoriai (pateikiama lentelėje žemiau). Kiekvienas 

funkcinis sektorius turi savo reikšmingumo lygį, kuris vertinamas, kai yra apskaičiuojamos 

išskaitos pagal Baudavimo mechanizmą. 

 

(b) Skiriami 6 reikšmingumo lygiai:  

 

1) kritinis (žymimas skaičiumi 1); 

2) labai aukštas (žymimas skaičiumi 2); 

3) aukštas (žymimas skaičiumi 3); 

4) vidutinis (žymimas skaičiumi 4); 

5) žemas (žymimas skaičiumi 5); 

6) labai žemas (žymimas skaičiumi 6). 

 

Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

A ADMINISTRACINIS SEKTORIUS  

A.1 Kontrolės ir praleidimo punktas  
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

A.1.1 koridorius su metalo detektoriumi [1] 

A.1.2 transporto kontrolės įvažiavimo, išvažiavimo punktas [1] 

A.1.3 budinčiojo patalpa [1] 

A.1.4 leidimų išdavimo ir lankytojų asmeninių daiktų saugojimo patalpa [5] 

A.1.5 asmenų, įeinančių į įstaigos teritoriją, ir jų daiktų patikrinimo patalpa [3] 

A.1.6 atvykusio konvojaus ginklų saugojimo patalpa [1] 

A.1.7 kinologo ir tarnybinių šunų, dirbančių prie transporto ir paskirstymo 

skyriuose, patalpa 

[3] 

A.1.8 tarnybinių šunų patalpos su voljerais [5] 

A.1.9 kinologų tarnybinė patalpa su sanitariniu mazgu, skirta maistui šunims ruošti [5] 

A.1.10 priėmimo biuro patalpa ir lankytojų daiktų laikino laikymo patalpos  [4] 

A.1.11 priėmimo biuro sanitariniai mazgai lankytojams [5] 

A.1.12 valymo inventoriaus patalpa [6] 

A.1.13 pasimatymų suteikimo prižiūrėtojo patalpa [4] 

A.1.14 lankytojų priėmimo asmeniniais klausimais patalpos [5] 

A.1.15 darbuotojų, ateinančių į darbą, asmeninių daiktų laikino laikymo 

(sandėliavimo) patalpa 

[4] 

A.1.16 pamainos viršininko patalpa su inžinerinių-techninių apsaugos priemonių 

(toliau – ITAP) centrinio valdymo pulto patalpa 
[1] 

A.1.17 ITAP centrinis valdymo pultas su leidimų išdavimo patalpa [1] 

A.1.18 ITAP operatorių poilsio patalpos su sanitariniu mazgu [5] 

A.1.19 radijo transliavimo patalpa [5] 

A.1.20 ginklinė [1] 

A.1.21 ginklų išdavimo ir priėmimo patalpa [1] 

A.1.22 ginklų valymo patalpa [1] 

A.1.23 ginklų užtaisymo patalpa [1] 

A.1.24 spec. priemonių saugojimo patalpa [1] 

A.1.25 šaudmenų ir kitų sprogstamųjų medžiagų saugojimo patalpa [1] 

A.1.26 prižiūrėtojų drabužių ir avalynės džiovykla [5] 

A.1.27 prižiūrėtojų sanitarinis mazgas [5] 

A.1.28 prižiūrėtojų maitinimosi patalpos [4] 

A.1.29 valymo inventoriaus patalpa [6] 

A.1.30 sauso davinio ir uždraustų daiktų laikino sandėliavimo patalpa                       [4] 

A.1.31 kitos Kontrolės ir praleidimo punkto patalpos 
1)

   

A.2 Administracinis korpusas   

A.2.1 direktoriaus kabinetas [3] 

A.2.2 direktoriaus pavaduotojų kabinetai [3] 

                                                           
1)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

A.2.3 direktoriaus priimamasis [4] 

A.2.4 posėdžių ir aktų salė [5] 

A.2.5 pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir sanitariniu mazgu [5] 

A.2.6 administracijos sanitarinis mazgas [5] 

A.2.7 Pasirengimo tarnybai patalpos   

A.2.7.1 prižiūrėtojų persirengimo patalpos su asmeninėmis spintelėmis [5] 

A.2.7.2 prižiūrėtojų prausyklos su sanitariniais mazgais ir dušais [5] 

A.2.7.3 pamainos instruktavimo patalpa [5] 

A.2.7.4 pareigūnų mokymo klasė [5] 

A.2.7.5 pareigūnų fizinio pasirengimo kompleksas:   

A.2.7.5.1 savigynos salė [5] 

A.2.7.5.2 persirengimo kambariai [5] 

A.2.7.5.3 dušas, sanitarinis mazgas [5] 

A.2.7.5.4 sporto inventoriaus patalpos [5] 

A.2.7.5.5 valymo inventoriaus patalpos [6] 

A.2.7.5.6 šaudykla [1] 

A.2.8 Personalo skyrius   

A.2.8.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

A.2.8.2 inspektorių kabinetai [4] 

A.2.8.3 kabinetas, kuriame laikomos darbuotojų asmens bylos [2] 

A.2.9 Administracijos reikalų skyrius   

A.2.9.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

A.2.9.2 vyresniojo specialisto kabinetas [4] 

A.2.9.3 raštinė  [4] 

A.2.9.4 dokumentų priėmimo ir išdavimo patalpa [3] 

A.2.9.5 informacinių technologijų specialisto patalpa [4] 

A.2.9.6 dokumentų saugykla (archyvas) [4] 

A.2.10 Buhalterinės apskaitos skyrius   

A.2.10.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

A.2.10.2 buhalterių kabinetai [4] 

A.2.10.3 kasos patalpa [3] 

A.2.11 Ūkio skyrius   

A.2.11.1 skyriaus viršininko kabinetas [4] 

A.2.11.2 inspektorių kabinetas [5] 

A.2.11.3 inžinierių kabinetas [5] 

A.2.11.4 komendanto kabinetas [5] 

A.2.11.5 sandėlis [5] 

A.2.11.6 vairuotojų patalpa [5] 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

A.2.11.7 valytojų patalpa [6] 

A.2.11.8 elektronikos ir nuotolinio ryšio technikų patalpa [4] 

A.2.12 Įskaitos skyrius   

A.2.12.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

A.2.12.2 viršininko pavaduotojo kabinetas [3] 

A.2.12.3 inspektorių kabinetai [3] 

A.2.12.4 kartoteka su archyvu [2] 

A.2.13 Kitos patalpos   

A.2.13.1 Apsaugos ir priežiūros skyriaus kabinetas [4] 

A.2.13.2 Vidaus tyrimų tarnybos kabinetas [3] 

A.2.13.3 Socialinės reabilitacijos skyriaus kabinetas [4] 

A.2.13.4 vaistinė [2] 

A.2.13.5 valymo inventoriaus patalpa [6] 

A.2.13.6 rūkymo patalpa [6] 

A.2.13.7 sanitariniai-higieniniai mazgai [5] 

A.2.13.8 maisto pašildymo ir valgymo patalpa su sanitariniu mazgu [4] 

A.2.13.9 inventoriaus sandėlis [5] 

A.2.13.10 parduotuvė suimtųjų lankytojams su pagalbinėmis patalpomis  [4] 

A.2.14 Pasimatymų patalpos   

A.2.14.1 pasimatymų laukiamasis [4] 

A.2.14.2 nekontaktinių pasimatymų patalpos [2] 

A.2.14.3 sanitariniai-higieniniai mazgai lankytojams [4] 

A.2.14.4 laukiamojo valymo inventoriaus patalpa [6] 

A.2.14.5 apžiūros atlikimo patalpos [1] 

A.2.14.6 pasimatymų priežiūros prižiūrėtojų patalpa [3] 

A.2.14.7 sanitarinis-higieninis mazgas prižiūrėtojams [5] 

A.2.14.8 pasimatymo patalpų inventoriaus patalpa [5] 

A.2.14.9 ilgalaikių pasimatymų kambariai su sanitariniais mazgais, dušais ir virtuve [1] 

A.2.14.10 ilgalaikių pasimatymų patalpų inventoriaus  ir valymo inventoriaus patalpa [3] 

A.2.15 kitos Administracinio korpuso patalpos 
2)

   

A.3 Karantino patalpos   

A.3.1 vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais) [1] 

A.3.2 dvivietės kameros (su sanitariniais mazgais) [1] 

A.3.3 inventoriaus sandėlis [5] 

A.3.4 nusirengimo patalpa [4] 

A.3.5 dušinė [4] 

                                                           
2)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

A.3.6 dezinfekavimo kameros patalpa [4] 

A.3.7 apsirengimo patalpa [4] 

A.3.8 valymo inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų sandėlis [6] 

A.3.9 socialinio darbuotojo kabinetas [4] 

A.3.10 Vidaus tyrimų tarnybos darbuotojo kabinetas [4] 

A.3.11 Apsaugos ir priežiūros skyriaus darbuotojų kabinetas [4] 

A.3.12 kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa [5] 

A.3.13 psichologo kabinetas [4] 

A.3.14 stacionarus priežiūros postas [2] 

A.3.15 sanitarinis mazgas [5] 

A.3.16 kirpykla [4] 

A.3.17 kirpyklos pagalbinė patalpa [5] 

A.3.18 patalynės keitimo atsargų patalpa [5] 

A.3.19 fotodaktiloskopijos ir DNR pavyzdžių paėmimo patalpos [2] 

A.3.20 personalo sanitarinis mazgas [5] 

A.3.21 kitos Karantino patalpos 
3)

   

A.4 Pagalbiniai statiniai 
4)

   

B REŽIMINIS SEKTORIUS   

B.1 Režiminis korpusas (suimtiesiems)   

B.1.1 vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

B.1.2 dvivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

B.1.3 trivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

B.1.4 karcerio kameros (su sanitariniais mazgais) [1] 

B.1.5 pasivaikščiojimo kiemeliai [1] 

B.1.6 speciali patalpa (ypač agresyviems asmenims) [1] 

B.1.7 inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų patalpa [5] 

B.1.8 kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa [5] 

B.1.9 ITAP sisteminių blokų ir kitų telekomunikacinių įrenginių tarpinės patalpos [3] 

B.1.10 pagalbinė patalpa [6] 

B.1.11 konsultacinis mokymo punktas [5] 

B.1.12 mokymo priemonių saugojimo patalpa [5] 

B.1.13 socialinės reabilitacijos užsiėmimų patalpa          [3] 

B.1.14 biblioteka [4] 

B.1.15 bibliotekos vedėjo kabinetas [4] 

B.1.16 laiškų tikrinimo ir pristatymo inspektorių patalpos [4] 

                                                           
3)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
4)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.1.17 koplyčia [4] 

B.1.18 kapeliono patalpa [4] 

B.1.19 Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.1.20 Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas                [4] 

B.1.21 būrių viršininkų kabinetai [3] 

B.1.22 socialinių darbuotojų kabinetai [4] 

B.1.23 suimtųjų priimamieji asmeniniais klausimais [4] 

B.1.24 prižiūrėtojų postai su sanitariniais mazgais [2] 

B.1.25 Psichologinė tarnyba:   

B.1.25.1 tarnybos viršininko kabinetas [3] 

B.1.25.2 psichologų kabinetai [4] 

B.1.25.3 psichologinės relaksacijos ir diagnostikos metodinis kabinetas     [3] 

B.1.26 socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo metodiniai kabinetai [3] 

B.1.27 asmenų, įkalintų įstaigoje, relaksacijos kambarys [3] 

B.1.28 Apsaugos ir priežiūros skyrius   

B.1.28.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.1.28.2 vyriausiojo specialisto kabinetas [4] 

B.1.28.3 inspektorių kabinetai [4] 

B.1.28.4 vaizdo ir garso aparatūros apžiūros patalpa [4] 

B.1.29 Vidaus tyrimų skyrius    

B.1.29.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.1.29.2 inspektorių kabinetai [3] 

B.1.29.3 raštvedžio kabinetas [3] 

B.1.30 sanitariniai-higieniniai mazgai [5] 

B.1.31 daiktinių įrodymų sandėlis [4] 

B.1.32 laukimo ir izoliavimo patalpos [3] 

B.1.33 ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir advokatų kambariai [2] 

B.1.34 prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa [4] 

B.1.35 valymo ir dezinfekcijos medžiagų inventoriaus patalpa [6] 

B.1.36 teismo posėdžių salė [4] 

B.1.37 teisėjo pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir sanitariniu mazgu [4] 

B.1.38 kitos Režiminio korpuso (suimtiesiems) patalpos 
5)

   

B.2 Režiminis korpusas (nuteistiesiems)   

B.2.1 vienvietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

B.2.2 dvivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

B.2.3 trivietės kameros (su sanitariniais mazgais ir dušais) [1] 

                                                           
5)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 



26 

 

Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.2.4 drausminės kameros (su sanitariniais mazgais)  [1] 

B.2.5 pasivaikščiojimo kiemai [1] 

B.2.6 pasivaikščiojimo kiemeliai drausminėms kameroms [3] 

B.2.7 speciali patalpa (ypač agresyviems asmenims izoliuoti) [1] 

B.2.8 drausminės kameros inventoriaus ir dezinfekcijos medžiagų patalpa  [4] 

B.2.9 kratų grupės ir jų inventoriaus patalpa [4] 

B.2.10 ITAP sisteminių blokų ir kitų telekomunikacinių įrenginių tarpinės patalpos [3] 

B.2.11 pagalbinė patalpa [6] 

B.2.12 konsultacinis mokymo punktas  [4] 

B.2.13 mokymo priemonių saugojimo patalpa [5] 

B.2.14 socialinės reabilitacijos užsiėmimų patalpa [4] 

B.2.15 skaitykla [4] 

B.2.16 laiškų tikrinimo ir pristatymo inspektorių patalpos [4] 

B.2.17 Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.2.18 Socialinės reabilitacijos skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas [4] 

B.2.19 būrių viršininkų kabinetai [3] 

B.2.20 socialinių darbuotojų kabinetai [4] 

B.2.21 nuteistųjų priimamieji asmeniniais klausimais [3] 

B.2.22 prižiūrėtojų postai su sanitariniais mazgais [2] 

B.2.23 Psichologinė tarnyba:   

B.2.23.1 tarnybos viršininko kabinetas [3] 

B.2.23.2 psichologų kabinetai [4] 

B.2.23.3 psichologinės relaksacijos ir diagnostikos metodinis kabinetas  [3] 

B.2.23.4 socialinės reabilitacijos programų įgyvendinimo metodiniai kabinetai [3] 

B.2.24 asmenų, įkalintų įstaigoje, relaksacijos kambarys [3] 

B.2.25 sporto salė su pagalbinėm patalpom [3] 

B.2.26 Apsaugos ir priežiūros skyrius   

B.2.26.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.2.26.2 skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas [4] 

B.2.26.3 vyriausiojo specialisto kabinetas [4] 

B.2.26.4 inspektorių kabinetai [4] 

B.2.26.5 vaizdo ir garso aparatūros apžiūros patalpa [4] 

B.2.27 Vidaus tyrimų skyrius   

B.2.27.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.2.27.2 skyriaus viršininko pavaduotojo kabinetas [4] 

B.2.27.3 inspektorių kabinetai  [3] 

B.2.27.4 raštvedžio kabinetas [3] 

B.2.27.5 sanitariniai-higieniniai mazgai  [5] 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.2.27.6 daiktinių įrodymų sandėlis [4] 

B.2.27.7 laukimo ir izoliavimo patalpos [2] 

B.2.27.8 ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir advokatų kambariai  [4] 

B.2.27.9 prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa [4] 

B.2.27.10 valymo ir dezinfekcijos medžiagų inventoriaus patalpa [5] 

B.2.27.11 teismo posėdžių  salė [4] 

B.2.27.12 teisėjo pagalbinės patalpos su pasitarimo kambariu ir sanitariniu mazgu        [4] 

B.2.28 Arešto bausmės skyrius   

B.2.28.1 skyriaus viršininko kabinetas [3] 

B.2.28.2 inspektorių ir būrio viršininkų kabinetai [4] 

B.2.29 kitos Režiminio korpuso (nuteistiesiems) patalpos 
6)

   

B.3 Sveikatos priežiūros tarnybos patalpos   

B.3.1 viršininko kabinetas [3] 

B.3.2 terapijos kabinetai [2] 

B.3.3 med. dokumentacijos archyvo patalpa [2] 

B.3.4 perrišimo kabinetai (septinis ir antiseptinis) [2] 

B.3.5 ginekologijos kabinetas [2] 

B.3.6 odontologijos kabinetas [2] 

B.3.7 pulmonologo kabinetas [2] 

B.3.8 psichiatrų kabinetai  [2] 

B.3.9 dermatovenerologo kabinetas [2] 

B.3.10 fizioterapijos kabinetas [2] 

B.3.11 gydytojo rentgenologo kabinetas [2] 

B.3.12 rentgeno diagnostikos kabinetas [2] 

B.3.13 rentgeno laboranto kabinetas [2] 

B.3.14 laboratorija [3] 

B.3.15 klinikinė laboratorija [3] 

B.3.16 slaugytojų kabinetai [4] 

B.3.17 procedūriniai kabinetai (bendras ir TBC) [2] 

B.3.18 sterilizacinė [2] 

B.3.19 dezinfekcinio inventoriaus salė [3] 

B.3.20 medicinos inventoriaus sandėliai [3] 

B.3.21 personalo drabužinė su sanitariniu-higieniniu mazgu [4] 

B.3.22 ambulatorinių ligoninių sanitarinis mazgas [4] 

B.3.23 medicinos personalo sanitarinis mazgas [4] 

B.3.24 laikino stebėjimo palatos su sanitariniais mazgais [1] 

                                                           
6)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.3.25 izoliatoriai su sanitariniais mazgais [1] 

B.3.26 laikino stebėjimo patalpų dušai ir vonia [1] 

B.3.27 pagalbinė patalpa [5] 

B.3.28 valymo inventoriaus patalpa [5] 

B.3.29 laukimo ir izoliavimo patalpos [1] 

B.3.30 prižiūrėtojo-išvedžiotojo patalpa [4] 

B.3.31 kitos Sveikatos priežiūros tarnybos patalpos 
7)

   

B.4 Maisto ruošimo patalpos   

B.4.1 maisto gaminimo ir išdavimo patalpa [3] 

B.4.2 bulvių skutimo patalpa [4] 

B.4.3 žuvies ruošimo patalpa [4] 

B.4.4 mėsos ruošimo patalpa [4] 

B.4.5 virtos mėsos ruošimo patalpa [4] 

B.4.6 kiaušinių ruošimo patalpa [4] 

B.4.7 daržovių ruošimo patalpa [4] 

B.4.8 daržovių sandėlis [5] 

B.4.9 duonos pjaustymo ir saugojimo patalpa [4] 

B.4.10 sausų produktų saugojimo patalpa [5] 

B.4.11 mėsos šaldymo patalpa su šaldymo spinta [4] 

B.4.12 žuvies šaldymo patalpa su šaldymo spinta [4] 

B.4.13 pieno produktų patalpa su šaldymo spinta [4] 

B.4.14 pieno produktų ruošimo patalpa [4] 

B.4.15 maisto atliekų šaldymo kamera [5] 

B.4.16 taros sandėlis [6] 

B.4.17 vedėjo ir virėjo kabinetas [4] 

B.4.18 termosų laikymo ir plovimo patalpa [4] 

B.4.19 stalo indų plovykla [4] 

B.4.20 personalo drabužinė su sanitariniu-higieniniu mazgu [4] 

B.4.21 valymo inventoriaus patalpa [6] 

B.4.22 sanitariniai mazgai [5] 

B.4.23 kitos Maisto ruošimo patalpos 
8)

   

B.5 Pagalbinės patalpos   

B.5.1 Skalbyklos patalpos   

B.5.1.1 skalbinių priėmimo ir rūšiavimo patalpos [5] 

B.5.1.2 skalbykla [5] 

                                                           
7)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
8)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.5.1.3 džiovykla [5] 

B.5.1.4 skalbinių lyginimo patalpa [5] 

B.5.1.5 rūšiavimo, taisymo patalpa [5] 

B.5.1.6 švarių skalbinių sandėliavimo patalpa [5] 

B.5.1.7 skalbimo priemonių ir inventoriaus patalpa [5] 

B.5.1.8 personalo buitinė patalpa [5] 

B.5.1.9 personalo sanitarinis-higieninis mazgas [5] 

B.5.1.10 švarių skalbinių išdavimo patalpa [5] 

B.5.1.11 kitos Skalbyklos patalpos 
9)

   

B.5.2 Sandėliai   

B.5.2.1 pareigūnų minkšto inventoriaus sandėlis [5] 

B.5.2.2 suimtųjų minkšto inventoriaus sandėlis [5] 

B.5.2.3 inventoriaus sandėlis [5] 

B.5.2.4 maisto produktų sandėlis [5] 

B.5.2.5 pagalbinių medžiagų sandėlis [5] 

B.5.2.6 pagalbinės patalpos [6] 

B.5.2.7 šaldymo kameros (3x20 m²) [4] 

B.5.2.8 suimtųjų asmeninių daiktų sandėlis [5] 

B.5.2.9 ūkinio inventoriaus sandėlis (metalo, statybinių medžiagų, santechninių 

medžiagų) 
[6] 

B.5.2.10 kitos Sandėlių patalpos 
10)

   

B.5.3 Pagalbinio ūkio patalpos   

B.5.3.1 stalių dirbtuvės [5] 

B.5.3.2 suvirintojo-santechniko dirbtuvės [5] 

B.5.3.3 automobilių remonto patalpos [5] 

B.5.3.4 automobilių šaltkalvio dirbtuvės [5] 

B.5.3.5 avalynės remonto dirbtuvės [5] 

B.5.3.6 sanitarinis-higieninis mazgas su dušu [5] 

B.5.3.7 elektriko patalpa [5] 

B.5.3.8 pagalbinės patalpos [6] 

B.5.3.9 minkšto inventoriaus remonto patalpos [5] 

B.5.3.10 dyzelinio generatoriaus patalpa (2x40 m²) [2] 

B.5.3.11 kitos Pagalbinio ūkio patalpos 
11)

   

                                                           
9)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
10)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
11)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

B.6 Ūkio aptarnavimo brigados patalpos   

B.6.1 miegamosios patalpos su sanitariniais mazgais [3] 

B.6.2 sanitariniai mazgai [4] 

B.6.3 prausyklos [4] 

B.6.4 dušai [4] 

B.6.5 socialinio darbuotojo kabinetas [4] 

B.6.6 poilsio kambarys [4] 

B.6.7 atletinės gimnastikos patalpa [4] 

B.6.8 asmeninių daiktų laikymo patalpa [4] 

B.6.9 drabužių džiovykla [4] 

B.6.10 ūkio brigados valgomasis [4] 

B.6.11 individualaus naudojimo maisto produktų laikymo patalpa [4] 

B.6.12 ūkio brigados stalo indų laikymo ir plovimo patalpa [5] 

B.6.13 komendanto patalpa [4] 

B.6.14 valymo inventoriaus patalpa [6] 

B.6.15 kitos Ūkio aptarnavimo brigados patalpos 
12)

   

B.7 Kontrolinis praleidimo punktas   

B.7.1 Prižiūrėtojo patalpa [2] 

B.7.2 Buitinės - sanitarinės patalpos [5] 

B.7.3 kitos Kontrolinio praleidimo punkto patalpos 
13)

   

C GAMYBINIS SEKTORIUS   

C.1 Gamybinės patalpos  [3] 

C.2 Gamybos organizavimo darbuotojų kabinetai [4] 

C.3 Buitinės - sanitarinės patalpos [4] 

C.4 Kitos Gamybinio sektoriaus patalpos 
14)

   

D STATINIAI NE REŽIMINĖJE TERITORIJOJE   

D.1 Garažai [5] 

D.2 Vairuotojų patalpa su sanitariniu mazgu [5] 

D.3 Sandėliai   

D.3.1 Sandėliai medžiagoms ir žaliavoms [5] 

D.3.2 Sandėliai pagamintai produkcijai [5] 

D.4 Kiti Statiniai ne režiminėje teritorijoje 
15)

   

                                                           
12)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
13)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
14)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
15)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Funkcinio 

sektoriaus 

kodas 

Funkcinio sektoriaus aprašymas 
Reikšmingumo 

lygis 

E APSAUGOS SISTEMŲ SEKTORIAI [1] 

F KITA TERITORIJA 
16)

   

 

 

2.4.  Pasikartojantys funkcionavimo pažeidimai 

 

2.4.1. Privatus subjektas privalo užtikrinti, kad toks pat arba iš esmės panašus Funkcionavimo pažeidimas 

neįvyks daugiau nei 6 kartus per 3 mėnesius, nepriklausomai nuo to, kad toks Funkcionavimo 

pažeidimas yra ištaisomas per Ištaisymo laiką. 

 

Reikalavimų, nustatytų 2.4 skyriuje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas Specifikacijų 

lentelėje [BPS06.] 
 

 

2.5.  Bendrųjų paslaugų specifikacijų standarto lentelė 

 

Kodas Paslaugų specifikacija 
Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

BPS01 Nesugebėjimas Reaguoti į 

Funkcionavimo pažeidimą per 

nustatytą laiko tarpą, 

vadovaujantis skyriumi 2.1.3. 

[Reakcijos laikas ir Ištaisymo 

laikas] 

KP 2 D Net. 

BPS02 Veiklos stebėsena vykdoma ir 

pateikiama vertinti 

vadovaujantis Veiklos 

stebėsenos programa 

KP 5 MĖN. SAV. 

BPS03 Mėnesinės ir Ketvirtinės 

veiklos ataskaitos yra 

pristatytos nustatyto formato, 

turinio ir kokybės bei nustatytu 

laiku, vadovaujantis skyriumi 

2.1.8. [Periodinės ataskaitos]  

KP 10 MĖN. SAV. 

BPS04 Privatus subjektas ėmėsi 

veiksmų užtikrinti nuolatinį 

Veiklos duomenų integralumą, 

vadovaujantis 2.1.9 skyriumi 

[Veiklos duomenys] 

KP 20 MĖN. Net. 

BPS05 PVR intervalai yra nustatyti  

atitinkamiems metams. 
KP 5 M. MĖN. 

BPS06 Daugiau nei 6 panašūs 

Funkcionavimo pažeidimai yra 
KP 

5 (už 

kiekvieną 

MĖN. 

(kiekvienam 
SAV. 

                                                           
16)

   kitoms patalpoms ar objektams, kurie gali būti įrengiami pagal įkalinimo įstaigos techninį projektą, 

reikšmingumo lygis nustatomas individualiai, priklausomai nuo patalpų ar objektų funkcionalumo. 
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Kodas Paslaugų specifikacija 
Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

padaromi per 3 mėnesius pažeidimą 

viršijantį 

nustatytą 

skaičių) 

pažeidimui, 

viršijančiam 

nustatytą 

skaičių) 

 [papildomos bendrosios 

specifikacijos priklausomai nuo 

objekto rūšies] 

    

 

 

2.6.  PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

A01 
Funkcionavimo pažeidimų 

skaičius per mėnesį 

Mažiau nei 2  Nuo3 – 4 iki Daugiau nei  4 

A02 
Kokybės pažeidimų skaičius 

per mėnesį 

Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

A03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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3. PASTATŲ, STATINIŲ IR TERITORIJOS BŪKLĖS SPECIFIKACIJOS 

 

Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijos apima techninius reikalavimus, taikomus pataisos namų, 

atvirų kolonijų ir kalėjimų pastatams, su jais susijusiems statiniams (gamybiniai pastatai, garažai ir kt.) ir jų 

teritorijoms. 

 

Specialieji techniniai reikalavimai yra taikomi šių nuteistųjų grupių gyvenamiesiems kambariams: 

 Lengvajai ir paprastajai grupei priskirtų nuteistųjų gyvenamiesiems kambariams, 

 Drausmės grupei priskirtų nuteistųjų gyvenamiesiems kambariams. 

 

3.1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

Pataisos namų kamerų tipo, karantino (izoliavimo) patalpų, baudos ir drausmės izoliatorių, kalėjimo, 

tardymo izoliatoriaus kamerų, ilgalaikių ir trumpalaikių pasimatymų kambarių atskirose patalpose turi būti 

įrengtas sanitarinis mazgas. Sanitariniame mazge turi būti įrengta šalto vandens tiekimo sistema. 

Sanitariniame mazge turi būti unitazas, praustuvė, veidrodis, tualeto reikmenų spintelė (lentynėlė). 

Sanitarinis mazgas turi turėti atskirą nuo gyvenamųjų patalpų oro šalinimo sistemą. 

 

Sporto salėse turi būti tik ta įranga bei inventorius, kurie reikalingi užsiėmimams; neturi būti pašalinių daiktų 

ar sugadintos įrangos 

 

Laisvės atėmimo vietų ilgalaikių pasimatymų gyvenamuosiuose kambariuose turi būti užtikrintos reikiamos 

sąlygos asmenims, atvykusiems pasimatyti su nuteistaisiais: jie turi būti aprūpinti patalyne, rankšluosčiais, 

virtuvės reikmenimis. 

 

Kirpyklos patalpoje turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių (skysto muilo, rankų dezinfekcijos 

priemonių), muilo ir dezinfekcijos priemonių dozatorių, vienkartinių rankšluosčių, atliekų surinkimo talpykla 

 

 

 

3.2. STATINIO STATYBINIŲ KONSTRUKCIJŲ BŪKLĖS SPECIFIKACIJA 

 

Statinio statybinių konstrukcijų būklės specifikacija apima kokybinių ir kiekybinių parametrų aprašymą 

pagal atskiras konstrukcijų dalis. 

STATINIO DALIŲ KLASIFIKATORIUS
17

 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS STATINIO 

DALIS   

STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 

Išorinės sienos   

Laikančiosios  

išorinės sienos  

Nešančios  išorinės  sienos,  įskaitant  

horizontalius  izoliacijos sluoksnius  

Išorinės sienos turi užtikrinti pastato apsaugą nuo 

neigiamų atmosferos poveikių, izoliuoti patalpas 

nuo išorinio garso, gaisro atveju tam tikrą laiką 

atlaikyti aukštos temperatūros poveikį. 

 

Visi išorinių sienų elementai turi būti 

funkcionalūs ir atitikti eksploatacinius 

Nelaikančiosios  

išorinės sienos 

Išorinės sienos, parapeto sienos, 

karkaso užpildas, tačiau be dangos  

Išorinės atramos Atramos ir stulpai, kurių skerspjūvio 

santykis < 1:5 

Lauko durys ir Langai  ir  vitrinos,  durys  ir  vartai,  

                                                           
17

 Statinio dalių klasifikatorius parengtas pagal DIN 276 „Kosten im hochbau“ bei pagal laisvės atėmimo įstaigoms taikomus 

reikalavimus 
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STATINIO DALIŲ KLASIFIKATORIUS
17

 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS STATINIO 

DALIS   

STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 

langai   įskaitant  palanges,  apvadus, 

furnitūrą,  pavaros  mechanizmus,  

ventiliacijos  elementus  ir  kitus 

įrengtus elementus 

reikalavimus. 

 

Netoleruotini išorinėse sienose atsiradę defektai: 

plyšiai mūre,  

suirimai atskirose sienų zonose,  

sienų išlinkiai,  

šilumą izoliuojančio sluoksnio suirimas, 

sienų išsikreivinimai vertikaliąja ir horizontaliąja 

kryptimis,  

 

suirę blokai, 

 

plieninių konstrukcijų korozija, 

 

augmenijos atsiradimas 

Išorinių  sienų  

dangos, išorė  

Išorinės  dangos,  įskaitant  tinko,  

sandarinamuosius,  izoliacinius, 

apsauginius išorinių sienų ir atramų 

sluoksnius  

Išorinių  sienų  

dangos, vidus  

Vidinės  pusės  dangos,  įskaitant  

tinko,  sandarinamuosius, 

izoliacinius, apsauginius išorinių 

sienų ir atramų sluoksnius  

Išorinės  sienos  

su elementais 

Sienos  su  elementais,  sudarytos  iš  

išorinių  sienų,  langų,  durų, dangos 

Apsauga nuo 

saulės   

Ritiniai, markizės ir žaliuzės, 

įskaitant pavaros mechanizmus 

Išorinės sienos, 

kita   

Grotos, turėklai, sandūrų uždengimo 

elementai, porankiai 

Vidinės sienos   

Laikančiosios  

vidinės sienos 

Laikančiosios  vidinės  sienos,  

įskaitant  horizontalius  izoliacijos 

sluoksnius  

Vidinės sienos turi izoliuoti patalpas nuo garso, 

gaisro atveju tam tikrą laiką atlaikyti aukštos 

temperatūros poveikį. 

 

Visi vidinių sienų elementai turi būti funkcionalūs 

ir atitikti eksploatacinius reikalavimus. 

 

Netoleruotini vidinėse sienose atsiradę defektai: 

plyšiai,  

suirimai atskirose sienų zonose,  

sienų išlinkiai,  

viršutinio sluoksnio suirimas, 

 

 

Langai turi būti įrengti su sandarais rėmais, langų 

stiklas turi būti nesuskilęs, turi funkcionuoti 

varstymo mechanizmai. 

 

Durys turi būti sandarios. Durų dangos paviršius 

negali būti ištrupėjęs. Metalinės durys turi būti 

nepažeistos korozijos. 

Nelaikančiosios 

vidinės sienos 

Vidinės sienos, karkaso užpildas, 

tačiau be dangos 

Vidinės atramos   Atramos ir stulpai, kurių skerspjūvio 

santykis < 1:5 

Vidinės durys ir 

langai   

Durys  ir  vartai,  langai  ir  vitrinos,  

įskaitant  apvadus,  furnitūrą, 

pavaros mechanizmus ir kitus 

įrengtus elementus 

Vidinių sienų 

dangos 

Dangos, įskaitant tinko, 

sandarinamuosius, izoliacinius, 

apsauginius vidinių sienų ir atramų 

sluoksnius 

Vidinės  sienos  

su elementais 

Sienos  su  elementais,  sudarytos  iš  

vidinių  sienų,  durų,  langų, dangos,  

pvz.,  surenkamosios  ir  slankiosios  

pertvaros,  sanitarinės pertvaros, 

pertvaros 

Vidinės sienos, 

kita   

Grotos,  turėklai,  sandūrų  

uždengimo  elementai,  porankiai,  

ritiniai, įskaitant pavaros 

mechanizmus 

Perdangos  

Perdangų 

konstrukcijos   

Perdangų,  laiptų,  rampų,  balkonų,  

lodžijų  konstrukcijos,  įskaitant 

dangas ir pagrindines sijas, 

Perdangos konstrukcija – konstrukcija susidedanti 

iš apkrovas laikančios perdangos plokštės ir 

judriųjų grindų. 
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STATINIO DALIŲ KLASIFIKATORIUS
17

 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS STATINIO 

DALIS   

STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 

užpildomus elementus Judriosios grindys – perdangos konstrukcijos 

dalis, įrengta virš pagrindinės konstrukcijos-

perdangos plokštės bei susidedanti iš biraus 

užpildo, garso izoliuojančios medžiagos, 

atskiriamojo ir betono/skiedinio sluoksnių su 

papildoma apdailine grindų danga. 

Perdangos turi atlaikyti nustatytas apkrovas, turi 

izoliuoti patalpas nuo garso, gaisro atveju tam 

tikrą laiką atlaikyti aukštos temperatūros poveikį. 

Perdangos turi būti apsaugotos nuo tiesioginio 

vandens patekimo. 

Perdangos naudotinos šildomuose patalpose su 

normaliai veikiančia ventiliacija. 

Netoleruotini perdangose atsiradę defektai: 

metalinių sijų korozija,  

išilginiai plyšiai,  

sumažėjęs atrėmimo gylis. 

 

Grindys turi būti suprojektuotos ir įrengtos iš 

tokių statybos produktų, kurių savybės per 

ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo laiką 

užtikrintų esminius statinio reikalavimus. 

  

Patalpose su dideliu ar vidutiniu skysčių poveikiu 

reikia įrengti grindų nuolydžius. 

 

Patalpų, kuriose laikomi ar perdirbami maisto 

produktai, grindyse neturi būti tuštumų (oro 

erdvių po danga). 

  

Vietose, kuriose grindys jungiasi su sienomis, 

kolonomis, įrenginių pamatais, vamzdynais ar 

kitomis konstrukcijomis, išsikišančiomis virš 

grindų, reikia pritaisyti grindjuostes. 

 

Grindų dangos turi būti suprojektuotos ir įrengtos 

taip, kad jas naudojant ir prižiūrint būtų išvengta 

nelaimingų atsitikimų (paslydimo, kritimo, 

susidūrimo ir pan.) rizikos. 

 

Grindų paviršiai ir laiptai turi būti lengvai valomi. 

 

Netoleruotini plyšiai grindyse, ištrupėję atskiri 

segmentai. 

 

Laiptuose esantys maršai ir aikštelės turi būti be 

įlinkimų, pakopų sujungimai nepažeisti, turėklai 

nejudantys. 

 

Perdangų 

paklotai   

Paklotai  ant  perdangos  

konstrukcijų,  įskaitant  monolitinius 

grindinius, sandarinamuosius, 

izoliacinius, apsauginius ir 

naudingus sluoksnius; svyruojančios 

ir dvigubos instaliacinės grindys 

Perdangų dangos   Dangos  po  perdangos  

konstrukcijomis,  įskaitant  tinko, 

sandarinamuosius,  izoliacinius,  

apsauginius  sluoksnius;  skaidrios  ir 

kombinuotos perdangos 

Perdangos, kita   Uždengimai, šachtų dangčiai, 

grotelės, turėklai, sandūrų 

uždengimo  elementai, porankiai, 

kopėtėlės, įtraukiamieji laipteliai 

Stogai  

Stogo Stogų,  gegnių  santvaros,  erdvinės  Stogai turi būti atsparūs galimam eksploatacijos 
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STATINIO DALIŲ KLASIFIKATORIUS
17

 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS STATINIO 

DALIS   

STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 

konstrukcijos   laikančiosios  ir  kupolų 

konstrukcijos,  įskaitant  dangas  ir  

pagrindines  sijas,  užpildomus 

elementus 

poveikiui bei atmosferos poveikiui. 

 

Stogai turi būti projektuojami, statomi ir 

naudojami taip, kad tenkintų esminius statinio 

reikalavimus. 

 

 

Stogų konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių 

normatyvų reikalavimus. 

 

Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties 

karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo 

nekristų sniego nuošliaužos, būtų saugu vykdyti 

stogo priežiūros bei remonto darbus, t. y. stogo 

eksploatavimo, priežiūros ir remonto darbai neturi 

kelti grėsmės nė vieno darbų etapo metu. 

Užlipimui ant stogo turi būti įrengti patogūs ir 

saugūs laipteliai. 

 

Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi 

teršti aplinkos. 

 

Stogų konstrukcijų garsą izoliuojančios savybės 

turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvų 

reikalavimus. 

 

Stogai turi būti įrengti taip, kad pastato vidus ir po 

hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo 

konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus 

ir sniego poveikio. 

 

Stogai turi turėti pakankamą nuolydį, atitinkantį 

stogo tipą ir stogo dangai įrengti panaudotų 

medžiagų tipą, lietaus vandeniui bei tirpstančiam 

sniegui nutekėti. 

 

Vanduo nuo pastato stogo turi būti nuleidžiamas 

taip, kad nepakenktų pastato konstrukcijoms, 

keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, 

nedarytų žalos gamtai. Ant visų tipų stogų, kurių 

karnizai yra aukščiau kaip 6 m nuo žemės 

paviršiaus, turi būti įrengta vandens nuleidimo 

nuo stogo sistema. Šie reikalavimai netaikomi 

laikinųjų pastatų atveju, jeigu nubėgantis nuo 

stogo vanduo nekenkia keliams, šaligatviams, 

greta esantiems statiniams, nedaro žalos gamtai. 

 

Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti 

STR normatyvų reikalavimus. 

 

Stogų konstrukcijoms gaminti leidžiama naudoti 

Stogo langai, 

stogo angos   

Langai,  liukai,  įskaitant  apvadus,  

furnitūrą,  pavaros mechanizmus, 

ventiliacijos elementus ir kitus 

įrengtus elementus 

Stogo paklotai   Paklotai ant stogo konstrukcijų, 

įskaitant klojinius, lentelių  tinklus, 

šlaitinius,  sandarinamuosius,  

izoliacinius  ir  naudingus  

sluoksnius; stogo  drenažo  

įrengimus  iki prijungimo  prie  

nutekamųjų  vandenų įrenginių 

Stogo dangos   Stogo  dangos  po  stogo  

konstrukcijomis,  įskaitant  tinką, 

sandarinamuosius, izoliacinius, 

apsauginius sluoksnius 

Stogai, kita   Turėklai,  laikini  liepteliai, 

apsauginės grotelės,  sniegą  

sulaikančios grotelės, stogo 

kopėčios, apsauga nuo saulės 
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BŪKLĖS APIBŪDINIMAS STATINIO 

DALIS   

STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 

tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka 

sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. 

 

Stogų konstrukcijoms gaminti neleidžiama 

naudoti tokių medžiagų, kurios stogų įrengimo ir 

eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudamos 

(vyksta cheminė reakcija, elektrokorozija, 

terminis poveikis, skirtingos deformacijos 

senėjant ir pan.) mažina viena kitos 

ilgaamžiškumą. 

 

Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios 

aplinkos poveikiui. 

 

Ant stogų turi būti įrengti žaibolaidžiai. 

Žaibolaidžių išdėstymas ir jų įrengimo 

konstrukciniai sprendiniai turi būti pagrįsti 

skaičiavimais. 

Įmontuoti konstrukciniai elementai  

Bendrieji  

įmontuoti 

elementai 

Bendrosios tikslinės paskirties 

įmontuoti elementai, pvz., įmontuoti 

baldai,  kaip  kad  kėdės,  gultai,  

suolai,  pakylos,  stalai,  prekystaliai, 

spintos, rūbinės, lentynos 

Baldai, esantys kamerose ir drausmės grupei 

priskirtų nuteistųjų gyvenamuosiuose 

kambariuose, turi būti pritvirtinami prie grindų ar 

sienų. 

 

Trumpalaikių pasimatymų kambaryje kiekvienos 

kabinos viduje pastatoma po vieną taburetę, 

nejudamai pritvirtintą prie grindų. 

Specialūs  

įmontuoti 

elementai 

Specialios  tikslinės  paskirties  

įmontuoti  elementai,  pvz.,  cechų 

darbasuoliai,  laboratorijų  

laboratoriniai  stalai,  įmontuojami  

sporto  salių  sportiniai 

mechanizmai, medicininiai stalai 

 

 

3.3. PATALPŲ, KURIOMS TAIKOMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI, BŪKLĖS 

SPECIFIKACIJA 

 

 

Patalpų, kurioms taikomi specialieji reikalavimai, būklės specifikacija apima kokybinių ir kiekybinių 

parametrų aprašymą pagal atskiras statinio dalis. 

STATINIO DALIS
18

  
STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

Nuteistųjų gyvenamieji kambariai 
 

Lengvajai ir paprastajai 

grupei priskirtų nuteistųjų 

gyvenamieji kambariai, 

kurie užrakinami nakčiai, 

Nuteistųjų gyvenamieji 

kambariai – pataisos namuose 

ir atvirosiose kolonijose 

specialiai įrengtos patalpos, 

Išorinės lauko sienos statomos iš mūro arba 

monolitinio gelžbetonio. Sienos tarp 

gyvenamųjų kambarių turi būti ne plonesnės 

kaip 25 cm storio. 

                                                           
18

 Statinio dalių klasifikatorius parengtas pagal DIN 276 „Kosten im hochbau“ bei pagal laisvės atėmimo įstaigoms taikomus 

reikalavimus 
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STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

ir drausmės grupei 

priskirtų nuteistųjų 

gyvenamieji kambariai 

skirtos nuteistiesiems gyventi  

Perdangos išliejamos iš gelžbetonio, mūro arba 

iš surenkamų gelžbetoninių plokščių, kurių 

storis turi būti ne mažiau kaip 12 cm. 

 

Pirmajame aukšte esančių gyvenamųjų 

kambarių pagrindas įrengiamas iš cementinio 

skiedinio. 

 

Gyvenamųjų kambarių grindų, sienų, lubų 

vidaus apdailai naudojamos medžiagos turi būti 

lengvai valomos ir dezinfekuojamos, danga turi 

būti atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių 

medžiagų poveikiui. 

 

Gyvenamuosiuose kambariuose įrengiama ne 

mažesnė kaip 100 x 142 cm ploto sanitarinio 

mazgo kabina. Sanitarinio mazgo kabinoje 

įrengiamas metalinis praustuvas ir unitazas arba 

nerūdijančio plieno klozetas. Sienos dengiamos 

glazūruotomis plytelėmis, grindys dengiamos 

glazūruotomis arba akmens masės plytelėmis. 

 

Įrengiant naujus arba rekonstruojant ar 

kapitaliai remontuojant esamus gyvenamuosius 

kambarius vamzdynai, santechnikos prietaisai 

montuojami paslėptu būdu. 

 

Gyvenamuosiuose kambariuose turi būti 

skaidraus stiklo langai, ne mažesni kaip 80 x 80 

cm, užtikrinantys natūralaus gyvenamųjų 

patalpų apšvietimo normą. Nesant galimybės 

įrengti langų sienose, denginyje įrengiami 

šviesos langai. Iš lauko pusės ant langų 

įrengiamos apsauginės grotos.  

 

Apsauginės grotos gaminamos iš skersinių 

plieninių juostų, į jas įstatant ne plonesnius kaip 

1,6 cm skersmens plieninius virbus. Grotų 

akutė negali būti didesnė kaip 30 x 15 cm. 

Langų grotų tvirtinimo strypai į sieną 

įtvirtinami ne mažesniame kaip 20 cm gylyje. 

 

Gyvenamuosiuose kambariuose įrengiamas 

dieninis ir naktinis elektros apšvietimas, 

atitinkantis dirbtinio dieninio ir naktinio 

apšvietimo normas. 

 

Elektros instaliacija montuojama paslėptu būdu, 

gyvenamųjų kambarių sienose ir lubose. 

Kameroje ir koridoriuje prie gyvenamųjų 

kambarių įmontuojami elektros jungikliai, 
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STATINIO DALIES 

APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

atliekantys ir saugiklių funkciją, kuriais galima 

būtų valdyti naktinio, dieninio apšvietimo 

veikimą ir elektros energijos tiekimą į patalpas. 

 

Gyvenamuosiuose kambariuose įrengiamas 

radijo taškas ir prižiūrėtojo iškvietimo sistema. 

 

Visi baldai pritvirtinami prie grindų ar sienų. 

 

Gyvenamuosiuose kambariuose turi būti 

patalpos šildymo įranga. 

 

Gyvenamųjų kambarių durys įrengiamos pagal 

šiuos reikalavimus: 

 

Durys turi būti metalinės. Durų aukštis – ne 

mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis 

kaip 74 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. 

Durų ertmė turi būti užpildyta garsą 

izoliuojančia medžiaga. Vidinis durų paviršius 

turi būti lygus, visos suvirinimo siūlės turi būti 

nušlifuotos. 

 

Viršutinėje durų dalyje, ne mažesniame kaip 

150 cm aukštyje nuo grindų, įrengiamas 

stebėjimo langelis arba akutė. Stiklinis 

stebėjimo langelis apklijuojamas apsaugine 

plėvele ir gali būti užtemdytas. Išorinėje durų 

pusėje gali būti numatytas langelio uždengimas 

plieniniu lakštu, kuris uždarytoje ir atidarytoje 

padėtyse neturi išsikišti iš durų plokštumos. 

Langelio konstrukcija turi būti tokia, kad jo 

negalima būtų išmontuoti iš gyvenamojo 

kambario pusės. 

 

Durys turi atsidaryti tiktai į koridoriaus pusę. 

Durų atidarymo kampą turi fiksuoti ribotuvas. 

 

Duryse tvirtinami mechaniniai arba 

elektromechaniniai ar kitos konstrukcijos 

užraktai, kad nebūtų galimybės užraktų ir jų 

tvirtinimo elementų pasiekti iš gyvenamojo 

kambario pusės. 

Kameros  

Kameros  Kameros – kalėjimų, pataisos 

namų kamerų tipo patalpos, 

baudos, drausmės izoliatorių 

patalpos, skirtos nuteistiesiems 

gyventi 

Išorinės lauko sienos statomos iš mūro arba 

monolitinio gelžbetonio. Sienos tarp kamerų 

turi būti ne plonesnės kaip 25 cm storio. 

 

Perdangos išliejamos iš monolitinio betono, 

mūro arba iš surenkamų gelžbetoninių plokščių, 

kurių storis turi būti ne mažesnis kaip 12 cm. 
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APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

 

Pirmajame aukšte esančios kameros pagrindas 

įrengiamas iš cementinio skiedinio. Įrengiant 

naujas arba rekonstruojant ar kapitaliai 

remontuojant esamas kameras, kamerų 

pagrindas turi būti armuojamas 10 mm 

skersmens armatūra ir tinklu, kurio akutė turi 

būti ne didesne kaip 30x15. 

 

Kameros grindų, sienų, lubų vidaus apdailai 

naudojamos medžiagos turi būti lengvai 

valomos ir dezinfekuojamos, danga turi būti 

atspari drėgnam valymui ir dezinfekcinių 

medžiagų poveikiui. 

 

Įrengiant naujas arba rekonstruojant ar 

kapitaliai remontuojant esamas kameras, 

kamerose turi būti įrengiamos ne mažesnės kaip 

100 x 142 cm ploto sanitarinio mazgo kabinos. 

Sanitarinio mazgo kabinoje įrengiamas 

metalinis praustuvas ir unitazas arba 

nerūdijančio plieno klozetas. Sienos dengiamos 

glazūruotomis plytelėmis, grindys dengiamos 

glazūruotomis arba akmens masės plytelėmis. 

Nesant techninių galimybių esamose kamerose 

įrengti sanitarinio mazgo kabinos, sanitarinio 

mazgo vieta turi būti atitverta nuo likusio 

kameros ploto ne žemesne kaip 1,5 metro 

aukščio pertvara ir padengta lengvai valoma, 

drėgmei ir dezinfekcijos medžiagoms atsparia 

danga. 

 

Įrengiant naujas arba rekonstruojant ar 

kapitaliai remontuojant esamas kameras 

vamzdynai, santechnikos prietaisai montuojami 

paslėptu būdu. 

 

Kamerose įrengiamas dieninis ir naktinis 

elektros apšvietimas, atitinkantis dirbtinio 

dieninio ir naktinio apšvietimo normas. 

 

Elektros instaliacija montuojama paslėptu būdu, 

kameros sienose ir lubose. Kameroje ir 

koridoriuje prie kameros įmontuojami elektros 

jungikliai, atliekantys ir saugiklių funkciją, 

kuriais galima būtų valdyti naktinio, dieninio 

apšvietimo veikimą ir elektros energijos 

tiekimą į kamerą. 

 

Kamerose turi būti skaidraus stiklo langai, ne 

mažesni kaip 80 x 80 cm, užtikrinantys 

natūralaus gyvenamųjų patalpų apšvietimo 
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APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

normą. Nesant galimybės įrengti langų sienose, 

denginyje įrengiami šviesos langai. Iš lauko ir 

vidinės pusės ant langų įrengiamos apsauginės 

grotos. Lauko apsauginės grotos gaminamos iš 

skersinių plieninių juostų, į jas įstatant ne 

plonesnius kaip 1,6 cm skersmens plieninius 

virbus. Grotų akutė negali būti didesnė kaip 30 

x 15 cm. Langų grotų tvirtinimo strypai į sieną 

įtvirtinami ne mažesniame kaip 20 cm gylyje. Iš 

lauko pusės ant langų gali būti įrengtas 

metalinis tinklas. 

 

Kamerose turi būti patalpos šildymo įranga. 

 

Kamerose įrengiamas radijo taškas ir 

prižiūrėtojo iškvietimo sistema. 

 

Visi baldai, esantys kamerose, pritvirtinami prie 

grindų ar sienų. 

 

Kameroje įrengiamos išorinės ir vidinės durys. 

 

Išorinės kameros durys turi būti metalinės. 

Durų aukštis – ne mažesnis kaip 198 cm, plotis 

– ne mažesnis kaip 74 cm, storis – ne mažesnis 

kaip 4 cm. Durų ertmė turi būti užpildyta garsą 

izoliuojančia medžiaga. Vidinis durų paviršius 

turi būti lygus, visos suvirinimo siūlės turi būti 

nušlifuotos. 

 

Viršutinėje išorinių durų dalyje, ne mažesniame 

kaip 150 cm aukštyje nuo grindų, įrengiamas 

stebėjimo langelis arba akutė ir užskleidžiamas 

langelis maistui, knygoms ir kitiems daiktams 

perduoti. Stiklinis stebėjimo langelis 

apklijuojamas apsaugine plėvele ir gali būti 

užtemdytas. Išorinėje durų pusėje gali būti 

numatytas stebėjimo langelio uždengimas 

plieniniu lakštu, kuris uždarytoje ir atidarytoje 

padėtyse neturi išsikišti iš durų plokštumos. 

Užskleidžiamo langelio maistui, knygoms ir 

kitiems daiktams perduoti durelės turi atsidaryti 

tiktai į koridoriaus pusę ir turi būti rakinamos. 

Langelių konstrukcijos turi būti tokios, kad jų 

negalima būtų išmontuoti iš vidinės kameros 

pusės. 

 

Vidinių durų konstrukcija turi būti iš skersinių 

metalo juostų ir įstatomų į jas strypų. Vidinėse 

ir išorinėse duryse tvirtinami mechaniniai arba 

elektromechaniniai ar kitos konstrukcijos 

užraktai, kad jų negalėtų atsklęsti kameroje 
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APIBŪDINIMAS 
BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

laikomi nuteistieji. Išorinės ir vidinės durys turi 

atsidaryti tiktai į koridoriaus pusę. Durų 

atidarymo kampą turi fiksuoti ribotuvas. 

Pasimatymų patalpos   

Trumpalaikių 

pasimatymų patalpos 

Trumpalaikių pasimatymų 

patalpos – patalpos, skirtos 

nuteistųjų trumpalaikiams 

pasimatymams su sutuoktiniu, 

sugyventiniu bei artimaisiais ir 

kitais asmenimis 

Trumpalaikių pasimatymų patalpose įrengiamas 

lankytojų laukiamasis, trumpalaikių 

pasimatymų salė, sanitarinis mazgas 

lankytojams. Lankytojų laukiamajame turi būti 

sieninė viršutinių drabužių kabykla arba spinta, 

stalas, kėdės, šiukšlių dėžė ir sieninis 

informacinis stendas. 

 

Trumpalaikių pasimatymų salėje išilgai salės 

įrengiamas ne siauresnis kaip 120 centimetrų ir 

ne aukštesnis kaip 70 centimetrų stalas. Stalas 

vienu galu turi remtis į salės sieną. Nuo 

stalviršio apačios iki grindų stalas pertveriamas 

ištisine pertvara. Pagal stalo ilgį nuo lubų iki 

stalo viršaus įrengiama saugi permatoma 

pertvara, izoliuojanti lankytoją ir nuteistąjį nuo 

fizinio kontakto. Toje stalo pusėje, kurioje turi 

sėdėti nuteistieji, įrengiamos kabinos. Visos 

kabinos nuo grindų iki lubų atskiriamos 

pertvaromis. Nuo grindų iki stalo viršaus 

pertvarų šonai turi būti nepermatomi. Likusioje 

pertvarų dalyje iki lubų įrengiamos saugios 

permatomos pertvaros. Kiekvienos kabinos 

viduje įrengiamas telefoninis pasikalbėjimo su 

priešais kabiną kitoje pertvaros pusėje esančiais 

asmenimis įrenginys, kuris įjungiamas ir 

išjungiamas iš pasimatymų prižiūrėtojo vietos; 

pastatoma po vieną taburetę, nejudamai 

pritvirtintą prie grindų. Kabinos uždaromos 

užsklendžiamomis arba rakinamomis durimis. 

Kabinos sunumeruojamos. Toje stalo pusėje, 

kurioje turi sėdėti asmenys, atvykę pasimatyti 

su nuteistaisiais, pastatomas reikiamas kiekis 

taburečių arba kėdžių. Šioje stalo pusėje 

kabinos neįrengiamos ir taburetės arba kėdės 

prie grindų nepritvirtinamos. Šiame punkte 

nustatyti reikalavimai netaikomi nepilnamečių 

nuteistųjų trumpalaikių pasimatymų salės 

įrengimui. Nepilnamečių nuteistųjų 

trumpalaikių pasimatymų salė įrengiama, kad 

nepilnamečių trumpalaikiai pasimatymai vyktų 

atviroje aplinkoje sėdint prie stalo betarpiškai 

bendraujant su lankytoju. 

 

Trumpalaikių pasimatymų salėje įrengiama 

pasimatymų prižiūrėtojo vieta, kurioje 

pastatomas stalas, kėdė ir įrengiamas telefono 
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ryšys su kontrolės leidimų punktu ir aliarmo 

signalizacija. 

 

Sanitariniame mazge lankytojams įrengiama 

šalto vandens tiekimo sistema, klozetas, 

praustuvas su rankų priežiūros įranga, 

veidrodis. 

 

Ilgalaikių pasimatymų 

patalpos 

Ilgalaikių pasimatymų 

patalpos – patalpos, skirtos 

nuteistųjų gyvenimui su 

sutuoktiniu, sugyventiniu ar 

artimiausiais giminaičiais 

pataisos namuose 

 

Ilgalaikių pasimatymų patalpose įrengiami 

ilgalaikių pasimatymų gyvenamieji kambariai, 

sanitariniai mazgai, virtuvės. Ilgalaikių 

pasimatymų gyvenamųjų kambarių skaičius 

nustatomas atsižvelgiant į nustatytą didžiausią 

pataisos įstaigoje leidžiamų laikyti nuteistųjų 

skaičių – vienas ilgalaikių pasimatymų 

kambarys ne daugiau kaip 100 asmenų. 

Įrengiant naujas arba rekonstruojant ar 

kapitaliai remontuojant esamas ilgalaikių 

pasimatymų patalpas, sanitarinis mazgas ir 

virtuvė įrengiama kiekvienam ilgalaikio 

pasimatymo gyvenamajam kambariui. Nesant 

techninių galimybių esamas ilgalaikių 

pasimatymų patalpas įrengti pagal šiame punkte 

nustatytą reikalavimą, sanitariniai mazgai ir 

virtuvės gali būti įrengiami bendram 

naudojimui. 

 

Sanitariniame mazge įrengiama šalto ir karšto 

vandens tiekimo sistema su vandens apskaitos 

prietaisais. Sanitariniame mazge įrengiama 

vonia arba dušo kabina, klozetas, praustuvas, 

rankšluosčių džiovintuvas, veidrodis, tualeto 

reikmenų spintelė. 

 

Virtuvėje įrengiama viryklė, garų surinkėjas, 

praustuvė, spintelės indams ir įrankiams sudėti, 

atliekų surinktuvė (šiukšlių dėžė), pakankamas 

įrankių ir indų kiekis. Visa įranga turi būti 

tvarkinga, nekelti pavojaus sveikatai ir gyvybei. 

 

Ilgalaikių pasimatymų gyvenamajame 

kambaryje turi būti stalas, kėdės, spintelės, 

lovos, televizorius, užuolaidos, buitinis 

šaldytuvas, sieninis veidrodis, sieninė kabykla 

rūbams. Prireikus, išduodama vaikiška lovytė. 

Patalpos aprūpinamos patalyne, rankšluosčiais, 

reikiamu valymo inventoriumi ir priemonėmis. 

 

3.4. STATINIO TECHNINIŲ ĮRENGINIŲ BŪKLĖS SPECIFIKACIJA 
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Nutekamųjų vandenų, vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

 

Nutekamųjų  

vandenų įrenginiai  

Nutekamųjų  vandenų  

vamzdynai,  nutekamųjų  

vandenų  surinkimo 

įrenginiai,  nutekamųjų  

vandenų  apdorojimo  

įrenginiai,  kėlimo įranga  

Pastato vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas turi būti 

suprojektuotas ir sumontuotas iš tokių statybos 

produktų, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą 

pastato naudojimo trukmę užtikrintų esminius 

vandentiekio, kaip pastato dalies (inžinerinės 

sistemos), reikalavimus bei nuo vandentiekio 

priklausančius viso pastato (jo dalies) esminius 

reikalavimus. 

 

Pastato vandentiekis turi būti suprojektuotas taip, kad 

vanduo būtų tiekiamas į visus ėmimo taškus, 

atsižvelgiant į slėgį, debitą, vartojamo vandens 

savybes ir pastato naudojimo paskirtį. Kai ėmimo 

taškuose vartojamo vandens parametrams keliami 

skirtingi reikalavimai, į juos vanduo gali būti 

tiekiamas savarankiškais vamzdynais arba 

vandentiekiais, aprūpinamais reikiamų savybių 

vandeniu iš atitinkamų lauko vandentiekių arba 

tinkamai paruošiančiais vandenį. 

 

Pastato nuotakynas turi būti įrengtas taip, kad oro 

slėgio svyravimai, atsirandantieji krintant nuotekoms 

stovuose, nepažeistų hidraulinių užtvarų ir 

nesudarytų galimybės nuotakyno dujoms 

prasiskverbti į patalpas. Oro slėgio svyravimams 

išlyginti gali būti įrengiami orlaidžiai, vėdinimo 

vamzdžiai, vėdinimo stovai. 

 

Vidaus dujotiekiui įrengti leidžiama naudoti tik 

nustatytąja tvarka sertifikuotus statybos produktus. 

 

Vidaus dujotiekį reikia suprojektuoti ir dujų slėgio 

reguliavimo įrenginį arba įtaisą parinkti tokį, kad 

dujų slėgis dujas deginančio įrenginio įvade būtų 

toks, kokį nurodė įrenginio gamintojas. 

 

Vidaus dujotiekis turi būti montuojamas vertikaliai 

arba horizontaliai, lygiagrečiai su sienų paviršiumi. 

Vidaus dujotiekio trasa turi būti kiek galima 

trumpesnė su mažiausiu jungčių skaičiumi. 

Suskystintų dujų dujotiekio įvadai arba dujotiekiai, 

kurie įrengiami neapšildomose patalpose, turi būti 

montuojami su nuolydžiu dėl galimo kondensato 

susidarymo. 

 

Vandens  tiekimo 

įrenginiai  

Vandens  gavybos,  

paruošimo  ir  spaudimo  

didinimo  įrenginiai, 

vamzdynai,  decentralizuoto  

vandens  šildymo  sistemos,  

sanitariniai objektai  

Dujų tiekimo 

įrenginiai   

Dujų  tiekimo  šilumos  ūkiui  

įrenginiai:  dujų  

sandėliavimo  ir gamybos 

įrenginiai, perdavimo stotys, 

slėgio reguliavimo sistemos ir 

dujų vamzdynai 

Gaisro gesinimo 

sistemos   

Purkštuvai (sprinkleriai), 

CO2 įrenginiai, priešgaisrinis 

vandentiekis,  

sieniniai hidrantai, gaisro 

gesinimo įranga  

Nutekamųjų  

vandenų, vandens,  

dujų  tiekimo 

įrenginiai, kita  

Instaliaciniai blokai, 

sanitariniai mazgai  

                                                           
19

 Statinio dalių klasifikatorius parengtas pagal DIN 276 „Kosten im hochbau“ bei pagal laisvės atėmimo įstaigoms taikomus 

reikalavimus 
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Projektuojant statinį, jį statant ir naudojant, taikomos 

gaisrinės saugos priemonės turi sudaryti prielaidas 

tenkinti gaisrinės saugos esminius reikalavimus per 

visą ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę. 

 

Rengiant statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai 

remontuojamų statinių projektus, statinių gaisrinis 

pavojingumas gali būti analizuojamas vadovaujantis 

gaisro scenarijų skaičiavimais bei atsižvelgiant į 

laikinus pavojingų gaisro veiksnių ir gaisro plitimo 

parametrus, žmonių evakavimo ir gaisro gesinimo 

sąlygas. 

 

Keičiant statinių ar atskirų jo dalių (patalpų) 

naudojimo paskirtį, turi būti taikomi jų naujos 

paskirties priešgaisriniai reikalavimai, nustatyti 

normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir 

normatyviniais statinio saugos bei paskirties 

dokumentais 

Geriamojo vandens 

gavyba 

Geriamojo vandens gavyba Kai nėra galimybių prisijungti prie centralizuotos 

geriamojo vandens tiekimo sistemos, būtina įrengti 

individualią geriamojo vandens gavybos sistemą. 

 

Geriamojo vandens gavyba – vandens, kuris atitinka 

teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimus arba kuris tinka šitokiam 

vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo 

sluoksnio ar natūralaus šaltinio specialiais įrenginiais 

požeminiam vandeniui surinkti ir nukreipti – 

kaptažais. 

 

Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai: 

 

1. jame nėra mikroorganizmų, parazitų ir medžiagų, 

savo skaičiais ar koncentracijomis galinčių kelti 

potencialų pavojų žmonių sveikatai;  

 

2. geriamasis vanduo atitinka higienos normų 

nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius 

(cheminius) rodiklius; 

 

3. užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo 

vandens apsauga nuo taršos, o vandens programinė 

priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, 

kad būtų galima įvertinti ir nustatyti, ar vanduo 

atitinka higienos normose nustatytus mikrobinius ir 

toksinius (cheminius) rodiklius geriamojo vandens 

vartojimo vietose. 

 

Siekiant išsaugoti geros kokybės požeminį vandenį, 

turi būti sudaroma vandenvietės sanitarinė apsaugos 
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zona (toliau - SAZ), kuri susideda iš trijų juostų. 

 

1-osios juostos, vadinamos griežto režimo apsaugos 

juosta, atstumai turi būti ne mažesni kaip: 

- 5 m nuo I grupės vandenviečių; 

- 10 m nuo II grupės vandenviečių; 

- 25 m nuo III grupės vandenviečių ir infiltracinių 

įrenginių. 

 

2-oji juosta, vadinama mikrobinės taršos apribojimo 

juosta, skirta apsaugoti vandenvietę nuo mikrobinės 

ir cheminės taršos. 

 

2-osios juostos matmenys visų tipų vandenvietėms 

turi būti apskaičiuojami taip, kad mikroorganizmai, 

patekę į vandeningąjį sluoksnį, būdami gyvybingi 

nepasiektų vandenvietės per: 

- 400 parų – vandenviečių, naudojančių gruntinius 

vandeninguosius sluoksnius; 

- 200 parų – vandenviečių, naudojančių 

tarpsluoksninius vandeninguosius sluoksnius. 

 

3-ioji juosta, vadinama cheminės taršos apribojimo 

juosta, skirta apsaugoti vandenvietę nuo cheminės 

taršos. 3-ioji juosta gali susidėti iš dviejų sektorių: 3a 

(kaptažo sritis gruntinio vandens sluoksnyje) ir 3b 

(kaptažo sritis eksploatuojamame sluoksnyje). 

 

3-iosios juostos 3a ir 3b sektorių matmenys 

apskaičiuojami atsižvelgiant į tai, kad cheminiai 

teršalai, patekę tiesiogiai į eksploatuojamąjį 

vandeningąjį sluoksnį, nepasiektų vandenvietės per 

25 metus. 

 

IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių, kurių vandens 

ištekliai pasipildo iš paviršinių vandens telkinių 

(marių, upių, ežerų, tvenkinių), 2-oji juosta 

paviršiniame vandens telkinyje nustatoma 500 m 

atstumu (upėse pasroviui – 250 m), o 3-ioji juosta – 3 

km atstumu nuo vandenvietės (upėse pasroviui – 250 

m). 

 

IIIb1 ir IIIb2 pogrupių vandenviečių 2-oji ir 3-ioji 

juostos upėje gali sutapti. Jos nustatomos pasroviui 

už 250 m nuo kraštinių kaptažo įrenginių. Upėje 

prieš srovę 2-oji ir 3-ioji juostos prilyginamos 

apskaičiuotam vandenvietės 3-iosios juostos pločiui. 

 

Nutekamojo vandens išleistuvai į upę, kurios vanduo 

papildo vandenvietės išteklius, iki 3-iosios juostos 

ribos turi būti įrengti tokiu atstumu, kuris užtikrintų 

iš vandenvietės imamo geriamojo vandens kokybę. 
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Vandenvietės SAZ nustatymo projektas (ataskaita) 

rengiamas atsižvelgiant į vandens tiekimo sistemos 

plėtros perspektyvą. 

 

Lietuvos geologijos tarnybos patvirtintas SAZ 

projekto ar Ataskaitos kopijas vandenvietės 

savininkas pateikia savivaldybės institucijai, kurios 

teritorijoje yra vandenvietė, regiono aplinkos 

apsaugos departamentui (toliau – RAAD), 

visuomenės sveikatos centrui apskrityje ir teritorinei 

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai. 

 

Vadovaudamasi SAZ projektu, savivaldybė, kurios 

teritorijoje yra vandenvietė, organizuoja 

vandenvietės SAZ steigimą ir apsaugą teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

 

Teisės aktų nustatyta tvarka parengtas, suderintas ir 

patvirtintas vandenvietės SAZ specialusis planas 

registruojamas savivaldybės teritorijų planavimo 

dokumentų registre ir Žemės gelmių registre. 

 

Vandenvietės SAZ specialiojo plano dokumentų 

(vandenvietės SAZ brėžiniai, patvirtinimo 

dokumentai) kopijos, patvirtintos savivaldybės, 

pateikiamos visuomenės sveikatos centrui apskrityje, 

Lietuvos geologijos tarnybai, vandenviečių SAZ 

kontroliuojančioms institucijoms (RAAD, teritorinei 

valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai). 

 

Patvirtintos vandenviečių SAZ juostos turi būti 

žymimos rengiant kitus teritorijų planavimo 

dokumentus, o ūkinė veikla reguliuojama pagal šiuos 

nustatytus apribojimus: 

 

1. 1-oji juosta turi būti tvarkinga, apželdinta, vandens 

kaptažo ir tiekimo įrenginiai apsaugoti nuo neteisėto 

fizinio poveikio, turi būti čiaupai vandens mėginiams 

paimti. 1-oje juostoje draudžiama bet kokia ūkinė 

veikla, tiesiogiai nesusijusi su požeminio vandens 

naudojimu, jo gerinimu ir tiekimu. III b1 ir III b2 

pogrupių vandenviečių šioje juostoje į paviršinio 

vandens telkinius draudžiama išleisti nutekamuosius 

vandenis, maudytis, skalbti, žvejoti, girdyti ir ganyti 

gyvulius, naudoti chemines medžiagas ir preparatus 

bei trąšas, gilinti paviršinio vandens telkinių dugną ar 

kasti iš jų naudingąsias iškasenas (jei tai pablogintų 

krantinių ir infiltracinių vandenviečių išgaunamo 

vandens kokybę); 

 

2. I ir II grupės vandenviečių, tiekiančių vidutiniškai 
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iki 100 m3 vandens per parą, 50 m taršos apribojimo 

juostos teritoriją draudžiama teršti komunalinėmis, 

nepavojingomis ir pavojingomis atliekomis, 

cheminėmis medžiagomis ir preparatais, 

radioaktyviosiomis medžiagomis ir atliekomis, 

naudoti augalų apsaugos priemones, organines ir 

mineralines trąšas, rengti minėtų medžiagų ir 

preparatų bei atliekų saugyklas ar sąvartynus, statyti 

naftos produktų saugyklas, degalines, autoplovyklas, 

autoremonto dirbtuves, steigti kapines, užkasti 

kritusius gyvulius, įrengti nuotekų kaupimo ir 

valymo įrenginius, nuotekų dumblo saugyklas, siloso 

tranšėjas, statyti gyvulininkystės ir paukštininkystės 

įmones ar vykdyti kitą veiklą, galinčią 

bakteriologiškai ar cheminėmis medžiagomis ir 

preparatais užterši požeminį vandenį; 

 

3. keliuose, kertančiuose III grupės vandenviečių 2-

ąją juostą, turi būti įrengti greitį ribojantys kelio 

ženklai; 

 

4. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose 

(nepriklausomai ar yra kaptažo sritis gruntiniame 

vandeningajame sluoksnyje) neturi būti nenaudojamų 

gręžinių, išskyrus gręžinius, skirtus požeminio 

vandens būklei stebėti; 

 

5. visų grupių vandenviečių SAZ visose juostose į 

požeminius vandeninguosius sluoksnius draudžiama 

tiesiogiai išleisti valytus ir nevalytus pramoninius, 

buitinius nutekamuosius vandenis, radioaktyviąsias ir 

chemines medžiagas ir preparatus; 

 

6. visų grupių vandenviečių SAZ 2-ojoje juostoje 

(nepriklausomai ar 2-ojoje juostoje yra kaptažo sritis 

gruntiniame vandeningajame sluoksnyje) nustatyti 

ūkinės veiklos ribojimo reikalavimai pateikti  

Lietuvos higienos normos HN 44:2006 

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas 

ir priežiūra“ 2 priede; 

 

7. šios higienos normos 2 priede nustatyti ūkinės 

veiklos ribojimai 3-iojoje juostoje taikomi tik 

vandenviečių SAZ 3-iosios juostos dalims, 

esančioms vandenvietės kaptažo srities gruntiniame 

vandeningajame sluoksnyje. 

 

Lietuvos vandenviečių pogrupiai pagal 

eksploatuojamų vandeningųjų sluoksnių izoliuotumą 

ir taršos rizikos laipsnį pateikti Lietuvos higienos 

normos HN 44:2006 „Vandenviečių sanitarinių 
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apsaugos zonų nustatymas ir priežiūra“ 3 priede. 

 

Už Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas 

ir priežiūra“ nustatytų reikalavimų laikymąsi 1-ojoje 

juostoje atsako vandenvietės savininkas. 

 

Už Lietuvos higienos normoje HN 44:2006 

„Vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų nustatymas 

ir priežiūra“ nustatytų reikalavimų laikymąsi 

vandenviečių taršos apribojimo bei 2-ojoje ir 3-iojoje 

juostose atsako juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie 

vykdo ūkinę veiklą šiose juostose. 

 

Nuotėkų valymo 

įrenginiai 

Nuotėkų valymo įrenginiai Kai nuotėkų sistemos neįmanoma prijungti prie 

centralizuotų kanalizacijos tinklų, reikia įrengti 

individualų nuotekų valymo įrenginį. 

 

Nuotekų valymo įrenginiai turi būti suprojektuoti ir 

pastatyti / sumontuoti taip, kad: 

 

1. valymo įrenginių pajėgumas ir efektyvumas be 

rekonstrukcijos / išplėtimo tenkintų objekto poreikius 

ne mažiau kaip 15 metų, išskyrus atvejus, kai statinio 

projekte (toliau – Projektas) numatytas 

pajėgumo/efektyvumo didinimo etapiškumas arba 

kai iš esmės pasikeičia objekto poreikiai (padidėja 

nuotekų / teršalų kiekis ar pan.), ko nebuvo galima 

numatyti projektavimo stadijoje, arba kai statomi 

laikini valymo įrenginiai konkrečiam laikotarpiui; 

 

2. nuotekos būtų išvalomos iki nuotekų išleidimui 

nustatytų reikalavimų nepriklausomai nuo valomų 

nuotekų savybių (projektavimo metu turi būti 

tinkamai įvertintos konkretaus objekto nuotekų 

savybės (debitas, užterštumas, temperatūra ir pan.) 

bei numatyti galimi jų svyravimai), išskyrus teisės 

aktuose numatytas išimtis; 

 

3. nuotekos į aplinką patektų tik per tam skirtą 

išleistuvą, visos kitos nuotekų valymo įrenginių 

sistemos turi būti sandarios; 

 

4. nuotekų valymo metu susidarančios 

atliekos/dumblas/šlamas būtų tvarkomi aplinkai 

saugiu būdu; 

 

5. būtų sudarytos prielaidos vykdyti nustatytus 

reikalavimus atitinkančią nuotekų bei valymo metu 

susidarančio dumblo / atliekų kiekio apskaitą ir 

taršos kontrolę (būtų įdiegtos reikalavimus 
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atitinkančios priemonės apskaitai ir kontrolei 

vykdyti); 

 

6. būtų kiek įmanoma sumažintas kvapų sklidimas 

(parenkamos mažiau orą teršiančios nuotekų valymo 

technologijos ir įranga, susidarantis dumblas kuo 

labiau stabilizuojamas / mineralizuojamas, įdiegtos ir 

naudojamos priemonės oro taršai mažinti, pvz., 

uždengiami / uždari valymo įrenginiai, uždaros 

dumblo tvarkymo sistemos, kvapus sugeriantys oro 

filtrai ar pan.); 

 

7. būtų sudarytos galimybės įrenginius tinkamai 

naudoti (būtų įrengti naudojimui reikalingi priėjimai, 

privažiavimai, apžiūros liukai, matavimo prietaisai; 

užtikrintos galimybės saugiam ir patogiam kiekvieno 

technologinio elemento remontui; būtų pasirinktos 

technologijos ir įranga, kurios užtikrintų kiek 

įmanoma mažesnį darbo sąnaudų poreikį valymo 

įrenginio naudojimui; technologinio eksploatavimo 

poreikiai (personalo kvalifikacijai, darbo sąnaudoms, 

energijos tiekimo stabilumui, savikainai ir pan.) turi 

neviršyti konkretaus įrenginių valdytojo galimybių ir 

pan.). 

 

8. būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų. 

 

Naujai projektuojami/statomi/gaminami nuotekų 

valymo įrenginiai ir (arba) atskiri jų elementai turi 

atitikti galiojančias technines specifikacijas ir 

nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimus. 

 

Nuotekų valymo įrenginiuose turi būti sudarytos 

sąlygos aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei 

vykdyti (įrengiamos reikalavimus atitinkančios 

kontrolės vietos su reikalinga įranga bei užtikrinamas 

laisvas priėjimas prie jų). 

 

Tipiniai gamykliniai nuotekų valymo įrenginiai gali 

būti platinami (tiekiami), jeigu yra patvirtintas jų 

techninių parametrų atitikimas galiojančioms 

techninėms specifikacijoms, Nuotekų valymo 

įrenginių taikymo reglamentu ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais nuotekų tvarkymą ir valymo 

įrenginių taikymą, nustatytiems reikalavimams bei 

tiekėjo deklaruojamoms technologinėms savybėms 

(tiekėjas turi turėti atitikimą patvirtinantį dokumentą 

(techninį liudijimą arba atitikties sertifikatą, 

suteikiantį teisę ženklinti CE ženklu)). 

 

Projektuoti nuotekų valymo įrenginius 
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(nepriklausomai nuo to, ar projektuojami netipiniai 

įrenginiai ar projekte numatomas tipinių įrenginių 

taikymas) gali tik projektuoti nuotekų tvarkymo 

sistemas teisę turintis (nustatyta tvarka atestuotas) 

projektuotojas. 

 

Tipiniai gamykliniai nuotekų valymo įrenginiai 

nuotekų tvarkymo sistemos projekte detalizuojami 

tik tiek, kiek būtina jų įtvirtinimui statybos vietoje ir 

pajungimui prie inžinerinių tinklų. 

 

Nuotekų valymo įrenginių paleidimo – derinimo 

darbų atlikimo tvarka, terminai, trukmė ir sąlygos 

(tarp jų išleidžiamų nuotekų užterštumas, numatomas 

išleisti teršalų ir nuotekų kiekis) turi būti aprašytos 

projekte. Projekte nustatyti paleidimo – derinimo 

darbų įvykdymo (projektinių parametrų pasiekimo) 

terminai patikslinami nuotekų valymo įrenginių 

pripažinimo tinkamais naudoti akte (jeigu paleidimo 

derinimo darbai vykdomi po jų pripažinimo 

tinkamais naudoti) ir (arba) nuotekoms į aplinką 

išleisti leidime (jeigu pagal galiojančius teisės aktus 

toks leidimas reikalingas). 

 

Už tinkamą nuotekų valymo įrenginių naudojimą 

atsako įrenginių valdytojas. 

 

Šilumos tiekimo įrenginiai  

Šilumos  tiekimo 

įrenginiai  

Kuro  tiekimas,  šilumos  

perdavimo  pastotės,  šilumos  

gavyba  kuro arba  

neišsenkamų  energijos  

šaltinių  pagrindu,  įskaitant  

kaminų prijungimą, centrines 

vandens šildymo sistemas  

Pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios 

mikroklimato bei oro kokybės parametrus 

palaikančios ir reguliuojančios šildymo sistemos, kad 

normaliai eksploatuojant patalpas normaliomis lauko 

sąlygomis visose to pastato patalpų veiklos zonose, 

arba tik numatytose vietose, optimaliai naudojant 

energiją būtų galima palaikyti norminius 

mikroklimato bei oro kokybės parametrus. Šios 

sistemos, būdamos pastato dalimis, turi tenkinti 

esminius statinio reikalavimus. 

 

Projektuojant, įrengiant, pertvarkant ir pripažįstant 

tinkamomis naudoti dujų sistemas, privaloma laikytis 

ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, su dujų 

tiekimu susijusių normatyvinių dokumentų, įmonių 

statybos taisyklių bei dujinių prietaisų gamintojų 

reikalavimų. Tarptautiniai, Europos Sąjungos bei kitų 

užsienio valstybių organizacijų normatyviniai 

dokumentai taikomi Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytąja 

tvarka. 

 

Projektuojant, įrengiant, pertvarkant ir pripažįstant 

Šilumos  

paskirstymo tinklai  

Siurbliai,  paskirstymo  

įrenginiai,  patalpų  šildymo  

vamzdynai, techninės patalpų 

oro sistemos ir kiti šilumos 

vartotojai  

Patalpų šildymas   Radiatoriai, panelinės 

šildymo sistemos  

Šilumos  tiekimo 

įrenginiai, kita  

Kaminai 
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tinkamomis naudoti dujų sistemas, privaloma laikytis 

nustatytų taršos normatyvų. 

 

Skaičiuotini dujotiekio vidiniai skersmenys turi būti 

nustatomi hidrauliniais skaičiavimais, užtikrinant 

vartotojams projektinį dujų pralaidumą ir slėgį 

maksimalaus dujų naudojimo metu. 

 

Montuojant dujų sistemas leidžiama naudoti tik 

nustatytąja tvarka įteisintus statybos produktus, 

dujinius prietaisus, įtaisus, įrenginius, apskaitos 

priemones, dūmtraukius-ortakius bei dūmtraukių 

įdėklus. 

 

Dujiniai prietaisai turi būti gamintojo sukomplektuoti 

saugos ir reguliavimo prietaisais, kurie užtikrina šių 

dujinių prietaisų darbą be nuolatinės aptarnaujančio 

personalo priežiūros. 

Techniniai ventiliacijos įrenginiai  

Ventiliacijos 

įrenginiai   

Oro  nutraukimo,  tiekimo  

įrenginiai,  oro  tiekimo  ir  

nutraukimo įrenginiai  su  

arba  be  oro  apdorojimo  

funkcijos, mechaniniai  dūmų 

gaudytuvai  

Pastate turi būti suprojektuotos ir įrengtos tokios 

mikroklimato bei oro kokybės parametrus 

palaikančios ir reguliuojančios vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemos, kad normaliai 

eksploatuojant patalpas normaliomis lauko sąlygomis 

visose to pastato patalpų veiklos zonose, arba tik 

numatytose vietose, optimaliai naudojant energiją 

būtų galima palaikyti norminius mikroklimato bei 

oro kokybės parametrus. Šios sistemos, būdamos 

pastato dalimis, turi tenkinti esminius statinio 

reikalavimus 

 

Skaičiuojant šildymo, vėdinimo ir oro 

kondicionavimo sistemas, reikia įvertinti: 

pastato padėtį (orientaciją pasaulio šalių atžvilgiu, ar 

apsaugotas nuo vėjų ir t. t.); 

pastato šilumines, orinio sandarumo, architektūrines 

ir konstrukcines ypatybes; 

šilumos, drėgmės, teršalų išsiskyrimą patalpoje nuo 

įrengimų, žmonių ir kt.; 

pastato konstrukcijų ir interjero medžiagas; 

klimatines sąlygas, lauko oro kokybę; 

kitus aplinkos veiksnius (pastato padėtį tarp kitų 

pastatų ir pan.) ir specifinius pastato paskirties 

reikalavimus 

Daliniai  oro 

kondicionavimo 

įrenginiai 

Dviejų arba trijų 

termodinaminio oro 

apdorojimo funkcijų 

įrenginiai  

Oro  kondicionavimo 

įrenginiai  

Keturių termodinaminio oro 

apdorojimo funkcijų 

įrenginiai  

Techniniai 

gamybinio oro 

įrenginiai  

Dažų dulkių sodintuvo 

įrenginiai, antrinio gamybinio 

oro naudojimo sistemos, 

ventiliacinė įranga  

Aušinimo įrenginiai Techninių  oro  įrenginių  

aušinimo  sistemos:  šaldymo  

ir  grįžtamojo šaldymo ciklo 

sistemos, įskaitant siurblius, 

paskirstymo įrenginius ir 

vamzdynus  

Techniniai  

ventiliacijos 

įrenginiai, kita  

Ventiliacinės  lubos,  

aušinimo  lubos,  

ventiliacinės  angos;  

dvigubos instaliacinės grindys  

Aukštosios, vidutinės ir žemosios įtampos 

įrengimai 

 

Aukštosios, vidutinės  Paskirstymo įrenginiai, Elektros imtuvams maitinti turi būti naudojama iki 
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ir  žemosios įtampos 

įrenginiai  

transformatoriai  1000 V įtampos TN, TT arba IT elektros tinklų 

sistemos.  

 

Statinių išorės elektros tiekimas turi atitikti Elektros 

įrenginių įrengimo taisyklių reikalavimus. 

 

Pastatuose, kur yra miegamųjų korpusų, draudžiama 

įrengti transformatorines prie pastatų sienų arba 

pastatų viduje. 

 

Išimtiniais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka gavus 

statybos leidimą gyvenamuosiuose pastatuose (prie 

pastatų sienų arba pastatų viduje) leidžiama įrengti 

transformatorines su sausaisiais arba pripildytais 

nedegiųjų medžiagų transformatoriais. Šiuo atveju 

turi būti įvykdyti visi sanitariniai vibracijos ir 

triukšmo lygio ribojimo reikalavimai. 

 

Pastatuose ir lauke transformatorinės turi būti 

įrengiamos pagal Elektros įrenginių įrengimo 

taisyklių reikalavimus. 

 

Galios ir apšvietimo imtuvai gali būti maitinami iš tų 

pačių transformatorių, jeigu tenkinami įtampos 

kokybės reikalavimai (LST EN 50160-2001). 

 

Transformatorinių statybos vietos turi būti taip 

parinktos, kad prie jų galėtų privažiuoti transporto 

priemonės. Jų komponuotė turi būti tokia, kad ištisą 

parą į jas galėtų nekliudomai įeiti elektrą tiekiančios 

organizacijos personalas. 

 

Saugos ir evakuacinio apšvietimo maitinimas turi 

atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių 

reikalavimus. 

 

Pastate esančių liftų, skirtų naudotis ir gaisro 

gesinimo padaliniams, maitinimas turi būti įrengtas 

pagal Elektros įrenginių įrengimo taisyklių  

reikalavimus. 

 

Pastatų elektros tinklai turi būti suprojektuoti visų 

rūšių (vitrinų, fasadų, reklaminiam, iliuminaciniam, 

išorės, gaisro gesinimo įrenginių, dispečerizacijos 

sistemų, vietinių televizijos tinklų, gaisrinių hidrantų 

šviesinių indikatorių, saugos ženklų, elektros 

skambučių, šviesinių aptvarų ir kt.) apšvietimui 

maitinti. 

 

Parenkant įvadinius aparatus ir prietaisus, kai kitos 

sąlygos vienodos, teikiama pirmenybė aparatams ir 

prietaisams, neatsijungiantiems neleistinai padidėjus 

Autonominiai  

elektros energijos  

tiekimo įrenginiai  

Elektros energijos 

generatoriai, įskaitant 

aušinimo, išmetamųjų dujų ir  

kuro  tiekimo  sistemas,  

centrinę  akumuliatorių  ir 

nenutrūkstamo elektros 

energijos tiekimo įrangą, 

fotogalvanines sistemas  

Žemosios  įtampos 

paskirstymo 

įrenginiai 

Pagrindiniai  žemosios  

įtampos  paskirstymo  skydai,  

fazių kompensatoriai, 

maksimalios kontrolės 

sistemos  

Žemos  įtampos 

instaliacija  

Kabeliai,  laidai,  antriniai  

skirstytuvai,  tiesimo  

sistemos, instaliaciniai 

prietaisai  

Apšvietimo sistemos   Stacionarūs šviestuvai, 

įskaitant elektros lempas  

Žaibolaidžių ir 

įžeminimo sistemos  

Išlydžio gaudymo įtaisai, 

nuvedimas, įžeminimas 

Aukštos  įtampos 

įrenginiai, kita  

Dažnio keitikliai  
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įtampai dėl apkrovos asimetrijos, atsirandančios 

nutrūkus apsauginiam nuliniam (PEN) arba nuliniam 

(N) laidininkui. 

 

Bet kuriuo atveju apsauginių (PE) ir apsauginių 

nulinių (PEN) laidininkų grandinėse neturi būti 

komutavimo kontaktinių ir bekontakčių elementų. 

 

Leistinos jungtys, kurias galima išardyti naudojant 

įrankius, taip pat specialiai tam tikslui skirtos 

jungtys. 

 

Žaibolaidis gali būti įrengtas ant statinio, gali būti 

izoliuotas nuo jo arba stovėti atskirai:  

- kai konstrukciniai statinio elementai sujungti 

elektrai laidžiomis jungtimis su statinio viduje 

esančia įranga, statiniai turi būti apsaugomi 

izoliuotais žaibolaidžiais; 

- Asg  ir Bsg  kategorijų statinių išorinei apsaugai 

naudojami atskirai stovintys žaibolaidžiai; 

- atskirai stovintis žaibolaidis turi būti naudojamas 

tuo atveju, kai žaibo smūgio vietoje arba įžeminimo 

laidininke atsiradęs žaibo poveikis gali sukelti 

statinio gaisrą ar sprogimą.  

 

Žaibolaidį sudaro žaibo ėmikliai, įžeminimo 

laidininkai ir įžemintuvas, kurio pagrindinė dalis yra 

įžemiklis.  

 

Žaibo ėmikliai gali būti sudaryti iš laisvai 

pasirenkamų elementų: strypų, įtemptų laidų (lynų), 

tinklinių laidininkų (tinklų) arba jų funkcijas gali 

atlikti konstrukciniai statinio elementai. 

 

Pavojingo kibirkščiavimo tikimybei sumažinti 

įžeminimo laidininkai tiesiami taip, kad: 

- tarp išlydžio taško ir žemės srovė pasklistų 

lygiagrečiuose srovės keliuose; 

- šių srovės kelių ilgis būtų apribotas iki minimumo; 

- būtų išlaikytas minimalus atstumas iki statinio 

viduje esančios įrangos. 

 

Visais atvejais, išskyrus naudojamą atskirai stovintį 

žaibolaidį, žaibolaidžio įžeminimas sutapatinamas su 

statinio elektros įrangos, ryšio priemonių arba 

metalinių statinio konstrukcijų įžemikliais. 

Kiekvienas įžeminimo laidininkas turi būti sujungtas 

su įžemintuvu. Įžeminimo įrenginys turi atitikti šiuos 

reikalavimus: 

- įžemintuvo varža turi būti ne didesnė kaip 10 omų; 

- dėl žaibo išlydžio geresnio srovės sklidimo 

įžemintuvą turi sudaryti ne mažiau kaip du įžemikliai 
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ir visų įžeminimo laidininkų įžemintuvai turi būti 

sujungti tarpusavyje. 

 

Žaibo ėmikliai ir įžeminimo laidininkai tvirtinami 

standžiai, kad nenutrūktų veikiant tokioms jėgoms 

kaip vėjo gūsis, sniego balasto kritimas ir kt. ar 

mechaniniam poveikiui. 

 

Laidininkų jungčių skaičius turi būti minimalus. 

Jungiama suvirinant, lydant, taip pat galima įdėti į 

spaudiklio antgalį ar tvirtinti varžtais. 

 

Telekomunikacijų ir techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

 

Telekomunikacijų 

sistemos  

Komutacinės spintos, tinklo 

komutatoriai, priedai 

Komutacinės spintos su tinklo komutatoriais turi būti 

įrengtos taip, kad  išvedžiojant paskirstymo tinklą 

nebūtų viršijami maksimaliai leistini atstumai, kad 

būtų patogu privesti paskirstomojo tinklo bei 

jungiamuosius kabelius, būtų patogu naudotis įranga.  

 

Iškviečiamojo  ryšio  sistemos apima nešiojamąsias 

radijo ryšio stoteles. Stotelės turi turėti pakraunamus 

akumuliatorius, turi būti hermetiškos, atsparios 

smūgiams ir vibracijai, dulkėms ir drėgmei, turi turėti 

dupleksinio ir simpleksinio ryšio galimybes. 

 

Šviesos ir skambučio signalinės sistemos yra 

sudėtinė priešgaisrinės, užpuolimo ir įsilaužimo 

signalizacijos dalis.  

 

Aliarmo pranešimams turi būti įrengtos vidinės 

sirenos ir lauko sirenos su stroboskopais.  

 

Lauko sirena turi turėti vidinį maitinimo šaltinį - 

elementą, kad pažeidus valdymo ir maitinimo kabelį, 

sirena galėtų skelbti autonominį pavojaus signalą. 

Lauko sirenos montuojamos ant išorinės pastato 

sienos ne žemiau kaip 2,75 m aukštyje, gerai 

matomoje vietoje nuo privažiavimo pusės.  

 

Vidinės sirenos ir šviesos arba optiniai signalizatoriai 

montuojami taip, kad skelbiami signalai būtų gerai 

girdimi ir matomi reikalingiems asmenims ir 

apsaugos darbuotojams. 

 

Gali būti įrengiamos šios durų atrakinimo sistemos: 

- video telefonspynės; 

- audio telefonspynės; 

- elektromagnetinės spynos, veikiančios 

nekontaktinių kortelių pagalba. 

 

Paieškos ir signalinės 

sistemos  

Iškviečiamojo  ryšio  

sistemos,  šviesos  ir  

skambučio  signalinės 

sistemos, durų atrakinimo 

sistemos  

Laiko sistemos  Laikrodžiai ir laiko apskaitos 

sistemos  

Elektrinės  akustinės 

sistemos  

Įgarsinimo įranga,  

dupleksinio ir simpleksinio 

ryšio sistemos  

Televizijos  ir  

antenų sistemos  

Televizijos  sistemos,  

įskaitant  imtuvų antenų 

sistemas, keitiklius 

Pavojaus  skelbimo  

ir aliarmo sistemos  

Priešgaisrinės,  užpuolimo,  

įsilaužimo  signalizacijos  

sistemos, kontrolinės 

budėtojų sistemos, įėjimo 

kontrolės ir patalpų stebėjimo 

sistemos  

Perdavimo tinklai   Kabeliniai duomenų, kalbos, 

teksto ir vaizdo perdavimo 

tinklai  

Telekomunikacijų  ir 

techniniai  

informacijos 

perdavimo įrenginiai, 

kita  

Tiesimo  sistemos,  

telemechaninės sistemos, 

automobilių statymo valdymo 

sistemos  
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Laikrodžiai ir laiko apskaitos sistemos yra integruota 

įėjimo kontrolės sistemos dalis. Siekiant 

sinchronizuoti laikrodžių sistemas, turi būti 

naudojama programinė įranga. Tokiu būdu visi 

darbuotojai net ir skirtingose vietose, skirtinguose 

laikrodžiuose mato vienodą informaciją. Tai padeda 

sumažinti laikrodžių sistemų priežiūros kaštus. 

 

Turi būti įrengta įgarsinimo įranga, skelbianti apie 

gaisro pavojų. Garsiakalbių kiekis, jų išdėstymas ir 

galingumas turi garantuoti būtiną girdimumą visose 

pastovaus ir laikino buvimo vietose. Įgarsinimo 

sistema turi garantuoti įspėjimo signalų perdavimą į 

visą pastatą vienu metu. Pavojų skelbiantys įrenginiai 

garsiakalbiai įjungiami be kištukų, jungčių. Įspėjimo 

signalai turi skirtis nuo kitos paskirties signalų pagal 

toną ir garso lygį. 

 

Televizijos sistemos, įskaitant imtuvų antenų 

sistemas, keitiklius, turi priimti antžeminės 

skaitmeninės televizijos signalus, transliuojamus 

DVB-T standartu. Televizoriuose turi būti 

įmontuotas DVB-T MPEG-4 imtuvas. 

 

Gaisro signalizacijos sistema yra skirta kylančio 

gaisro pavojaus pranešimui garso, šviesos signalais 

ir/ar kitokiu būdu.  

 

Gaisro signalizacijos sistemą sudaro: 

centrinis valdymo (adresinis, su kompiuteriniu įvykių 

atvaizdavimu) ir indikavimo pultas,  

gaisriniai signalizatoriai (dūmų, temperatūros, atviros 

liepsnos),  

gaisriniai pavojaus mygtukai,  

gaisriniai šviesos ir garso signalizatoriai. 

Apsauginės signalizacijos sistemą sudaro tokie 

komponentai: apsaugos centralė, valdymo įrenginiai 

(klaviatūros), nuotoliniai išplėtimo moduliai, judesio 

jutikliai, dvigubo veikimo infraraudonųjų spinduliu ir 

mikrobanginiai judesio jutikliai, stiklo dūžio jutikliai, 

seisminiai (vibraciniai) jutikliai, paprasti ir 

poliarizaciniai magnetokontaktiniai jutikliai, garsinis 

ir garsinis - optinis signalizatoriai. 

Visų apsauginių signalizacijų paskirtis skelbti 

aliarmo signalą, kai į patalpas įeinama neišjungus 

apsaugos sistemos arba kai patenkama i patalpą 

laužiant duris ar daužant langus.  

Apsauginis pultas turi perduoti įsilaužimo aliarmo, 

gaisro pavojaus ir sistemos techninius signalus į 

reaguojančios tarnybos centralizuotą monitoringo 

stotį. Sistemos elementai nuo nesankcionuoto 

atidarymo / nuėmimo turi būti apsaugoti 24 val., 
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antisabotažine grandine. Apsauginės signalizacijos 

centralė turi buti apsaugota taip, kad būtų 

nepasiekiama nesukėlus aliarmo signalo, esant 

įjungtai apsauginei signalizacijos sistemai į 

saugojimo režimą. 

Įeigos kontrolė turi kontroliuoti žmonių patekimą į 

tam tikras patalpas. 

Įeigos kontrolę sudaro: skaitytuvai - kontroleriai, 

atminties įvykių kontroleris, atstuminės kortelės, bei 

visus įvykius fiksuojanti speciali tam reikalui skirta 

programa. 

Įeigos kontrolės pagrindas - vieno tipo įeigos 

kortelėmis valdomi valdikliai, kontroliuojantys 

skaitytuvus prie praėjimo durų, bei programinė 

įranga, kuri kontroliuoja visą sistemą, bei valdo 

kortelių ir sistemos įvykių duomenų bazes. Sistema 

registruoja asmenų judėjimą ir užrašo duomenis. 

Įeigos kontrolės programos pagalba kompiuteryje 

turi būti galima atskirti kortelės turėtojo leidimo 

teises, kodus. 

Kortelių skaitytuvai montuojami lauke turi buti 

mechaniškai tvirti, atsparūs oro sąlygoms. 

Turi buti numatytas autonominis maitinimas, kad, 

dingus elektros tinklo maitinimui, sistema galėtų 

veikti nemažiau kaip 8 valandas. 

Avariniam atvejui (dingus elektrai) įeigos kontrolės 

valdomos durys turi atsiblokuoti, bei būti 

atrakinamos ir raktu. 

Visa sistema jungiama prie kompiuterio su specialia 

praėjimo kontrolės sistemai skirta programine įranga. 

Programinė įranga turi tenkinti tokius funkcinius 

reikalavimus: kortelių informacinės duomenų bazės 

tvarkymas, įeigos kontrolės sistemos valdymas, 

įvykių atminties kaupimas. 

Patalpų stebėjimo sistema, pagrįsta skaitmeninio 

įrašo sistema, turi būti sudaryta iš skaitmeninio 

vaizdo įrašymo įrenginio, matricinio komutatoriaus, 

vidaus spalvoto vaizdo video kamerų, vaizdo 

monitorių. Visų kamerų vaizdą turi būti galima 

stebėti monitoriuose. Įrašymas pradedamas 

kameroms aptikus judesį, sistema tai stebi ir 

registruoja 24 val. per parą. Sistemai aptikus judesį 

(įrašymo įrenginys turi palaikyti funkciją „Motion 

Detection“) duomenys pradedami kaupti į archyvą, ir 

kaupiami ne mažiau 5 min. po paskutinio judesio 

aptikimo. Duomenys saugomi archyve ne mažiau 30 

dienų, o esant reikalui iš archyvo gali buti perkeliami 

į papildomą atminties įrenginį ar CD/DVD.  

Vidaus video kameros, fiksuojančios išėjimus / 

įėjimus, turi būti suderintos taip, kad būtų lengva 

identifikuoti į vaizdo kameros stebėjimo lauką 

patekusio asmens pagrindinius bruožus. Visoms 
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kitoms vaizdo kameroms parenkami objektyvai skirti 

bendram situacijos stebėjimui. Numatomos spalvoto 

vaizdo kameros. 

Video stebėjimo sistemos įranga (skaitmeniniai 

vaizdo įrašymo įrenginiai, vaizdo kameros) turi būti 

maitinama per UPS (nepertraukiamo maitinimo 

šaltinio) liniją. Dingus tinklo įtampai, vaizdo 

stebėjimo sistemos darbas turi būti užtikrintas dar 24 

val. 

Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir vaizdo 

perdavimo tinklai arba struktūrinė kabelinė sistema 

turi būti universali, skirta ilgam naudojimui be 

perdarymų, suprojektuota su pertekliumi skaičiuojant 

prijungimus ar portus. Struktūrinė kabelinė sistema 

turi apimti asmeninių kompiuterių tinklą, telefonų 

tinklą, apsaugos sistemas, priešgaisrinę signalizaciją.  

Tiesimo sistemos turi būti įrengiamos atsižvelgiant į 

aplinkos poveikį kabelių tvirtinimo konstrukcijoms. 

Kabelių tvirtinimui gali būti naudojamos kabelinės 

kopėčios arba kabelių tvirtinimo loveliai. 

Turi būti įdiegta klimato kontrolės telemechaninė 

sistema arba temperatūrinio rėžimo valdymo sistema, 
leidžianti reguliuoti šildymo ir vėdinimo sistemų 

veikimą, priklausomai nuo apkrovos, laiko, 

drėgnumo, oro sąlygų. 

Pastatų patalpų ir lauko teritorijos apšvietimo 

valdymui turi būti įdiegta apšvietimo telemechaninė 

sistema, leidžianti optimizuoti dirbtinį apšvietimą, 

priklausomai nuo laiko, dienos šviesos lygio.  

Automobilių statymo valdymo sistemą sudaro 

automatiniai užtvarai, įeigos kontrolės techniniai 

įtaisai (įvažiavimo ir išvažiavimo skaitytuvai), 

kompiuterinė įranga. Sistema turi turėti avarinį 

energijos šaltinį, fiksuoti įvažiuojančių ir 

išvažiuojančių automobilių skaičių. Įvažiavimui / 

išvažiavimui naudojamos bekontaktės arba 

magnetinės kortelės. Visi sistemos parametrai gali 

būti keičiami iš centrinio kompiuterio, taip pat 

stebimi visi įvažiavimai / išvažiavimai, kaupiama ir 

atvaizduojama visa statistinė informacija. Jeigu 

nebėra laisvų stovėjimo vietų, centrinis kompiuteris 

uždega raudonus šviesoforų signalus (šviesoforai 

įrengti prie įvažiavimų) ir blokuoja įvažiavimo 

užkardų atidarymą tol, kol atsiranda laisvų vietų. 

Kėlimo ir transportiniai įrenginiai  

Liftai Keleiviniai liftai, krovininiai 

liftai 

Liftai turi būti suprojektuoti tokie, kad: 

naudotojai būtų apsaugoti nuo visų mechaninės 

rizikos rūšių, tarp jų – lifto kabinos kritimo; 

jų galia būtų pakankama perkelti reikalingą keleivių 

(krovinių) skaičių (kiekį). 
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Užtikrinti, kad kabinoje, ant lifto valdymo jungiklių, 

pavaros, greičio ribotuvo, buferių, saugos, avarinio 

iškvietimo įtaisų, durų užraktų, šachtos durų, pavaros 

ir skridinių patalpų, elektrinių įrenginių būtų reikiami 

neištrinami užrašai, etiketės, ženklai. 

 

Užtikrinti, kad pavaros, skridinių patalpų ir šachtos 

duobės durys visuomet būtų užrakintos, o prieigos 

prie šių durų būtų laisvai prieinamos bei tinkamai 

apšviestos. 

 

Parengti, atsižvelgiant į surinkėjo pateiktą lifto 

naudojimo instrukciją ir lifto paskirtį, lifto kabinoje 

tvirtinamus lifto naudojimosi nurodymus, kuriuose 

būtina trumpai nurodyti naudojimosi liftu tvarką, 

avarinės tarnybos iškvietimo būdą ir, jeigu reikia, 

krovinių ir žmonių kėlimo reikalavimus. 

 

Lifto kabinoje neturi būti jokios su liftų naudojimu 

nesusijusios reklaminės informacijos. 

 

Specifinio naudojimo įrenginiai  

Techniniai  virtuvės 

įrenginiai  

Maisto  ir  gėrimų  

paruošimo,  išdavimo  ir  

sandėliavimo  įranga, 

įskaitant priklausančius 

šaldymo įrenginius 

Visa valgyklos virtuvės įranga bei jos išdėstymas 

virtuvėje turi atitikti galiojančias maitinimo 

įstaigoms sanitarines bei higienos normas.  

 

Įranga turi būtį pagaminta iš medžiagų tinkančių 

maisto ruošimui ir sąlyčiui su maistu (nerūdijančio 

plieno).  

 

Maisto bloko patalpos turi atitikti higienos ir 

sanitarijos  

normų reikalavimus, turėti atskirą įėjimą.  

 

Indai ir įrankiai turi būti plaunami naudojant tik indų 

plovimui skirtas priemones.  

 

Grindys turi būti švarios, lengvai plaunamos ir, jei 

būtina, dezinfekuojamos. Jos turi būti iš drėgmei 

nelaidžių ir neabsorbuojančių, plaunamų, 

nenuodingų medžiagų, užglaistytomis sandūromis. 

Patalpose, jei būtina, turi būti efektyvi grindų 

sausinimo sistema. 

 

Sienos turi būti švarios, lengvai valomos, 

užglaistytomis sandūromis ir, jei būtina, 

dezinfekuojamos. Jos turi būti iš drėgmei nelaidžių ir 

neabsorbuojančių, plaunamų, nenuodingų medžiagų. 

Sienų paviršius turi būti lygus iki tokio aukščio, 

kurio reikia higieniškam maisto tvarkymui. Jei 

būtina, sienų kampai turi būti apvalūs, kad būtų 
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lengviau valyti. 

 

Lubos ir ant jų bei sienose esantys įrenginiai turi būti 

švarūs ir taip įrengti, kad nesikauptų nešvarumai, 

kondensatas, pelėsiai, būtų lengvai valomi. 

 

Langai ir kitos atsidarančios angos turi būti švarūs ir 

sukonstruoti taip, kad būtų galima juos valyti bei 

išvengti nešvarumų kaupimosi. Atidaromuose 

languose turi būti įrengtas vabzdžių nepraleidžiantis 

išimamas tinklelis. Ten, kur dėl atidarytų langų gali 

būti užterštas maistas, jie darbo metu turi būti 

uždaryti. Jei būtina, palangės turi būti nuolaidžios, 

kad darbuotojai jų nenaudotų kaip lentynų. 

 

Durys turi būti švarios, lygios, pagamintos iš 

drėgmės neabsorbuojančių, lengvai valomų ir, jei 

būtina, dezinfekuojamų medžiagų. Durys turi būti 

sandarios ir, jei būtina, automatiškai užsidarančios. 

 

Laiptai, liftų kabinos ir pagalbinės konstrukcijos 

(pakylos, kopėčios, latakai) turi būti švarūs ir 

išdėstyti bei padaryti taip, kad neterštų maisto. 

Latakai turi turėti dengtus priežiūros ir valymo 

liukus. 

 

Visi paviršiai (įskaitant įrenginių paviršius), kurie 

gali liestis su maistu, turi būti švarūs, valomi ir, jei 

būtina, dezinfekuojami. Jie turi būti pagaminti iš 

lygių, plaunamų, nenuodingų medžiagų 

 

Maisto laikymo patalpos turi būti švarios, atitikti 

higienos reikalavimus ir įrengtos taip, kad jas būtų 

galima tinkamai išvalyti, išvengti vabzdžių ir 

graužikų patekimo, palaikyti reikiamą mikroklimatą 

ir kitas sąlygas, apsaugančias maistą nuo užteršimo ir 

saugos bei kokybės pablogėjimo, mechaninių 

pažeidimų. Jei būtina, turi būti įrengti patalpų 

mikroklimato palaikymo ir (arba) registravimo 

prietaisai. 

 

Skalbimo  įrenginiai Skalbimo  įrenginiai Visa skalbyklos skalbimo įranga bei jos išdėstymas 

skalbykloje turi atitikti skalbykloms galiojančias 

sanitarines bei higienos normas.  

 

Technologiniai įrenginiai turi būti išdėstyti taip, kad 

švarių ir nešvarių skalbinių srautai technologinio 

proceso metu nesusikirstų. 

 

Skalbyklos gamybos patalpos: nešvarių skalbinių 

priėmimo patalpa, skalbimo patalpa, lyginimo 
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patalpa, švarių skalbinių laikymo-išdavimo patalpa. 

 

Skalbyklos gamybos patalpose įrengiami šie 

technologiniai įrenginiai: dvipusė skalbyklė, 

vienpusė skalbyklė, džiovintuvai, džiovykla su 

transporteriu, lyginimo presas, skalbinių lankstymo 

linija, rotacinė lyginimo lenta, rankinio lyginimo 

vieta. 

 

Tarp skalbyklos švariosios ir nešvariosios dalies turi 

būti įrengta praustuvė rankoms plauti, pakabos darbo 

drabužiams, keičiamiems pereinant iš švariosios 

skalbyklos dalies į nešvariąją dalį. Gali būti įrengta 

speciali patalpa su neigiamu oro slėgiu darbuotojams 

pereiti, kurioje įrengta praustuvė ir pakabos švariems 

ir nešvariems darbo drabužiams. 

 

Jeigu tais pačiais vežimėliais gabenami nešvarūs ir 

švarūs skalbiniai, tarp skalbyklos švariosios ir 

nešvariosios dalies turi būti vežimėlių plovimo ir 

dezinfekcijos patalpa. Vežimėliai į šią patalpą 

įstumiami iš nešvariosios skalbyklos dalies ir 

ištraukiami švariojoje skalbyklos dalyje. 

 

Jeigu skalbykloje nėra specialios vežimėlių plovimo 

ir dezinfekcijos patalpos, tuomet naudojami atskiri 

skirtingai paženklinti vežimėliai švariems ir 

nešvariems skalbiniams vežti. 

Medicininiai 

įrenginiai   

Medicininė įranga ir prietaisai Visa medicininė įranga turi buti lengvai valoma, 

dezinfekuojama ir sterilizuojama. Tinkamiausi yra 

vienkartiniai prietaisai. Daugkartiniai prietaisai turi 

būti atsparūs aukštai temperatūrai ir drėgmei, kad 

juos tinkamai išvalius, dezinfekavus būtų galima 

sterilizuoti aukštos temperatūros sočiaisiais vandens 

garais. Medicinos įranga turi būti valoma, 

dezinfekuojama ir sterilizuojama vadovaujantis 

gamintojo nurodymais, taikant įteisintas procedūras. 

Kas tam tikrą laiką vadovaujantis gamintojo 

nurodymais turi būti atliekama techninės būklės 

patikra. Jei gamintojas nenumato medicinos prietaisų 

techninės būklės tikrinimo, sveikatos priežiūros 

įstaiga turi juos tikrinti ne rečiau nei kas dveji metai. 

Sveikatos priežiūros įstaiga privalo organizuoti 

laboratorinių analizatorių, kuriais atliekami 

kiekybiniai matavimai, bei skysčių dozavimo 

prietaisų kalibravimą darbo vietoje. 

Medicinos prietaisai gali būti instaliuoti, 

eksploatuojami ir naudojami pagal numatytą paskirtį, 

vadovaujantis gamintojo su prietaisu pateikiama 

informacija ir medicinos normomis. 
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Nenaudojami medicinos prietaisai turi būti saugomi 

gamintojo nurodytomis sąlygomis. 

 

Kiekvieną kartą, prieš pradėdamas naudoti medicinos 

prietaisą, naudotojas turi įsitikinti, ar prietaisas 

tinkamas eksploatuoti. Naudotojas turi laikytis 

naudojimo bei kitų saugos ir techninės priežiūros 

instrukcijų, pateikiamų su prietaisu. Šios nuostatos 

taip pat taikomos tarpusavyje sujungtiems medicinos 

prietaisams ar jų priedams (ir programinei įrangai bei 

kitiems objektams). 

 

Medicinos prietaisai, kurių techninės būklės 

tikrinimas privalomas: 

1. Neimplantuojamieji aktyvieji medicinos prietaisai: 

1.1. gaminantys ir naudojantys elektros energiją 

tiesioginiam nervų ir / arba raumenų ar širdies 

aktyvumui įtakoti (įskaitant defibriliatorius); 

1.2. intrakardinio matavimo, naudojant elektrinius 

matavimo zondus; 

1.3. gaminantys ir naudojantys bet kokio tipo 

energiją tiesioginei koaguliacijai, audiniams suardyti 

arba nuosėdoms organuose susmulkinti; 

1.4. tiesioginio priverstinio kraujotakos sistemos 

papildymo medžiagomis ar skysčiais (tarp jų ir 

endogeniniais) papildomo slėgio dėka (pavyzdžiui, 

dializės įranga, širdies-plaučių įrangos kraujo 

siurbliai ir kt.); 

1.5. dirbtinio plaučių vėdinimo su arba be 

anestezijos; 

1.6. terapijai naudojamos barokameros; 

1.7. terapijai naudojami hipotermijos ar hipertermijos 

prietaisai; 

1.8. atomo branduolio magnetinio rezonanso (su 

vaizdo apdorojimo priemonėmis); 

1.9. terapijai naudojami elektromagnetinės 

spinduliuotės prietaisai. 

2. Diagnostikos ir terapijos prietaisai, skleidžiantys 

jonizuojančiąją spinduliuotę. 

3. Inkubatoriai kūdikiams. 

4. Aktyviųjų implantuojamų medicinos prietaisų 

neimplantuojamos aktyviosios dalys. 

5. Garo sterilizatoriai, kurių darbo kameros tūris 

didesnis negu 0,5 m3. 

 

Medicinos prietaisai, kurių metrologinė patikra 

privaloma: 

1. Klausos charakteristikų matavimo prietaisai (garso 

tono ir kalbos audiometrai). 

2. Kūno temperatūros matavimo (išskyrus 

gyvsidabrio maksimalios reikšmės termometrus). 

3. Neinvaziniai kraujospūdžio matavimo prietaisai. 
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4. Intraokulinio slėgio matavimo prietaisai (akies 

tonometrai). 

5. Apibrėžtos ir atgaminamos apkrovos pedaliniai 

ergometrai. 

6. Medicininės svarstyklės. 

 

Pastato automatizavimas  

Automatizuotos 

sistemos   

Automatizuotos  sistemos,  

valdymo  ir  kontrolės  

įrenginiai, programavimo 

įrenginiai, sensoriai ir 

aktyvatoriai, ryšių susikirtimo 

stotelės, programinė 

automatizuotų stočių įranga  

Gali būti įdiegta apskaitos duomenų analizės bei 

apdorojimo programa, skirta vandens, šilumos, 

elektros energijos, dujų ir kt. skaitiklių duomenų 

apdorojimui, ataskaitų formavimui, duomenų 

analizei, būsimo poreikio prognozavimui 

 

Skaitiklių rodmenys perduodami automatiniu būdu – 

rodmenys periodiškai nuskaitomi GSM/GPRS arba 

kabeliniu tinklais. 

 

Galingumo elementai   Paskirstymo  skydai  su  

galingumo,  valdymo  ir  

apsaugos  elementų grupėmis  

Centriniai įrenginiai   Pagrindiniai siųstuvai su 

periferijos sistemomis, 

sisteminių ryšių su 

automatizuotomis stotimis 

įrenginiai 

Pastato  

automatizavimas, 

kita 

Kiti pastato automatizavimo 

įrenginiai ir sistemos 

 

3.5. TECHNINIŲ IR INŽINERINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ BŪKLĖS SPECIFIKACIJA 

 

Techninių ir inžinerinių apsaugos priemonių būklės specifikacija apima kokybinių ir kiekybinių parametrų 

aprašymą pagal atskiras priemones ir sistemas. 
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Vaizdo stebėjimo sistema  

Vaizdo stebėjimo 

sistema 

Vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo 

įrašymo, saugojimo ir 

atvaizdavimo priemonės 

Vaizdo kameros, priklausomai nuo judėjimo 

zonų, turi būti valdomos arba statinės. 

 

Dalis valdomų vaizdo kamerų turi būti 

greitaeigės spalvoto vaizdo. 

 

Dalis vaizdo kamerų turi būti kupolinės. 

 

Dalis vaizdo kamerų turi būti įrengtos įstaigos 

teritorijos perimetre ar tamsiose vietose su 

naktinio matymo funkcija. 

 

Vaizdo kameros turi apimti visą teritorijos 

perimetro stebėjimą, koridorius, kuriuose yra 

                                                           
20

 Statinio dalių klasifikatorius parengtas pagal laisvės atėmimo įstaigoms taikomus reikalavimus 
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kameros, nuteistųjų judėjimo maršrutus ir 

pasivaikščiojimo zonas kiemeliuose. 

 

Įstaigos draudžiamosios zonos vaizdo stebėjimo 

ir sekimo (judančių objektų fiksavimo ir 

ilgalaikio stebėjimo) sistema turi būti įrengiama 

pasirinktinai apsaugos draudžiamosios zonos 

ruožuose – nuo draudžiamosios tvoros iki 

įspėjamosios tvoros ir nuo draudžiamosios 

tvoros iki maskuojamosios tvoros – pasirenkant 

atitinkamas kameras, kurios tinkamai būtų 

pritaikytos dirbti esamos vietovės klimatinėmis 

sąlygomis, su automatine naktinio matymo 

įjungimo funkcija ir saugiose nuo galimų 

vandalizmo (sudaužymo, sugadinimo) veiksmų. 

 

Vaizdo atvaizdavimas turėtų būti 

plačiaekraniuose vaizduokliuose ir pritaikytas 

taip, kad vienu metų būtų galimybė operatoriui 

stebėti visas kameras viename ar keliuose 

vaizduokliuose realiu laiku. 

 

Vaizdo įrašymas ir saugojimas turi užtikrinti 

neiškreipto vaizdo peržiūrą. 

 

Vaizdo saugojimas turi apimti ne mažiau kaip 

30 dienų stebėjimo laikotarpį. 

 

Visa vaizdo stebėjimo sistema turi užtikrinti 

aukštą vaizdo fiksavimo, apdorojimo ir kaupimo 

kokybę. 

 

Vaizdo stebėjimo kameros turėtų atitikti šiuos 

minimalius reikalavimus – galimybę 

identifikuoti dienos ir tamsiu paros metu 

judančius asmenis. 

 

Vaizdo stebėjimo sistema turi turėti rezervinį 

maitinimo šaltinį, kuris įsijungtų nedelsiant 

nepertraukiamam elektros energijos tiekimui ir 

užtikrintų sistemų darbą 24 val. 

 

Vaizdo stebėjimo sistema turi būti pritaikyta 

darbui Lietuvoje vyraujančio klimato sąlygomis, 

turi būti sertifikuota Lietuvoje.  

 

Apsaugos signalizacinė sistema  

Draudžiamosios 

zonos užtvarai 

Talpinės, radijo bangų, vibracinės, 

laidinės-banginės, seisminės, 

magnetometrinės ir kitokiais 

principais veikiančios saugomos 

Turi būti įrengta apsaugos signalizacinė sistema 

išorės ir vidaus apsaugai. 

 

Išorės apsaugos signalizacinė sistema turi 
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draudžiamosios zonos kirtimo 

pažeidimo aptikimo techninės 

priemonės 

reaguoti į pažeidėjus, dar nepatekusius į 

draudžiamąją zoną. 

 

Vidaus apsaugos signalizacinė sistema turi 

reaguoti į įstaigos draudžiamąją zoną patekusius 

pažeidėjus. 

 

Apsaugos signalizacinės sistemą sudaro pirmoji 

ir antroji apsaugos signalizacinė sistema. 

 

Pirmosios apsaugos signalizacinės sistemos 

išdėstymas. Prie pirmosios apsauginės 

draudžiamosios zonos tvoros (įspėjamosios), 

tvoros vidinėje dalyje, esančioje tarp 

įspėjamosios tvoros ir įstaigos draudžiamosios 

zonos, įrengiami požeminiai jutikliai, 

informuojantys apie judėjimą po žeme. 

Požeminiai jutikliai įkasami iki 1 - 2 m gylio 

kas 0,5 m. Požeminius jutiklius sudaro 

metaliniai strypai arba montuojami seisminiai 

davikliai, koaksaliniai triboelektriniai kabeliai, 

reaguojantys į vibraciją, ar panaši įranga. 

Išorinėje įspėjamosios tvoros dalyje 

įmontuojama apsaugos signalizacija - sienų 

vibraciniai jutikliai, oro turbulentiniai arba 

mikrobangų sklidimo principu veikiantys 

elektroniniai barjerai. 

 

Antrosios apsaugos signalizacinės sistemos 

išdėstymas. Prie antrosios apsauginės 

draudžiamosios zonos tvoros (draudžiamosios), 

tvoros vidinėje dalyje, esančioje tarp 

pagrindinės tvoros ir įstaigos draudžiamosios 

zonos, įrengiama antroji apsaugos signalizacija. 

Antroji signalizacija turėtų veikti kitokiu 

veikimo principu nei pirmoji draudžiamosios 

zonos apsaugos signalizacija. 

 

Pasirenkant įstaigos draudžiamosios zonos 

apsaugos sistemą būtina atsižvelgti ir įvertinti 

įstaigos draudžiamosios zonos tvorų ypatumus 

(medžiagos technines savybes, aukštį, 

išlinkimus, posūkius, lygio pokyčius ir pan.), 

lauko temperatūros diapazoną, stipraus vėjo 

(nuo 25 m / s) galimybę, sniego pusnių 

susiformavimo ir jų aukščio tikimybę, galimą 

apledėjimą, rūką, augmeniją draudžiamosios 

zonos teritorijoje, geležinkelio linijas, 

automagistralės ir žmonių srautus netoli 

saugomos draudžiamosios zonos, užtvaro 

pertrūkius (automobilių įvažiavimus, vartus, 

vartelius), sistemos signalizacijos maskavimo ir 
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estetinius reikalavimus. 

 

Draudžiamosios zonos apsaugos sistema turi 

veikti taip, kad klaidingi suveikimai būtų 

minimalūs ir būtų labai didelis įsibrovimo 

aptikimo efektyvumas. Tokiam tikslui pasiekti 

tikslingiausia naudoti kombinuotą apsaugos 

sistemą, jungiant kelias skirtingu veikimo 

principu veikiančias priemones. Skirtingo tipo 

jautrieji elementai išdėstomi taip, kad pažeidėjo 

sukeltas signalas vienu metu būtų užfiksuotas iš 

karto keliuose davikliuose, o trukdžiai sistemą 

sudarančiuose davikliuose būtų išskirstyti laike 

(kombinuota sistema būtų privalumas). 

 

Kombinuotą įstaigos draudžiamosios zonos 

apsaugos sistemą galėtų sudaryti trys skirtingu 

veikimo principu veikiantys davikliai – tinklinis 

užtvaras su triboelektriniu kabeliu, reaguojančiu 

į vibraciją; radijo spindulys, nukreiptas 

lygiagrečiai tinkliniam užtvarui; seisminis 

daviklis, užkastas grunte šalia ar išilgai tinklinio 

užtvaro. 

 

Perimetro apsaugos signalizacija turi turėti 

stiprų garsinį signalą, Visame perimetre turi būti 

įrengtas šviesos aliarmas. 

 

Apsaugos signalizacinė sistema turi turėti 

rezervinį maitinimo šaltinį, kuris įsijungtų 

nedelsiant nepertraukiamam elektros energijos 

tiekimui ir užtikrintų sistemų darbą bent 15 

minučių, būti pritaikytos darbui Lietuvoje 

vyraujančio klimato sąlygomis, būti 

sertifikuotos Lietuvoje arba turėtų būti 

nustatyta, kokią žalą sistemos daro aplinkai ir 

žmonėms. 

 

Judėjimo kontrolės sistema  

Judėjimo kontrolės 

sistema 

Rentgeno aparatai - introskopai, 

stacionarų metalo detektoriai, 

kompiuterizuota judėjimo 

valdymo ir kontrolės sistema 

Rentgeno aparatai – introskopai turi tikrinti 

daiktus, žmones ir transporto priemones. 

 

Rentgeno aparatai – introskopai įrengiami 

pagrindiniame įėjime į įstaigą, taip pat daiktų 

priėmimo perdavimo biure. 

 

Stacionarūs metalo detektoriai įrengiami 

pagrindiniame įėjime į įstaigą. 

 

Kompiuterizuota judėjimo valdymo ir kontrolės 

sistema (elektromagnetiniai durų, vartų ar kitų 
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užtvarų mechanizmai (spynos)) įrengiami 

vidinėje įstaigos teritorijoje ir pagrindiniame 

įėjime. 

 

Riboto judėjimo patalpose ar teritorijose 

įrengiamas kompiuterizuotas durų, vartų ar kitų 

užtvarų atidarymo valdymas. 

 

Judėjimo kontrolės sistemos rentgeno prietaisas 

(introskopas), skirtas nedidelių matmenų 

daiktams tikrinti, turi atitikti šiuos minimalius 

reikalavimus – prietaisas turi būti pritaikytas 

plienui, plastmasei ir kitoms medžiagoms, 

įvairiems audiniams, buitinei technikai ir 

kitiems daiktams saugiai tikrinti, nedarant jokio 

neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir 

tikrinamiems daiktams. 

 

Judėjimo kontrolės sistemos rentgeno prietaiso 

(introskopo) tunelio matmenys turi atitikti 

numatomų tikrinti daiktų dydžius. Tikrinamo 

daikto leistinas maksimalus svoris turi būti ne 

mažesnis kaip 30 kg. Tikrinami daiktai turi būti 

grafiškai ir tekstiškai atvaizduoti ne mažesniame 

nei 17 colių įstrižainės spalvoto vaizdo 

monitoriuje. Atpažinti daiktai turi būti 

atvaizduojami skirtingų spalvų tonais (daiktų ar 

medžiagų suskirstymo galimybė atvaizduojant. 

 

Judėjimo kontrolės sistemos rentgeno prietaisas 

(introskopas) privalo turėti apdorojamų 

duomenų archyvavimo galimybę. Prietaisas turi 

turėti tinklo funkciją (galimybę internetu 

papildomai prie prietaiso prijungti nutolusią 

atvaizdavimo įrangą). Prietaisas turi būti su 

funkcija TIP (kai netikėtais melagingais 

signalais patikrinamas darbuotojo budrumas). 

 

Judėjimo kontrolės sistemos stacionarus metalo 

detektorius (arka) turi atitikti šiuos minimalius 

reikalavimus: prietaisas turi būti pritaikytas 

saugiai tikrinti metalinius daiktus, nedarant 

jokio neigiamo poveikio žmogaus sveikatai; 

prietaisas turi veikti kryžminių magnetinių 

laukų technologija (ar pažangesne); prietaiso 

(arkos) matmenys turi atitikti žmonių ar 

transporto priemonių tikrinimo poreikius; 

prietaiso darbas turi būti be sutrikimų numatytos 

vietos klimatinėmis sąlygomis; privalomi 

garsinis bei šviesinis (tam tikroje aukščio zonoje 

išdėstyti šviesos diodai) informaciniai signalai 

apie draudžiamą metalinį daiktą; turi būti 
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galimybė valdyti jautrumą kiekvienoje prietaiso 

zonoje pagal poreikius. 

 

Judėjimo kontrolės valdymo ir kontrolės sistema 

turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: 

sistemos informacijos nuskaitymo įrenginiai 

įrengiami riboto judėjimo patalpose ar vietose, į 

kurias gali patekti tik leidimą turintys asmenys; 

turi būti galimybė valdyti ar nustatyti sistemą 

pagal poreikius (galimybė keisti duomenis apie 

asmenis, kuriems leidžiama ar draudžiama 

judėti tam tikrose vietose, operatoriui sudarytos 

sąlygos lengvai papildyti sistemą naujais 

asmenimis ar ištrinti senuosius ir pan.); 

priėjimas prie judėjimo valdymo ir kontrolės 

sistemos valdymo kompiuterių turi būti ribotas; 

kompiuterinis sistemos valdymas turi būti 

patogus; darbuotojai turi būti apmokomi darbui 

su sistemomis. 

 

Judėjimo kontrolės sistema turi turėti rezervinį 

maitinimo šaltinį, kuris įsijungtų nedelsiant 

nepertraukiamam elektros energijos tiekimui ir 

užtikrintų sistemų darbą bent 15 minučių, būti 

pritaikytos darbui Lietuvoje vyraujančio klimato 

sąlygomis, būti sertifikuotos Lietuvoje arba 

turėtų būti nustatyta, kokią žalą sistemos daro 

aplinkai ir žmonėms. 

 

Radijo ryšio trukdymo sistema  

Radijo ryšio 

trukdymo sistema 

Judriojo radijo ryšio blokavimo 

sistemos - ryšio slopintuvai, 

skleidžiantys elektromagnetinius 

trikdžius 

Radijo ryšio trukdymas (blokavimas) turi būti 

užtikrintas visose įstaigos viduje esančių 

režiminių teritorijų vietose (pastatai, jų palėpės, 

laukas, teritorijų kraštinės ir pan.), nedarant 

įtakos radijo ryšio darbui atskiriems 

administraciniams pastatams. Turi būti įrengta 

interkomo sistema, kuri įrengiama į kiekvienos 

kameros sienas. 

 

Įranga turi atitikti IP-67 arba lygiavertį 

standartą. 

 

Įranga turėtų veikti ne nuolatinės spinduliuotės 

principu. Radijo ryšio slopinimas turi būti 

vykdomas tik esant bandymams užmegzti radijo 

ryšį (pradėjus veikti mobiliojo ryšio įrangai). 

 

Radijo ryšio trukdymo sistema turi atitikti šiuos 

minimalius reikalavimus – turi užtikrinti radijo 

ryšio, veikiančio dažniais (kanalais) 462,9875 - 

467,4875 MHz, 925 - 960 MHz, 1805- 1880 
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MHz, 2110 - 2170 MHz, 2400 - 2483,5 MHz ir 

3400 - 3600MHz slopinimą (blokavimą) 

(įrangos baziniai dažniai (kanalai) turi būti tik 

įvardyti. Aplinkiniai dažniai (kanalai) negali 

būti naudojami); įrangos darbas turėtų būti 

apsaugotas nuo Lietuvoje vyraujančių kritinių 

gamtos reiškinių; už nustatytos veikimo ribos 

nei vertikaliojoje, nei horizontaliojoje 

projekcijoje įranga neturi daryti jokio poveikio 

elektroninei įrangai, nekelti radijo trikdžių 

radijo ryšio įrenginiams, teisėtai veikiantiems už 

nustatytos veikimo ribos; įranga turėtų turėti 

informacijos apie jos būseną (dirba ar nedirba) 

atvaizdavimo priemones arba turėtų būti 

suderinta prijungti prie kompiuterio įrangos 

būsenos informacijai atvaizduoti; įranga turi būti 

saugi naudoti ir nepavojinga žmogaus gyvybei 

bei sveikatai. 

 

Diegiant įrangą, turi būti įvertinti žmogiškieji ir 

techniniai faktoriai bei numatytos priemonės 

apsaugoti  įrangą nuo neteisėto fizinio 

sugadinimo. 

 

Turi būti atlikti spinduliuotės matavimai, gauti 

leidimai iš Nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratorijos ir Lietuvos Respublikos 

ryšių reguliavimo tarnybos įrangai naudoti, 

patvirtinti atitikimai higienos normoms, o įranga 

atlieka radijo ryšio signalų trukdymą 

(blokavimą) visuose nustatytuose dažniuose ir 

numatytose teritorijose. 

 

Įranga turėtų būti apsaugota nuo staigaus 

išsijungimo, atsiradus elektros srovės trikdžiams 

ar jai visai nutrūkus. Turi turėti rezervinį 

maitinimo šaltinį, kuris įsijungtų nedelsiant 

nepertraukiamam elektros energijos tiekimui ir 

užtikrintų sistemų darbą bent 15 minučių, būti 

pritaikytos darbui Lietuvoje vyraujančio klimato 

sąlygomis, būti sertifikuotos Lietuvoje arba 

turėtų būti nustatyta, kokią žalą sistemos daro 

aplinkai ir žmonėms. 

 

Inžinerinės apsaugos priemonės  

Inžineriniai 

draudžiamosios 

zonos užtvarai 

Pirmoji, antroji ir išorinė 

apsauginė draudžiamosios zonos 

tvora 

Pirmoji apsauginė draudžiamosios zonos tvora 

(įspėjamoji), įrengiama 2 - 4 m aukščio galimai 

mūrinė / gelžbetoninė (kaip alternatyva gali būti 

plieninio tvirto tinklo). Ant įspėjamosios tvoros 

įrengiamos inžinerinės ir techninės pabėgimus 

užkardančios priemonės, kad būtų išvengta 
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perlipimų (įrengiami metaliniai stogeliai, 

barjerai ar pan.). Tam tikrose vietose užkardant 

permetimus, turi būti įrengiamas metalinis 10-

15 m aukščio (ar aukštesnis) tinklas. 

 

Antroji apsauginė draudžiamosios zonos tvora 

(draudžiamoji), įrengiama 2 - 4 m aukščio 

galimai mūrinė / gelžbetoninė (kaip alternatyva 

gali būti cinkuoto, profiliuoto plieno 

konstrukcijos). Ant draudžiamosios tvoros 

įrengiamos inžinerinės ir techninės pabėgimus 

užkardančios priemonės, kad būtų išvengta 

perlipimų (metaliniai stogeliai, inžineriniai 

barjerai ir pan.). Prie draudžiamosios tvoros 

(vidinėje dalyje, esančioje nuo pagrindinės 

tvoros į įstaigos draudžiamosios zonos vidų) 

įrengiamas teritorijos apšvietimas. Prie 

draudžiamosios tvoros vidinės pusės (nuo 

pagrindinės tvoros į įstaigos draudžiamosios 

zonos vidų) ir išorinės pusės (nuo pagrindinės 

tvoros į išorę) įrengiamas 0,8 m pločio apsaugos 

takas. Nuo draudžiamosios tvoros į įstaigos 

draudžiamosios zonos vidų ir nuo 

draudžiamosios tvoros į išorę žemės paviršius 

turėtų būti išpurentas ir išvagotas. 

 

Išorinė apsauginė draudžiamosios zonos tvora 

(maskuojamoji), įrengiama 4 - 8 m aukščio, 

galimai gelžbetoninė. Maskuojamoji tvora turėtų 

tinkamai maskuoti vidinę saugomą įstaigos 

draudžiamąją zoną nuo aplinkinių. Ruožas tarp 

pagrindinės ir maskuojamosios tvorų nakties 

metu turi būti gerai apšviestas (tuo tikslu gali 

būti naudojamos įspėjamosios halogeninės 

lempos). 

Inžinerinės 

pabėgimus 

užkardančios 

priemonės 

Tvorų geležiniai stogeliai, 

vieliniai spygliuotos vielos 

užtvarai, spygliuotos vielos 

tūrinių žiedų barjerai 

Atsparūs temperatūrų svyravimams. 

 

Atsparūs gniuždymui, kitiems mechaniniams 

pažeidimams. 

 

Inžinerinės 

draudžiamų daiktų 

permetimo į įstaigų 

teritoriją 

užkardančios 

priemonės  

Tinklai Esant būtinybei apsisaugoti nuo draudžiamų 

daiktų patekimo į įstaigos saugomos 

draudžiamosios zonos vidų, ant draudžiamosios 

zonos maskuojamosios tvoros papildomai turi 

būti įrengtas permetimus užkardantis 10 - 15 m 

aukščio tinklas. 

Užrakinimų sistemos Elektromagnetinės ar mechaninės 

spynos 

Įrengiamos kamerose, praėjimuose ar kitose 

vietose, kur įrengtos vartų sistemos. Jos turi būti 

atsparios mechaniniams pažeidimams. 
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Pasivaikščiojimo kiemai  

Pasivaikščiojimo 

kiemai 

Pataisos įstaigų uždarojoje 

teritorijoje ant žemės arba ant 

nuteistųjų gyvenamųjų korpusų 

pastatų stogų įrengiami 

pasivaikščiojimo kiemai, skirti 

nuteistųjų pasivaikščiojimui 

mankštai gryname ore. 

Ant žemės įrengti pasivaikščiojimo kiemai gali 

būti sujungti su gyvenamaisiais pastatais 

antžeminėmis arba požeminėmis perėjomis 

nuteistiesiems lydėti. 

 

Pasivaikščiojimo kiemuose įrengiamos 

rakinamos kameros su atviru stogu, uždengtu 

metaliniu grotuotu rėmu. Grotų akutė negali 

būti didesnė kaip 30 x 15 cm.  

 

Pasivaikščiojimo kiemų kamerose įrengiamos 

durys.  

Durys turi būti metalinės. Durų aukštis – ne 

mažesnis kaip 198 cm, plotis – ne mažesnis 

kaip 74 cm, storis – ne mažesnis kaip 4 cm. 

Durų ertmė turi būti užpildyta garsą 

izoliuojančia medžiaga. Vidinis durų paviršius 

turi būti lygus, visos suvirinimo siūlės turi būti 

nušlifuotos. Viršutinėje durų dalyje, ne 

mažesniame kaip 150 cm aukštyje nuo grindų, 

įrengiamas stebėjimo langelis arba akutė. 

Stiklinis stebėjimo langelis apklijuojamas 

apsaugine plėvele ir gali būti užtemdytas. 

Išorinėje durų pusėje gali būti numatytas 

langelio uždengimas plieniniu lakštu, kuris 

uždarytoje ir atidarytoje padėtyse neturi 

išsikišti iš durų plokštumos. Langelio 

konstrukcija turi būti tokia, kad jo negalima 

būtų išmontuoti iš gyvenamojo kambario 

pusės. Durys turi atsidaryti tiktai į koridoriaus 

pusę. Durų atidarymo kampą turi fiksuoti 

ribotuvas. Duryse tvirtinami mechaniniai arba 

elektromechaniniai ar kitos konstrukcijos 

užraktai, kad nebūtų galimybės užraktų ir jų 

tvirtinimo elementų pasiekti iš gyvenamojo 

kambario pusės. 

 

Išilgai pasivaikščiojimo kiemų kamerų sienų, 

viršuje, priešpriešiais prižiūrėtojo pakylą, kuria 

jis vaikšto stebėdamas nuteistuosius, įrengiami 

                                                           
21

 Išorinių įrenginių ir elementų klasifikatorius parengtas pagal DIN 276 „Kosten im hochbau“ bei pagal laisvės atėmimo 

įstaigoms taikomus reikalavimus 
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1,2 metro pločio stogeliai, kad nuteistieji 

galėtų pasislėpti nuo atmosferos kritulių. 

Pasivaikščiojimo kiemų kamerose turi būti 

atmosferos kritulių šalinimo sistema. 

 

Pasivaikščiojimo kiemuose gali būti 

sumontuota sporto įranga ar sporto 

inventorius, skirtas nuteistiesiems mankštintis 

gryname ore. Sporto įranga ir inventorius turi 

būti techniškai tvarkingi, patikimai pritvirtinti 

prie sienų ar grindų, nekelti pavojaus pataisos 

įstaigose laikomų asmenų ir personalo 

sveikatai ir gyvybei. 

 

Pasivaikščiojimo kiemų sienos dengiamos 

lygia, patvaria ir drėgmei atsparia danga, 

grindys turi būti lygios ir neslidžios. 

Aplinka  

Augalai Augalai, įskaitant priežiūrą Teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta ir 

aptverta, periodiškai valoma, šienaujama, jeigu 

dulka – drėkinama. 

 

Teritorijoje turi būti įrengtas dirbtinis 

apšvietimas. 

 

Sporto aikštynai turi būti papildomai aptverti, 

sporto įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi, 

nekelti pavojaus laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų bei personalo sveikatai ir 

gyvybei. 

 

Teritorijoje arba ant pastatų stogų turi būti 

įrengti pasivaikščiojimo kiemai; 

pasivaikščiojimo kiemai periodiškai valomi, 

jeigu dulka – laistomi. 

 

Buitinių atliekų konteinerių aikštelės 

įrengiamos ne arčiau kaip 20 metrų atstumu 

nuo gyvenamųjų pastatų. Aikštelės turi būti 

asfaltuotos arba betonuotos. Konteineriai turi 

būti sandarūs, su dangčiais. 

Vejos Vejos,  be sporto aikštynų vejų  

Virš  statinių  įrengtų 

plotų apželdinimas  

Apželdinti plotai virš  požeminių  

garažų 

Vandens telkiniai   Vandens telkiniai artimi 

natūraliems vandens telkiniams 

Sustiprinti paviršiai    

Takai Sustiprintas paviršius pėstiesiems ir 

dviračiams  

Sustiprinti paviršiai turi atitikti susisiekimo, 

krovinių pervežimo, specialiosios paskirties 

transporto priemonių naudojimo sąlygas. Keliai Paviršiai  lengvajam  ir  sunkiajam  

transportui;  pėsčiųjų  zonos  su 

aprūpinančio transporto judėjimu  

Aikštės, kiemai   Įrengtos automobilių sustojimo 

vietos, vidiniai kiemai  
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IŠORINIŲ 

ĮRENGINIŲ IR 

ELEMENTŲ 

DALIS 
21

 

IŠORINIŲ ĮRENGINIŲ IR 

ELEMENTŲ DALIES 

APIBŪDINIMAS 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

Automobilių  laikymo 

vietos  

Nevykstančio judėjimo paviršiai 

Sporto aikštynai   Sportinės vejos, sintetinio 

paviršiaus sporto aikštelės  

Žaidimų aikštelės    Žaidimų aikštelės    

Bėgių sistemos    Bėgių sistemos    

Sustiprinti paviršiai, 

kita    

Kiti sustiprinti paviršiai 

Statybinės išorinių įrengimų konstrukcijos  

Aptvėrimas  Tvoros, mūrai, durys, vartai, 

užtvarų sistemos  

Statybinės išorinių įrengimų konstrukcijos turi 

būti atsparios galimam eksploatacijos 

poveikiui bei atmosferos poveikiui. Apsauginės 

konstrukcijos  

Triukšmo  apsaugos  sienos,  

vaizdo  apsaugos  sienos, 

apsauginės grotos 

Mūrai, sienos   Atraminiai, sunkiasvoriai mūrai  

Rampos, laiptai, 

tribūnos  

Rampos  vaikų  vežimėliams  ir  

neįgaliems  asmenims,  blokinės  ir 

pastatomosios pakopos, sporto 

aikštynų žiūrovų tribūnos 

Pastogės Apsauga nuo vėjo, slėptuvės; 

vijoklinės alėjos   

Tiltai, lieptai   Medžio ir plieno konstrukcijos  

Kanaliniai  ir  

šachtiniai įrenginiai  

Statybiniai įrenginiai terpėms arba 

transportui uždaryti  

Hidrostatybos 

įrenginiai   

Fontanai, baseinai, reguliuojami 

šaltiniai  

Techninės išorinių įrengimų sistemos  

Nutekamųjų  vandenų 

įrenginiai  

Vandens  valymo  įrenginiai,  

paviršiaus  ir  statinio  nusausinimo 

sistemos, drenažo grioviai, 

sodintuvai, kėlimo įrenginiai 

Techninės išorinių įrenginių sistemos turi būti 

suprojektuotos ir įrengtos iš tokių statybos 

produktų, kurių savybės per ekonomiškai 

pagrįstą naudojimo trukmę užtikrintų esminius 

išorinių įrengimų sistemų reikalavimus. Vandens  tiekimo 

įrenginiai 

Vandens gavybos įrenginiai, 

vandentiekio tinklai, hidrantų 

sistemos, spaudimo didinimo ir 

reguliavimo įrenginiai 

Dujų tiekimo 

įrenginiai  

Dujų tiekimo tinklai, skystųjų dujų 

įrenginiai  

Šilumos  tiekimo 

įrenginiai  

Šilumos gamybos įrenginiai, 

šilumos tiekimo tinklai, atvirų plotų 

ir rampų apšildymas  

Techniniai  

ventiliacijos 

įrenginiai  

Techninių ventiliacijos įrenginių 

konstrukciniai elementai, pvz., oro 

tiekimas iš lauko, antrinio oro 

naudojimo reaktyvinės orapūtės, 

šalto oro tiekimas 



74 

 

IŠORINIŲ 

ĮRENGINIŲ IR 

ELEMENTŲ 

DALIS 
21

 

IŠORINIŲ ĮRENGINIŲ IR 

ELEMENTŲ DALIES 

APIBŪDINIMAS 

BŪKLĖS APIBŪDINIMAS 

Elektros įrenginiai Elektros  energijos  tiekimo  tinklai,  

transformatorinės  pastotės  po 

atviru dangumi,  autonominiai  

elektros  energijos  tiekimo  

įrenginiai, lauko apšvietimo ir 

evakuacinių takų apšvietimo 

sistemos, įskaitant stulpus ir 

tvirtinimą  

Telekomunikacijų  ir 

techniniai  

informacijos 

perdavimo įrenginiai  

Linijų  tinklai,  įgarsinimo,  laiko  

tarnybos  ir  susisiekimo  signalinės 

sistemos,  elektroninės  švieslentės,  

objektų  saugos  sistemos, 

automobilių statymo valdymo 

sistemos  

Specifinio  naudojimo 

įrenginiai  

Degalinių įrenginiai, techniniai 

baseinų įrenginiai  

Išoriniuose įrenginiuose įmontuoti elementai  

Bendrieji  

įmontuojami 

elementai  

Ūkio objektai, pvz., baldai, dviračių  

stovai,  skydai, laikikliai gėlėms, 

šiukšlių konteineriai, vėliavų 

stulpai  

Išoriniuose įrenginiuose įmontuoti elementai 

turi būti atsparūs galimam eksploatacijos 

poveikiui bei atmosferos poveikiui. 

Specialūs  įmontuoti 

elementai  

Sportinių ir žaidimų įrengimų 

įmontuoti elementai, pvz., futbolo 

vartai, krepšinio stovai 

Išoriniuose  

įrengimuose 

įmontuoti elementai, 

kita  

Kiti išoriniuose  įrengimuose 

įmontuoti elementai 

 
3.7. KITŲ ELEMENTŲ BŪKLĖS SPECIFIKACIJA 

 

Kitų elementų būklės specifikacija apima kokybinių parametrų aprašymą pagal atskirus elementus. 

 

KITŲ ELEMENTŲ DALIS 
22

 KITŲ ELEMENTŲ DALIES APIBŪDINIMAS 

Įranga   

Bendroji įranga   Baldai,  pvz.,  suolai  ir  gultai,  spintos,  lentynos,  stalai;  tekstilės 

gaminiai,  pvz.,  užuolaidos,  sienų  uždangalai,  nepritvirtinti  kilimai, 

skalbiniai; buitiniai, ūkiniai, sodo ir valymo prietaisai 

Specialioji įranga  Specialios paskirties įrangos elementai, pvz., medicinos, techniniai 

prietaisai 

Įranga, kita Kelrodžiai,  orientaciniai  skydai,  spalvinės  nukreipiamosios sistemos, 

reklaminė įranga 

Meno kūriniai 

Meno objektai Meniniam statinio ir išorinių įrengimų apipavidalinimui skirti meno 

kūriniai, įskaitant  laikančiąsias  konstrukcijas,  pvz., skulptūros, 

                                                           
22

 Išorinių įrenginių ir elementų klasifikatorius parengtas pagal DIN 276 „Kosten im hochbau“ 
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KITŲ ELEMENTŲ DALIS 
22

 KITŲ ELEMENTŲ DALIES APIBŪDINIMAS 

objektai, paveikslai, baldai, antikvariniai daiktai, altoriai, krikštinės 

Meniškai  apipavidalinti 

konstrukciniai  statinio elementai 

Meninio  apipavidalinimo  elementai,  pvz.,  freskos,  bareljefai, 

mozaikos, stiklo, kalvystės, akmens dirbiniai 

Meniškai  apipavidalinti 

konstrukciniai  išorinių įrengimų 

elementai 

Meninio  apipavidalinimo  elementai,  pvz.,  freskos,  bareljefai, 

mozaikos, stiklo, kalvystės, akmens dirbiniai 

Meno kūriniai, kita Kiti meno kūriniai 
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4. SPECIALIOSIOS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJOS 

 

 

4.1. PAGALBOS CENTRO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

4.1.1.   Pagrindiniai tikslai 

 

(a) Privatus subjektas turi suteikti visapusiškas Pagalbos Centro paslaugas sukuriant palankesnes 

sąlygas Objekto funkcionavimui. Pagalbos Centro paslaugos turi veikti kaip komunikacijos centras 

visais klausimais, susijusiais su Paslaugomis. Pagalbos Centras privalo:    

  

(i) Registruoti visus Paslaugų pažeidimus; 

 

(ii) būti efektyvus, lankstus ir veiksmingai įgyvendinti įvairius reikalavimus; 

 

(iii) palengvinti atsakymus į užklausimus dėl Paslaugų, Paslaugų pažeidimų vadovaujantis 

Reakcijos laiko ir Ištaisymo laiko reikalavimais; 

 

(iv) teikti aukšto lygio klientų aptarnavimą visiems Objekto naudotojams;  

 

(v) užtikrinti, kad Pagalbos Centro paslaugos būtų sėkmingai įgyvendinamos ir užtikrintų 

Objekto funkcijas; ir 

 

(vi) telkti išteklius maksimaliai Viešojo subjekto ir Objekto naudotojų naudai. 

 

 

4.1.2.   Apimtis 

 

 

(a) Privatus subjektas turi vykdyti visus reikalavimus išdėstytus Pastatų, statinių ir teritorijos būklės 

standarte 2 skyriuje, susijusius su Pagalbos Centro paslaugų teikimu. 

(b) Privatus subjektas turi teikti Pagalbos Centro paslaugas 24 valandas per parą, 365(6) dienas per 

kalendorinius metus remiantis šio Standarto reikalavimais. 

(c) Pagalbos Centras turi nuolat vykdyti komunikaciją tarp Valdžios subjekto ir Objekto naudotojų (iš 

vienos pusės), bei Privataus subjekto (iš kitos pusės) susijusią su šiais klausimais: 

 

(i) visų užklausų, prašymų susijusių su Paslaugomis, ataskaitos; 

 

(ii) Objekto darbuotojų pranešimai dėl gedimų, skundai susiję su Paslaugomis;  

 

(iii) Objekto darbuotojų ar Privataus subjekto pranešimai apie Paslaugų pažeidimus ir 

Funkcionavimo pažeidimų klasifikavimą; 

 

(iv) Valdžios subjekto prašymai dėl  laikinų reikalavimų pakeitimų Paslaugų teikimui ir jų  

apimčiai; 

 

(v) Signalizacijos, apsaugos sistemų stebėjimas; 

 

(vi) Valdžios subjekto duotos instrukcijos ir jo pranešimai, susiję su Sutartimi;  

 

(vii) reikalavimai dėl informacijos susijusios su Pagalbos Centro veikla pateikimo; 
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(viii) informavimas apie bet kokio Pagalbos Centrui pranešto Paslaugų pažeidimo ištaisymo 

progresą; ir  

 

(ix) visų skambučių, nesusijusių su Paslaugomis, nukreipimas. 

 

(d) Pagalbos Centrą sudaro tinkamo kiekio ir kvalifikacijos darbuotojai bei priemonės, kurias naudojant 

užtikrinamos galimybės  tinkamai gauti, registruoti ir reaguoti į žodinius, telefono, pašto, 

faksimilinius, elektroninio pašto ir kitokių komunikacijos formų pranešimus, automatiškai pranešti 

kiekvienam naudotojui, kai atitinkamas pranešimas yra registruojamas ir palaikyti ryšius su 

naudotojais darbo eigoje. 

 

(e) Pagalbos Centras taip pat turi veikti kaip perskirstytojas visiems su ne Paslaugomis susijusiems 

klausimams ir skambučiams, visada užtikrinant, kad jie būtų tiksliai perduoti tinkamiausiam 

Valdžios subjekto atstovui. 

 

(f) Pripažįstama, kad Pagalbos Centras gali koordinuoti savo atsakymus per konkrečius, su tam tikra 

Paslauga susijusius, darbuotojus. Vis dėlto, Pagalbos Centras visą laiką turi būti visiškai atsakingas 

už atsakymų valdymą ir koordinavimą ir Valdžios subjektui turi būti užtikrintas „vieno langelio” 

principas . 

 

4.1.3.   Minimalios paslaugų specifikacijos 

 

4.1.3.1. Įdiegimas ir nustatymas 

 

 

(a) Privatus subjektas privalo:  

 

(i) užtikrinti, kad Valdžios subjektui pagal Valdžios subjekto nustatytą formą (veikiant 

pagrįstai) prieš 30 dienų iki Pagalbos Centro veiklos pradžios būtų pateiktos aiškios 

Pagalbos Centro veiklos ir darbo funkcijų instrukcijos bei kad jos, esant reikalui, būtų 

atnaujinamos, ir kad prieš įvykdant pakeitimus šios instrukcijos būtų pateikiamos 

Valdžios subjektui.   

 

             Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.1 (a) (i) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. 

Kodas Specifikacijų lentelėje [PC00] 
 

(ii) remiantis pirminėmis Pagalbos Centro veiklos ir darbo funkcijų instrukcijomis ir jos 

atnaujinimais užtikrinti, kad visi Pagalbos Centro naudotojai, Objekto darbuotojai ir visi 

Paslaugų tiekėjai būtų tinkamai apie šias instrukcijas informuoti bei su jomis supažindinti.  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.1 (a) (ii) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. 

Kodas Specifikacijų lentelėje [PC01]. 
 

(b) Privatus subjektas turi parengti rekomendacinę medžiagą, skirtą padėti Pagalbos Centrui taikyti 

Paslaugų pažeidimo vertinimo kriterijus, kuriems turi pritarti Viešasis Subjektas. Ši medžiaga turi 

būti atnaujinama vieną kartą per metus, arba dažniau, jeigu, pagrįsta Valdžios subjekto nuomone, tai 

yra būtina. [PC02]    

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.1 (b) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC02]. 
 

(c) Pagalbos Centro personalas turi būti apmokytas įvertinti informaciją, gautą iš užklausimo ar 

Paslaugų pažeidimo pranešimo Pagalbos Centrui, ir priskirti ją prie konkrečios Paslaugos. 
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Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.1 (c) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC03]. 
 

(d) Privatus subjektas turi apmokyti Pagalbos Centro personalą atsakyti į pasiteiravimus informatyviai ir 

koncentruotai. Pagalbos Centro personalas turi vadovautis gero elgesio normomis.  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.1 (d) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC04]. 
 

4.1.3.2.   Pagalbos Centro valdymas 

 

(a) Privatus subjektas privalo registruoti visus prašymus ir Paslaugų pažeidimus ir pranešti Pagalbos 

Centrui, kaip nurodyta 2.1.4. dalyje. Privatus subjektas turi registruoti visą reikiamą informaciją, 

įskaitant:  

 

 

(i) Vardą ir pavardę asmens, užregistravusio užklausimą ar pranešimą dėl Paslaugų 

pažeidimo, bei vietą, kurioje tas asmuo buvo užfiksuojant pažeidimą (kai asmuo, 

įregistravęs užklausimą ar pranešimą, pateikia tokią informaciją); 

 

(ii) užklausimo ar pranešimo dėl Paslaugų pažeidimo pateikimo datą ir laiką;  

 

(iii) Paslaugų pažeidimo įtakotą Funkcinį sektorių ir jo vietą;  

 

(iv) Užklausimo ar pranešimo dėl Paslaugų pažeidimo pobūdį ir esmę; 

  

(v) bet kokią Paslaugų pažeidimo įtaką Sistemoms; 

 

(vi) informuojami apie reikalaujamas atlikti Paslaugas; 

 

(vii) Pažeidimo kategoriją (prioritetą); 

 

(viii) unikalų užklausimo numerį; 

 

(ix) informaciją, susijusią su bet kuriuo Reakcijos laiko ar Ištaisymo Laiko pratęsimu 

(įskaitant bet kokio laikino ištaisymo leidimo išdavimą); 

  

(x) prašymo perdavimo atitinkamam Paslaugų tiekėjui datą ir laiką; 

 

(xi) naudotus Reakcijos ir Ištaisymo veiksmus;  

 

(xii) faktinį Reakcijos laiką; 

 

(xiii) faktinį Ištaisymo laiką; ir  

 

(xiv) Asmenų, kurie veikia Privataus subjekto vardu ir kartu atlieka Reakcijos veiksmus, 

Laikiną ištaisymą, vardus ir pavardes (pavadinimus); 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (a) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC05]. 

 

(b) Privatus subjektas užtikrina, kad Pagalbos Centro personalas, vadovaudamasis Valdžios subjekto 

instrukcijomis, nedelsiant sureaguotų į skambučius ir pranešimus, nesusijusius su Privataus subjekto 

įsipareigojimais, ir nukreiptų juos tinkamiems adresatams pagal šį Standartą.  

 



79 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (b) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC06]. 
 

(c) Privatus subjektas turi informuoti Pagalbos Centru besinaudojančius Privataus subjekto ir Viešojo 

subjekto paskirtiems asmenis (Pagalbos Centro naudotojams) apie vykdomus veiksmus ir skirtą 

Reagavimo ir Ištaisymo laiką. Pagalbos Centras turi reaguoti į visus užklausimus, prašymus ir 

koordinuoti tokį reagavimą.  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (c) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC07]. 
 

(d) Privatus subjektas privalo užtikrinti, kad atitinkamas Paslaugų teikėjas sureaguotų į pranešimą 

apie Paslaugų pažeidimą ir pabaigęs atitinkamą Ištaisymo veiklą informuotų Pagalbos Centrą apie 

pasiektą Reakcijos laiką ir Ištaisymo laiką bei apie veiksmus, kuriu buvo imtasi. Tokia informacija 

privalo būti registruojama ir patalpinama Pagalbos Centro sistemoje (duomenų bazėje). 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (d) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC08]. 

 

(e) Pagalbos Centro sistema turi išsiųsti Privačiam subjektui ir Viešajam subjektui (automatinį) 

elektroninį pranešimą apie kiekvieno darbo (užduoties) užregistravimą, kai kiekvienas Pagalbos 

Centro naudotojas tokį darbą sėkmingai įregistruoja. Tuo pat metu turi būti išsiunčiama kopija 

Valdžios subjektui. Patvirtinime turi būti pateikiama tokia informacija: 

 

(i) Asmens, užregistravusio pranešimą, užklausimą, Paslaugų pažeidimą, vardas, 

pavardė ir vieta, kurioje buvo tas asmuo užfiksuojant pažeidimą; 

 

(ii) pateikto pranešimo, užklausimo, pranešimo apie Paslaugų pažeidimą data ir laikas;  

 

(iii) Paslaugų pažeidimo įtakotas Funkcinis sektorius;  

 

(iv) Paklausimo esmė arba Paslaugų pažeidimas; 

 

(v) prašomos Paslaugos; 

 

(vi) Pažeidimo kategorija (prioritetas); ir  

 

(vii) unikalus užklausimo numeris. 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (e) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC09]. 

 

(f) Kai informacija Pagalbos Centro užregistruojama, Privatus subjektas turi užtikrinti, kad įrašai nebūtų 

pakeisti, nebent egzistuoja pakeitimus registruojanti sistema, kurioje registruojama: 

 

(i) pakeitimo esmė ir poveikis; 

 

(ii) pakeitimo priežastis; 

 

(iii) asmens, padariusio pakeitimus, vardas bei pavardė; ir 

 

(iv) asmens, davusio leidimą ar įgaliojimą atlikti pakeitimus, vardas bei pavardė. 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (f) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC10]. 



80 

 

 

(g) Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Viešasis subjektas bet kuriuo metu turėtų visišką prieigą prie 

visų Pagalbos Centro įrašų, įgalinančią skaityti ir spausdinti duomenis, jų nekeičiant;  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (g) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC11]. 

 

(h) Pagalbos Centras turi funkcionuoti, įskaitant personalo dalyvavimą, 24 valandas per parą, 365(6) 

dienas per kalendorinius metus taip, kad reaguotų į visus prašymus ar Paslaugų pažeidimus;  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (h) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC12]. 

 

(i) Privatus subjektas turi reguliariai informuoti Pagalbos Centro naudotojus, jeigu kyla problemos, 

susijusios su Privataus subjekto Reakcijos laiku ar Ištaisymo laiko reaguojant ar taisant Funkcinį 

pažeidimą (kai yra taikoma);  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (i) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC13]. 

 

(j) Privatus subjektas turi visuomet užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą;  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (j) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC14]. 

 

(k) Privatus subjektas turi užtikrinti, kad Pagalbos Centras tinkamai ir laiku pateiks patvirtinimą apie 

kiekvieną susisiekimą, atsižvelgiant į pagalbos prašymo esmę ir svarbą. Privatus subjektas turi 

užtikrinti, kad Pagalbos Centras: 

 

(i) pateiktų asmeninį (ne automatinį) atsakymą per 30 sekundžių į 95% telefono 

skambučių per mėnesį; 

 

(ii) per 25 minutes nuo gavimo patvirtintų apie gautą elektroninį laišką; 

 

(iii) per 60 minučių patvirtinti apie gautą faksimilinį pranešimą; ir 

 

(iv) atsakymai į kitus rašytinius paklausimus būtų pateikiami per 5 darbo dienas nuo 

atitinkamo paklausimo gavimo. 

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (k) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC15]. 

 

(l) Privatus subjektas turi užtikrinti, kad būtų įdiegta tinkama atsarginė sistema užtikrinanti, kad 

Pagalbos Centro duomenys ir įrašai nedings ar nebus sugadinti, jei programinė įranga ar sistema būtų 

pažeista ar kitokios techninės grėsmės atveju. Atsarginė sistema turi išsaugoti informaciją bent vieną 

kartą per parą.  

 

Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (l) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC16]. 

 

(m) Kiekvieno mėnesio pabaigoje Privatus subjektas turi pateikti Valdžios subjektui Pagalbos Centro 

mėnesio laikotarpio dokumentų ir įrašų, elektroniniu ir popieriniu variantais, kopiją.  
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Reikalavimų, nustatytų 4.1.3.2 (m) poskyryje nesilaikymas sukelia Paslaugų pažeidimą. Kodas 

Specifikacijų lentelėje [PC17]. 

 

4.1.4.   Pagalbos Centro paslaugų specifikacijų lentelė 

 

Kodas Paslaugų specifikacija 
Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

PC00 

Pagalbos Centro veiklos ir 

naudojimo funkcijų instrukcijos 

pateiktos, atnaujintos, Valdžios 

subjektas su pakeitimais yra 

supažindintas nustatyta tvarka 

ir terminais. 

KP 
5 

 
PUSM. MĖN. 

PC01 

Pagalbos Centro naudotojai, 

Objekto darbuotojai ir visi 

Paslaugų tiekėjai tinkamai 

instruktuoti bei susipažindinti 

su Pagalbos Centro 

instrukcijomis bei su jų 

pakeitimais. 

KP 10 PUSM. MĖN. 

PC02 

Paslaugų pažeidimo vertinimo 

kriterijai yra paruošti ir 

atnaujinti kartą per metus, ar 

dažniau, jeigu to yra 

reikalaujama. 

KP 5 M. MĖN. 

PC03 

Paslaugų Centro personalas yra 

apmokytas vertinti Paslaugų 

reikalavimus, Paslaugų 

pažeidimus. 

KP 5 MĖN. SAV. 

PC04 

Pagalbos Centro personalas yra 

apmokytas laikytis gero elgesio 

standartų. 

KP 5 MĖN. SAV. 

PC05 

Visi paklausimai ar pranešimai 

apie Paslaugų pažeidimus yra 

įrašyti ir visi informaciniai 

laukai yra užpildyti pagal 

Standartą. 

KP 20 MĖN. SAV. 

PC06 

Pagalbos Centro personalas 

nedelsiant sureaguoja į 

skambučius ir pranešimus, 

nesusijusius su Privataus 

subjekto įsipareigojimais, ir 

nukreipia juos tinkamiems 

adresatams 

KP 1 MĖN. Net. 

PC07 

Pagalbos Centro naudotojai 

informuoti apie vykdomus 

veiksmus ir skirtą Reagavimo ir 

Ištaisymo laiką. 

KP 1 P/R Net. 

PC08 Reakcijos laikas, veiksmai, KP 20 MĖN. Net. 
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Kodas Paslaugų specifikacija 
Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

kurių imtasi bei Ištaisymo 

laikas yra užregistruoti.  

PC09 

Pranešimas išsiunčiamas 

Paslaugų Centrui ir Valdžios 

subjektui (kai to reikalaujama) 

apie kiekvieną užregistruotą 

veiklą. 

KP 1 P/R Net. 

PC10 

Visi pakeitimai sistemoje yra 

identifikuotini ir atlikti gavus 

reikalingą leidimą/įgaliojimą. 

KP 5 MĖN. Net. 

PC11 

Valdžios subjektas turi 

nepertraukiamą nuolat 

veikiančią prieigą prie Pagalbos 

Centro įrašų. 

KP 5 MĖN. Net. 

PC12 

Pagalbos Centras veikia 24 

valandas per parą, 365(6) 

dienas per metus. 

KP 20 T Net. 

PC13 

Pagalbos Centro naudotojai yra 

informuoti apie kilusias 

problemas. 

KP 2 MĖN. Net. 

PC14 
Konfidenciali informacija yra 

išlaikyta. 
KP 5 MĖN. Net. 

PC15 

Telefono skambučiai bei 

kreipimaisi kitais komunikacijų 

būdais yra atsakyti laiku. 

KP 2 MĖN. Net. 

PC16 

Visos Pagalbos Centro 

duomenų kopijos yra 

saugomos. 

KP 20 MĖN. Net. 

PC17 

Pagalbos Centro duomenų 

kopija pateikiama Valdžios 

subjektui mėnesio pabaigoje. 

KP 2 SAV. SAV. 

 

 

4.1.5.   PVR 

 

PVR 

Nr. 
Rodiklis 

Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

B01 

Vidutinis laiko tarpas, per kurį 

Objekto naudotojai Pagalbos Centro 

informuojami apie taikomą Ištaisymo 

laiką. 

Mažiau nei 10 

minučių 

Nuo 10 iki 30 

minučių 

Daugiau nei  

30 minučių 

B02 
Atsakytų skambučių skaičius 

procentine išraiška. 

90 procentų ir 

daugiau 

80 procentų ir 

daugiau 

Mažiau nei 80 

procentų 

B03 
Paslaugų pažeidimų skaičius, kurių 

neužfiksavo Pagalbos Centras. 
Mažiau nei 3 Nuo 3 – iki 8 Daugiau nei  8 
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4.2. TECHNINIŲ IR INŽINERINIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/ taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

VS01 

Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Vaizdo stebėjimo kameros veikia 

pagal paskirtį N KP 10 T Net. 

VS02 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Vaizdo įrašymo priemonės veikia 

pagal paskirtį N KP 10 T Net. 

VS03 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Vaizdo saugojimo priemonės 

veikia pagal paskirtį N KP 10 T Net. 

VS04 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Vaizdo atvaizdavimo priemonės 

veikia pagal paskirtį N KP 10 T Net. 

VS05 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Atliekami profilaktiniai sistemų 

darbo patikrinimai MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

VS06 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Valomos dulkės sisteminiuose 

blokuose, vėdinimo įrengimuose PUSM. KP 2 PUSM. SAV. 

VS07 
Vaizdo 

stebėjimo 

sistema 

Teikiamos konsultacijos dėl 

sistemos naudojimo P/R KP 5 MĖN. Net. 

AS01 

Apsaugos 

signalizacinė 

sistema 

Talpinės, radijo bangų, vibracinės, 

laidinės-banginės, seisminės, 

magnetometrinės ir kitokiais 

principais veikiančios saugomos 

draudžiamosios zonos kirtimo 

pažeidimo aptikimo techninės 

priemonės veikia pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

AS02 
Apsaugos 

signalizacinė 

Atliekami profilaktiniai sistemų 

darbo patikrinimai 
MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/ taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

sistema 

AS03 

Apsaugos 

signalizacinė 

sistema 

Valomos dulkės sisteminiuose 

blokuose, vėdinimo įrengimuose PUSM. KP 2 PUSM. SAV. 

AS04 

Apsaugos 

signalizacinė 

sistema 

Teikiamos konsultacijos dėl 

sistemos naudojimo P/R KP 5 MĖN. Net. 

JK01 

Judėjimo 

kontrolės 

sistema 

Rentgeno aparatai - introskopai, 

stacionarų metalo detektoriai, 

kompiuterizuota judėjimo 

valdymo ir kontrolės sistema 

veikia pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

JK02 

Judėjimo 

kontrolės 

sistema 

Atliekami profilaktiniai sistemų 

darbo patikrinimai MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

JK03 

Judėjimo 

kontrolės 

sistema 

Valomos dulkės sisteminiuose 

blokuose, vėdinimo įrengimuose PUSM. KP 2 PUSM. SAV. 

JK04 

Judėjimo 

kontrolės 

sistema 

Teikiamos konsultacijos dėl 

sistemos naudojimo P/R KP 5 MĖN. Net. 

RR01 

Radijo ryšio 

trukdymo 

sistema 

Judriojo radijo ryšio blokavimo 

sistemos - ryšio slopintuvai, 

skleidžiantys elektromagnetinius 

trikdžius veikia pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

RR02 

Radijo ryšio 

trukdymo 

sistema 

Atliekami profilaktiniai sistemų 

darbo patikrinimai MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

RR03 

Radijo ryšio 

trukdymo 

sistema 

Valomos dulkės sisteminiuose 

blokuose, vėdinimo įrengimuose PUSM. KP 2 PUSM. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/ taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

RR04 

Radijo ryšio 

trukdymo 

sistema 

Teikiamos konsultacijos dėl 

sistemos naudojimo P/R KP 5 MĖN. Net. 

IA01 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Pirmoji apsauginė draudžiamosios 

zonos tvora funkcionuoja pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

IA02 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Antroji apsauginė draudžiamosios 

zonos tvora funkcionuoja pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

IA03 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Išorinė apsauginė draudžiamosios 

zonos tvora funkcionuoja pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

IA04 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Tvorų geležiniai stogeliai 

funkcionuoja pagal paskirtį N FP A T Net. 

IA05 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Vieliniai spygliuotos vielos 

užtvarai funkcionuoja pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

IA06 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Spygliuotos vielos tūrinių žiedų 

barjerai funkcionuoja pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

IA07 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Profilaktiškai pakeičiami vieliniai 

spygliuotos vielos užtvarai 30 MĖN. KP 10 30 MĖN. MĖN. 

IA08 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Profilaktiškai pakeičiami 

spygliuotos vielos tūrinių žiedų 

barjerai  

30 MĖN. KP 10 30 MĖN. MĖN. 

IA09 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Draudžiamų daiktų permetimo į 

įstaigų teritoriją užkardanti 

priemonė – tinklas funkcionuoja 

pagal paskirtį 

N FP A T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 
Lygis/ taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

IA10 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Elektromagnetinės spynos veikia 

pagal paskirtį N FP A T Net. 

IA11 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Mechaninės spynos veikia pagal 

paskirtį N FP A T Net. 

IA12 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Atliekami profilaktiniai sistemų 

darbo patikrinimai MĖN. KP 2 MĖN. SAV. 

IA13 

Inžinerinės 

apsaugos 

priemonės 

Teikiamos konsultacijos dėl 

sistemos naudojimo P/R KP 5 MĖN. Net. 

 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

C01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo3 – 4 iki Daugiau nei  4 

C02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

C03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

4.3. STATINIO TECHNINIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

NV01 

Nutekamųjų vandenų, 

vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

Nutekamųjų  vandenų  vamzdynai,  

nutekamųjų  vandenų  surinkimo 

įrenginiai,  nutekamųjų  vandenų  

apdorojimo  įrenginiai,  kėlimo įranga 

veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

NV02 

Nutekamųjų vandenų, 

vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

Vandens  gavybos,  paruošimo  ir  

spaudimo  didinimo  įrenginiai, 

vamzdynai,  decentralizuoto  vandens  

šildymo  sistemos,  sanitariniai objektai  

N KP 20 T Net. 

NV03 

Nutekamųjų vandenų, 

vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

Dujų  tiekimo  šilumos  ūkiui  įrenginiai:  

dujų  sandėliavimo  ir gamybos 

įrenginiai, perdavimo stotys, slėgio 

reguliavimo sistemos ir dujų vamzdynai 

veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

NV04 

Nutekamųjų vandenų, 

vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

Purkštuvai (sprinkleriai), CO2 įrenginiai, 

priešgaisrinis vandentiekis, sieniniai 

hidrantai, gaisro gesinimo įranga veikia 

pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

NV05 

Nutekamųjų vandenų, 

vandens, dujų tiekimo 

įrenginiai 

Instaliaciniai blokai, sanitariniai mazgai 

veikia pagal paskirtį N FP B T Net. 

ST01 
Šilumos  tiekimo 

įrenginiai 

Kuro  tiekimas,  šilumos  perdavimo  

pastotės,  šilumos  gavyba  kuro arba  

neišsenkamų  energijos  šaltinių  

pagrindu,  įskaitant  kaminų prijungimą, 

centrinės vandens šildymo sistemos 

veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

ST02 
Šilumos  tiekimo 

įrenginiai 

Siurbliai,  paskirstymo  įrenginiai;  

patalpų  šildymo  vamzdynai, techninės 
N KP 20 T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

patalpų oro sistemos ir kiti šilumos 

vartotojai veikia pagal paskirtį 

ST03 
Šilumos  tiekimo 

įrenginiai 

Radiatoriai, panelinės šildymo sistemos 

veikia pagal paskirtį 
N FP B T Net. 

ST04 
Šilumos  tiekimo 

įrenginiai 

Kaminai veikia pagal paskirtį 
N KP 5 T Net. 

VI01 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Oro  nutraukimo,  tiekimo  įrenginiai,  

oro  tiekimo  ir  nutraukimo įrenginiai  

su  arba  be  oro  apdorojimo  funkcijos, 

mechaniniai  dūmų gaudytuvai veikia 

pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

VI02 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Dviejų arba trijų termodinaminio oro 

apdorojimo funkcijų įrenginiai veikia 

pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

VI03 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Keturių termodinaminio oro apdorojimo 

funkcijų įrenginiai veikia pagal paskirtį 
N FP A T Net. 

VI04 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Dažų dulkių sodintuvo įrenginiai, 

antrinio gamybinio oro naudojimo 

sistemos, ventiliacinė įranga veikia pagal 

paskirtį 

N FP A T Net. 

VI05 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Techninių  oro  įrenginių  aušinimo  

sistemos:  šaldymo  ir  grįžtamojo 

šaldymo ciklo sistemos, įskaitant 

siurblius, paskirstymo įrenginius ir 

vamzdynus, veikia pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

VI06 
Techniniai ventiliacijos 

įrenginiai 

Ventiliacinės  lubos,  aušinimo  lubos,  

ventiliacinės  angos,  dvigubos 

instaliacinės grindys veikia pagal 

paskirtį 

N FP B T Net. 

AI01 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Paskirstymo įrenginiai, transformatoriai 

veikia pagal paskirtį N FP A T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

AI02 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Elektros energijos generatoriai, įskaitant 

aušinimo, išmetamųjų dujų ir  kuro  

tiekimo  sistemas,  centrinę  

akumuliatorių  ir nenutrūkstamo elektros 

energijos tiekimo įrangą, fotogalvanines 

sistemas,  veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

AI03 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Pagrindiniai  žemosios  įtampos  

paskirstymo  skydai,  fazių 

kompensatoriai, maksimalios kontrolės 

sistemos veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

AI04 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Kabeliai,  laidai,  antriniai  skirstytuvai,  

tiesimo  sistemos, instaliaciniai prietaisai 

veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

AI05 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Stacionarūs šviestuvai, įskaitant elektros 

lempas, veikia pagal paskirtį N FP C T Net. 

AI06 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Išlydžio gaudymo įtaisai, nuvedimas, 

įžeminimas veikia pagal paskirtį N KP 20 T Net. 

AI07 

Aukštosios, vidutinės  

ir  žemosios įtampos 

įrenginiai 

Dažnio keitikliai veikia pagal paskirtį 

N FP A T Net. 

TT01 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Komutacinės spintos, tinklo 

komutatoriai, priedai veikia pagal 

paskirtį 

N KP 20 T Net. 

TT02 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Iškviečiamojo  ryšio  sistemos,  šviesos  

ir  skambučio  signalinės sistemos, namų 

ryšio ir durų atrakinimo sistemos veikia 

pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

TT03 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Laikrodžiai ir laiko apskaitos sistemos 

veikia pagal paskirtį N KP 10 T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

TT04 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Įgarsinimo  įranga,  konferencijų  ir  

vertėjų  garso  sistemos, dupleksinio ir 

simpleksinio ryšio sistemos veikia pagal 

paskirtį 

N FP C T Net. 

TT05 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Televizijos  sistemos,  įskaitant  siųstuvų  

ir  imtuvų antenų sistemas, keitiklius, 

veikia pagal paskirtį 

N KP 15 T Net. 

TT06 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Priešgaisrinės,  užpuolimo,  įsilaužimo  

signalizacijos  sistemos, kontrolinės 

budėtojų sistemos, įėjimo kontrolės ir 

patalpų stebėjimo sistemos veikia pagal 

paskirtį 

N KP 20 T Net. 

TT07 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Kabeliniai duomenų, kalbos, teksto ir 

vaizdo perdavimo tinklai veikia pagal 

paskirtį 

N KP 20 T Net. 

TT08 

Telekomunikacijų ir 

techniniai informacijos 

perdavimo įrenginiai 

Tiesimo  sistemos,  telemechaninės 

sistemos, automobilių statymo valdymo 

sistemos veikia pagal paskirtį 

N KP 15 T Net. 

KK01 
Kėlimo ir transportiniai 

įrenginiai 

Keleiviniai liftai, krovininiai liftai veikia 

pagal paskirtį 
N KP 20 T Net. 

KK02 
Kėlimo ir transportiniai 

įrenginiai 

Eskalatoriai veikia pagal paskirtį 
N KP 20 T Net. 

KK03 
Kėlimo ir transportiniai 

įrenginiai 

Fasadiniai liftai ir kitos apžvalgos 

sistemos veikia pagal paskirtį 
N KP 20 T Net. 

KK04 
Kėlimo ir transportiniai 

įrenginiai 

Automatizuoti  prekių  transportavimo  

įrenginiai,  dokumentų transportavimo 

įrenginiai, pneumatinio pašto įrenginiai 

veikia pagal paskirtį 

N KP 15 T Net. 

KK05 
Kėlimo ir transportiniai 

įrenginiai 

Kranai, įskaitant keltuvus, veikia pagal 

paskirtį 
N KP 20 T Net. 

KK06 Kėlimo ir transportiniai Pakeliamosios platformos veikia pagal N KP 20 T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

įrenginiai paskirtį 

SN01 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Maisto  ir  gėrimų  paruošimo,  išdavimo  

ir  sandėliavimo  įranga, įskaitant 

priklausančius šaldymo įrenginius, 

veikia pagal paskirtį 

N FP B T Net. 

SN02 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Skalbimo  ir  valymo įrenginiai, įskaitant  

priklausantį  vandens  paruošimą,  

dezinfekciniai  ir sterilizacijos įrenginiai, 

veikia pagal paskirtį 

N FP B T Net. 

SN03 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Stacionarūs medicininiai įrenginiai 

veikia pagal paskirtį 
N FP A T Net. 

SN04 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Šiluminiai baseino vandens paruošimo 

įrenginiai veikia pagal paskirtį 
N KP 15 T Net. 

SN05 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Šalčio  tiekimo  įrenginiai veikia pagal 

paskirtį 
N KP 15 T Net. 

SN06 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Atliekų ir terpių šalinimo įrenginiai, 

dulkių siurbimo įrenginiai veikia pagal 

paskirtį 

N KP 20 T Net. 

SN07 
Specifinio naudojimo 

įrenginiai 

Techniniai scenos įrenginiai, degalinių ir 

plovyklų įrenginiai veikia pagal paskirtį 
N KP 15 T Net. 

PA01 
Pastato automatizavimo 

sistemos 

Automatizuotos  sistemos,  valdymo  ir  

kontrolės  įrenginiai, programavimo 

įrenginiai, sensoriai ir aktyvatoriai, ryšių 

susikirtimo stotelės, programinė 

automatizuotų stočių įranga veikia pagal 

paskirtį 

N KP 20 T Net. 

PA02 
Pastato automatizavimo 

sistemos 

Paskirstymo  skydai  su  galingumo,  

valdymo  ir  apsaugos  elementų 

grupėmis veikia pagal paskirtį 

N KP 20 T Net. 

PA03 
Pastato automatizavimo 

sistemos 

Pagrindiniai siųstuvai su periferijos 

sistemomis, sisteminių ryšių su 
N KP 20 T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

automatizuotomis stotimis įrenginiai 

veikia pagal paskirtį 

PA04 
Pastato automatizavimo 

sistemos 

Kiti pastato automatizavimo įrenginiai ir 

sistemos veikia pagal paskirtį 
N KP 10 T Net. 

OS01 Visos sistemos Avarinės tarnybos paslaugos ištisą parą P/R KP 10 T Net. 

NB01 
Nuotėkos buitinės, 

technologinės 

Nuotėkų vamzdynų nuolydžių tikrinimas 

ir revizijos angų dangčių sandarumo 

atstatymas 

MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

NB02 
Nuotėkos buitinės, 

technologinės 

Vidaus bendro naudojimo nuotėkų tinklų 

tvirtinimo konstrukcijų patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

NB03 
Nuotėkos buitinės, 

technologinės 

Vidaus bendro naudojimo nuotėkų tinklų 

praplovimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

NB04 
Nuotėkos buitinės, 

technologinės 

Technologinių nuotėkų, riebalų ir naftos 

produktų gaudyklių funkcionalumo 

periodinis patikrinimas 

MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

NB05 
Nuotėkos buitinės, 

technologinės 

Pratekėjimų per vamzdžių sujungimus ir 

armatūrą patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DD01 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dujų deginimo įtaisų nuolatinė patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DD02 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dujų deginimo įtaisų metinė patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

DD03 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dujų signalizatorių patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

DD04 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dujų manometrų patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

DD05 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dūmtraukių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

DD06 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dujų deginimo įtaisų apsaugų patikra 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

DD07 Dujas deginantys Vandens minkštinimo įrenginių patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 
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Paslaugos 
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Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

įrenginiai 

DD08 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Varžų matavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

DD09 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Hidrauliniai bandymai 
M. KP 10 M. SAV. 

DD10 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Šildymo sistemos įvadinių manometrų 

patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

DD11 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Katilų vidaus ir išorės patikra 
2 M. KP 10 2 M. SAV. 

DD12 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Katilo darbo rėžimo derinimas 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

DD13 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Šildymo sistemos manometrų patikra 
2 M. KP 10 2 M. SAV. 

DD14 
Dujas deginantys 

įrenginiai 

Dokumentacijos pildymas 
MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

DS01 Dūmų šalinimas 
Patikrinti ar dūmų šalinimo stoglangiai ir 

švieslangiai yra uždarytoje padėtyje 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DS02 Dūmų šalinimas 
Atlikti išorinė valdymo ir signalizacijos 

valdymo sistemos patikrą 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DS03 Dūmų šalinimas Atlikti varžų matavimus M. KP 10 M. SAV. 

DS04 Dūmų šalinimas 
Patikrinti signalizacijos skydų šviesos ir 

garso indikatorių veikimą 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DS06 Dūmų šalinimas 
Valdymo sistemos patikra ir perjungimas 

į automatinį rėžimą 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

DS07 Dūmų šalinimas Patikslinti dūmų zonų išplanavimą M. KP 10 M. SAV. 

DS08 Dūmų šalinimas Rankinio paleidimo mygtukų patikra M. KP 10 M. SAV. 

DS09 Dūmų šalinimas Valdymo grandinių patikra M. KP 10 M. SAV. 

DS10 Dūmų šalinimas Sistemos kompleksinis bandymas M. KP 10 M. SAV. 

DS11 Dūmų šalinimas Įrašai žurnaluose M. KP 5 M. SAV. 
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Paslaugos 
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Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

DJ01 Dujotiekis 
Dujotiekio uždaromųjų įtaisų ir šulinių 

patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

DJ02 Dujotiekis Dujotiekio sistemų patikra M. KP 10 M. SAV. 

DJ03 Dujotiekis Skirstomųjų dujotiekių patikra M. KP 10 M. SAV. 

DJ04 Dujotiekis 
Dujų reguliavimo punkto, suskystintų 

dujų įrengimų patikra 
MĖN KP 10 MĖN SAV. 

DJ05 Dujotiekis 

Dujų reguliavimo punkto, suskystintų 

dujų įrengimų matavimo priemonių bei 

telemetrijos patikra 

M. KP 10 M. SAV. 

DJ06 Dujotiekis Dokumentacijos pildymas MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

ES01 Elektros sistemos Elektros skaitiklių duomenų nurašymas MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES02 Elektros sistemos Patalpų apšvietimo lempų patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES03 Elektros sistemos Lauko apšvietimo lempų patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES04 Elektros sistemos Paskirstymo skydelių patikra KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES05 Elektros sistemos Kontaktų paveržimas KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES06 Elektros sistemos 
Judesio daviklių veikimo patikrinimas, 

reguliavimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES07 Elektros sistemos Paskirstymo dėžučių patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES08 Elektros sistemos Laiko rėlių patikra KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES09 Elektros sistemos 
Elektros įrenginių šilumos punktuose 

varžų matavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

ES10 Elektros sistemos 
Automatinio rezervo įjungimo (ARĮ) 

vizualinė patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES11 Elektros sistemos ARĮ išbandymas KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES12 Elektros sistemos Varžų matavimai patalpose 6 M. KP 10 6 M. SAV. 

ES13 Elektros sistemos 

Kirtiklių ir automatų, automatinių 

išjungėjų, saugiklių įvadinėse spintose ir 

skydinėse patikra 

KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES14 Elektros sistemos Apskaitos skydelių vizualinė patikra M. KP 10 M. SAV. 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 
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ES15 Elektros sistemos 
Elektros pastotės, elektros tinklų ir 

automatikos patikra 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES16 Elektros sistemos 
Prijungtos nuo pastato elektros tinklo 

įrangos maitinimo patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES17 Elektros sistemos UPS vizualinė patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES18 Elektros sistemos 
Kondensatorinių reaktyvinės galios 

kompensuoklių vizualinė patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES19 Elektros sistemos 
Apsauginių priemonių komplektacijos 

patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

ES20 Elektros sistemos Elektros vartų veikimo patikra PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

ES21 Elektros sistemos Elektros oro užuolaidų patikra PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

ES22 Elektros sistemos 
Automatinių durų elektros maitinimo 

patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

ES23 Elektros sistemos 
Elektrinių vandens šildytuvų veikimo 

patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES24 Elektros sistemos Elektros jėgos spintų patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES25 Elektros sistemos 
Dyzelinio generatoriaus veikimo 

išbandymas be apkrovos 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

ES26 Elektros sistemos 
Dyzelinio generatoriaus veikimo 

išbandymas su apkrova 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

ES27 Elektros sistemos 

Elektros tiekimo schemos bei kabelių 

adresų atnaujinimas skydinėje ir elektros 

spintose 

M. KP 10 M. SAV. 

ES28 Elektros sistemos 
Elektros ūkio priežiūros žurnalo 

pildymas 
2 SAV. KP 10 2 SAV. SAV. 

EK01 Eskalatoriai Eskalatorių patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GA01 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Sirenų veikimo patikrinimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 
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Paslaugų 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

GA02 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Centralės testinis patikrinimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GA03 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Optinių dūmų daviklių valymas ir 

veikimo patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GA04 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Gaisro aptikimo sistemos kompleksinis 

bandymas PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

GA05 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Kontrolės bei indikacijos įrenginių 

patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GA06 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Valdymo grandinių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

GA07 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Varžų matavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

GA08 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Akumuliatorių patikra 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

GA09 
Gaisro aptikimo 

sistema 

Įrašai žurnaluose 
MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

GG01 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Varžų matavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

GG02 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Slėgio reguliavimas sistemoje 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GG03 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Slėgį palaikančio siurblio veikimo 

patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GG04 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Pagrindinio ir rezervinio siurblių 

veikimo patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GG05 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Valdymo sistemos patikra ir perjungimas 

į automatinį rėžimą MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

GG06 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Manometrų metrologinė patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

GG07 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Sistemos suveikimo signalo patikrinimas 
M. KP 10 M. SAV. 

GG08 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Purkštukų ir vamzdyno patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GG09 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Gesinimo vamzdynų hidraulinė patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

GG10 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Gesinimo stoties įrangos ir rezervuaro 

patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

GG11 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Sistemos kompleksinis bandymas 
M. KP 20 M. SAV. 

GG12 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Gesinimo sistemos vamzdynų 

praplovimas M. KP 10 M. SAV. 

GG13 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Elektrifikuotų sklendžių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

GG14 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Valdymo grandinių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

GG15 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Signalinių vožtuvų patikra ir valymas 
M. KP 10 M. SAV. 

GG16 
Gaisro gesinimo 

sistema 

Įrašai žurnaluose 
MĖN. KP 5 MĖN. SAV. 

GP01 
Pirminės gaisro 

gesinimo priemonės 

Priešgaisrinių skydų komplektacijos 

patikra M. KP 10 M. SAV. 

GP02 
Pirminės gaisro 

gesinimo priemonės 

Gesintuvų patikra 
M. KP 10 M. SAV. 
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Paslaugų 
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Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

GP03 
Pirminės gaisro 

gesinimo priemonės 

Evakuacinių planų patikrinimas 
M. KP 5 M. SAV. 

GB01 Gerbūvis Kelio užtvarų mechaninės dalies patikra PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

GB02 Gerbūvis Įėjimų stogelių valymas PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

GB03 Gerbūvis Nuogrindų smulkus tvarkymas M. KP 10 M. SAV. 

PV01 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Valdymo sistemos patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

PV02 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Manometrų metrologinė patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

PV03 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Valdymo sistemos patikra ir perjungimas 

į automatinį rėžimą 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

PV04 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Varžų matavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

PV05 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Priešgaisrinių čiaupų (skydų) 

komplektacijos patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

PV06 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Elektrifikuotų sklendžių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

PV07 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Vamzdynų hidraulinė patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

PV08 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Vamzdynų praplovimas ir gaisrinių 

čiaupų sklendžių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

PV09 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Žarnų perkantavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

PV10 
Vidaus priešgaisrinis 

vandentiekis 

Įrašai žurnaluose 
M. KP 5 M. SAV. 

HV01 
Karšto vandens 

tiekimas 

Vamzdyno, stovų būklės tikrinimas 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

HV02 
Karšto vandens 

tiekimas 

Vamzdyno iki uždaromosios armatūros 

apžiūra 
M. KP 10 M. SAV. 

HV03 Karšto vandens Karšto vandens vamzdyno atšakų ir M. KP 10 M. SAV. 
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pašalinimo 

periodas 

tiekimas stovų balansavimas 

HV04 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens sistemos išplovimas 
4 M. KP 20 4 M. SAV. 

HV05 
Karšto vandens 

tiekimas 

Šalto ir karšto vandens skaitiklių 

rodmenų nurašymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

HV06 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens temperatūros kontrolė ir 

koregavimas 
SAV. KP 10 SAV. SAV. 

HV07 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens kiekio, temperatūros 

reguliatorių, termorėlių techninis 

patikrinimas 

M. KP 10 M. SAV. 

HV08 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens sistemoje susidėvėjusių 

daugiau kaip 0,4 m ilgio vamzdžių 

pakeitimas 

M. KP 10 M. SAV. 

HV09 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens vamzdyno izoliacijos 

patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

HV10 
Karšto vandens 

tiekimas 

Netinkamos naudojimui izoliacijos 

pakeitimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HV11 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens cirkuliarinių stovų 

praplovimas ir nuorinimas 
M. KP 20 M. SAV. 

HV12 
Karšto vandens 

tiekimas 

Karšto vandens sistemos įrenginių 

kapitalinis remontas arba keitimas 
P/R KP 20 P/R SAV. 

HV13 
Karšto vandens 

tiekimas 

Avarijų karšto vandens sistemoje 

lokalizavimas ir likvidavimas 
P/R KP 20 P/R SAV. 

HV14 
Karšto vandens 

tiekimas 

Nuotėkio iš karšto vandens vamzdžių 

lokalizavimas 
P/R KP 20 P/R SAV. 

HV15 
Karšto vandens 

tiekimas 

Elektrinių vandens šildytuvų (boilerių) 

techninė patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LD01 Langai ir durys Langų funkcionalumo patikrinimas MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LD02 Langai ir durys Durų funkcionalumo patikrinimas MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF01 Liftai Įtampos komutavimo ir valdymo aparatų MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

funkcionalumo patikra 

LF02 Liftai 
Lifto šachtoje ir duobėje esančių elektros 

aparatų veikimo patikra ir reguliavimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF03 Liftai Kabinos sustojimo tikslumo patikra MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF04 Liftai 
Šachtos ir kabinos durų spynų patikra ir 

reguliavimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF05 Liftai 
Lifto valdymo ir signalizacijos aparatų, 

lifto suktuvo skridinių patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF06 Liftai 
Lynų bei tepalų lygio tepalinėse patikra 

ir papildymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

LF07 Liftai 
Šiukšlių iš duobės bei mechanizmų 

patalpos valymas 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

LF08 Liftai Metinės atestacijos organizavimas M. KP 20 M. SAV. 

LN01 Lietaus nuotekos 
Lauko nuotekų vamzdynų, trapų, įlajų, 

šulinių išvalymas, praplovimas 
PUSM. KP 20 PUSM. SAV. 

LN02 Lietaus nuotekos 
Pastato stogų, įlajų, latakų ir stovų 

funkcionalumo patikrinimas ir išvalymas 
PUSM. KP 20 PUSM. SAV. 

GR01 Pranešimai apie gaisrą 
Gaisro pranešimų sistemos kompleksinis 

bandymas 
M. KP 20 M. SAV. 

GR02 Pranešimai apie gaisrą Įrašai žurnaluose M. KP 5 M. SAV. 

PR01 Pastatų priežiūra 
Informacijos bei ataskaitų apie pastato / 

patalpų būklę surinkimas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

PR02 Pastatų priežiūra Kasmetinių apžiūrų aktų pildymas  M. KP 10 M. SAV. 

SR01 Statinio konstrukcijos 
Statinio techninės dokumentacijos 

pildymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

SR02 Statinio konstrukcijos Nuolatinių stebėjimų vykdymas MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

SR03 Statinio konstrukcijos Statinio kasmetinė techninė apžiūra M. KP 20 M. SAV. 

SP01 Santechniniai prietaisai 
Santechninių prietaisų veikimo, 

sandarumo patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

RP01 Stogo priežiūra Latakų ir lietvamzdžių išvalymas PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

HP01 Šilumos punktas 
Šilumos apskaitos prietaisų ir plombų 

tikrinimas, žurnalo pildymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

HP02 Šilumos punktas 
Šilumos apskaitos prietaiso rodmenų 

nurašymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

HP03 Šilumos punktas Filtrų, purvo rinktuvų valymas 2 SAV. KP 10 2 SAV. SAV. 

HP04 Šilumos punktas Uždaromosios armatūros patikra M. KP 10 M. SAV. 

HP05 Šilumos punktas 
Temperatūrinio grafiko koregavimas, 

nepažeidžiant higienos normų 
SAV. KP 10 SAV. SAV. 

HP06 Šilumos punktas 
Šilumos punkto elektros įrenginių 

priežiūra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

HP07 Šilumos punktas 
Šildymo ir karšto vandens sistemos 

paleidimas ir nuorinimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP08 Šilumos punktas Šilumos punkto hidraulinis išbandymas M. KP 20 M. SAV. 

HP09 Šilumos punktas 
Šilumokaičių smulkus remontas, 

sandarumo išbandymas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP10 Šilumos punktas 
Kontrolės ir matavimo prietaisų 

patikrinimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP11 Šilumos punktas 
Šilumos izoliacijos patikra, izoliacijos 

drėkimo vietų nustatymas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP12 Šilumos punktas 

Netinkamos naudojimui izoliacijos 

pakeitimas ir atsilaisvinusios 

pritvirtinimas 

M. KP 10 M. SAV. 

HP13 Šilumos punktas 

Optimalių valdymo programų 

nustatymas, nepažeidžiant higienos 

normų 

M. KP 10 M. SAV. 

HP14 Šilumos punktas 
Vamzdynų, balansinės ir uždaromosios 

armatūros ženklinimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP15 Šilumos punktas 
Šilumos ir karšto vandens siurblių 

viršijamo triukšmo nustatymas, guolių, 
M. KP 10 M. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

riebokšlių patikrinimas, blogų kontaktų 

paveržimas, pavaros profilaktinis 

remontas 

HP16 Šilumos punktas 
Automatizuoto šilumos punkto 

reguliatoriau profilaktinė apžiūra 
M. KP 10 M. SAV. 

HP17 Šilumos punktas 
Telemetrinės sistemos profilaktinė 

apžiūra 
M. KP 10 M. SAV. 

HP18 Šilumos punktas Šilumos punkto žurnalo pildymas SAV. KP 10 SAV. SAV. 

HP19 Šilumos punktas 

Informacijos apie pastebėtus šilumnešio 

parametrų nuokrypius įvade ir šilumos 

apskaitos prietaiso sutrikimus fiksavimas 

SAV. KP 10 SAV. SAV. 

HP20 Šilumos punktas 

Šilumos mazgo techninės 

dokumentacijos, instrukcijų ir schemų 

rengimas, atnaujinimas apskaitos mazge 

P/R KP 10 P/R SAV. 

HP21 Šilumos punktas 
Šilumos punkto sistemoje susidėvėjusių 

vamzdžių pakeitimas 
P/R KP 10 P/R SAV. 

HP22 Šilumos punktas 
Avarijų šilumos punkto sistemoje 

lokalizavimas ir likvidavimas 
P/R KP 10 P/R SAV. 

HP23 Šilumos punktas Uždaromosios armatūros keitimas P/R KP 10 P/R SAV. 

HP24 Šilumos punktas 
Aklių sumontavimas prieš įvadines 

sklendes 
P/R KP 10 P/R SAV. 

HP25 Šilumos punktas 

Šildymo arba karšto vandens siurblių, 

šilumokaičių ar kitų įrengimų kapitalinis 

remontas arba pakeitimas 

P/R KP 10 P/R SAV. 

HP26 Šilumos punktas 
Šilumos punkto parengties šildymo 

sezonui akto parengimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP27 Šilumos punktas Šilumos punkto patalpos tvarkymas SAV. KP 10 SAV. SAV. 

HP28 Šilumos punktas 
Drenažų ir oro išleidimo armatūros 

uždarymas aklėmis ir užplombavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HP29 Šilumos punktas Elevatoriaus tūtos išvalymas ir M. KP 10 M. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

pakeitimas 

HP30 Šilumos punktas 
Šildymo sistemos šilumokaičio 

praplovimas cheminiu būdu 
4 M. KP 10 4 M. SAV. 

HP31 Šilumos punktas 
Karšto vandens šilumokaičio 

praplovimas cheminiu būdu 
4 M. KP 10 4 M. SAV. 

HS01 Šildymo sistema 

Šildymo sistemos vamzdyno magistralių, 

atšakų, stovų, jungčių ir įrenginių 

apžiūra 

KETV. KP 10 KETV. SAV. 

HS02 Šildymo sistema 
Vamzdynų ir armatūros izoliacijos 

pažeistos eksploatavimo metu atkūrimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HS03 Šildymo sistema 
Radiatorių patikra, blogai šylančių 

radiatorių nuorinimas ir praplovimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HS04 Šildymo sistema 
Temperatūros tikrinimas kiekvieno stovo 

prijungimo prie magistralės vietose 
M. KP 10 M. SAV. 

HS05 Šildymo sistema Šilumos sistemos hidraulinis išbandymas M. KP 10 M. SAV. 

HS06 Šildymo sistema 
Elevatoriaus tūtos išvalymas arba 

pakeitimas 
M. KP 10 M. SAV. 

HS07 Šildymo sistema 

Šilumos sistemos vamzdyno izoliacijos 

apžiūra, izoliacijos drėkimo vietų 

nustatymas 

M. KP 10 M. SAV. 

HS08 Šildymo sistema 

Netinkamos naudojimui izoliacijos 

pakeitimas ar atsilaisvinusios 

pritvirtinimas 

M. KP 10 M. SAV. 

HS09 Šildymo sistema Šilumos sistemų praplovimas 4 M. KP 10 4 M. SAV. 

HS10 Šildymo sistema 

Kiaurų radiatorių nuėmimas ir 

pakeitimas ar šilumnešio cirkuliacijos 

jungčių įrengimas vietoj nuimto 

radiatoriaus 

P/R KP 10 P/R SAV. 

HS11 Šildymo sistema 
Šilumos sistemos įrenginių kapitalinis 

remontas 
P/R KP 10 P/R SAV. 



104 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

HS12 Šildymo sistema Šilumos daliklių remontas P/R KP 10 P/R SAV. 

HS13 Šildymo sistema 
Šilumos sistemos susidėvėjusių 

vamzdžių pakeitimas 
P/R KP 10 P/R SAV. 

HS14 Šildymo sistema 
Nuotėkio iš šildymo vamzdžių 

lokalizavimas  
P/R KP 10 P/R SAV. 

HS15 Šildymo sistema 
Šilumnešio temperatūros matavimas 

kontroliniuose taškuose 
2 SAV. KP 10 2 SAV. SAV. 

HS16 Šildymo sistema 
Šildymo sistemos hidraulinis 

balansavimas 
M. KP 10 M. SAV. 

CV01 Šaltas vanduo Šalto vandens rodmenų nurašymas MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC01 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šalto vandens tiekimo sistemų armatūros 

funkcionalumo patikra, techninis 

aptarnavimas 

MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC02 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šalto vandens įvadinių vandens 

skaitiklių, plombų patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC03 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šalto vandens kontrolės ir matavimo 

prietaisų funkcionalumo patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC04 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šalto vandens vamzdžių tvirtinimo 

konstrukcijų patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC05 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šalto vandens pratekėjimų per vamzdžių 

sujungimus šalinimas 
P/R KP 10 P/R SAV. 

RC06 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vandens filtrų valymas ir aptarnavimas 
SAV. KP 10 SAV. SAV. 

RC07 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Ortakių apžiūra ir profilaktika, difuzorių 

valymas 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC08 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Šaldymo – šildymo vožtuvų patikra 
MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

RC09 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos kondensato nuvedimo 

vamzdyno valymas 
M. KP 10 M. SAV. 

RC10 Vėdinimas ir oro Elektros ir automatikos patikra KETV. KP 10 KETV. SAV. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

kondicionavimas 

RC11 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos patikra 
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

RC12 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Kondicionavimo įrenginių bendroji 

patikra, freono ir tepalo slėgio 

patikrinimas 

PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC13 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Kondicionavimo įrenginių garintuvų 

valymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC14 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos automatinio valdymo 

patikrinimas 
SAV. KP 10 SAV. SAV. 

RC15 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos oro filtrų valymas ir 

keitimas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC16 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos ventiliatorių dirželių 

įtempimo patikrinimas ir įtempimas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC17 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos ašinio, išcentrinio 

ventiliatoriaus sparnuotės ir korpuso 

valymas 

PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC18 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos ventiliatoriaus guolių 

tepimas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC19 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos rekuperatoriaus 

pavaros patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC20 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos šildymo / šaldymo 

šilumokaičio valymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC21 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos oro sklendžių patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC22 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos rekuperatoriaus 

valymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC23 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo įrangos priešgaisrinių 

sklendžių patikra 
M. KP 10 M. SAV. 

RC24 Vėdinimas ir oro Kontaktų profilaktinė patikra spintose, M. KP 10 M. SAV. 



106 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

kondicionavimas elektros variklių srovių matavimas 

RC25 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Ventiliatorinių konvektorių patikra 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC26 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Kondicionavimo įrenginių kondensatorių 

valymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC27 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Riebalinių oro filtrų valymas 
M. KP 10 M. SAV. 

RC28 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Kondicionavimo įrenginių freono 

drėgmės indikatorių patikrinimas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC29 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų bei 

įrenginių parametrų reguliavimas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC30 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Ventiliatorinių konvektorių ir 

kondicionierių kondensato siurbliukų 

patikra 

PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC31 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Ventiliatorinių konvektorių ir 

kondicionierių oro filtrų valymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

RC32 
Vėdinimas ir oro 

kondicionavimas 

Kondicionavimo įrenginių freono 

papildymas 
PUSM. KP 10 PUSM. SAV. 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

D01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo3 – 4 iki Daugiau nei  4 

D02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

D03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.4. VALYMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

Visos laisvės atėmimo vietų patalpos, įrenginiai ir baldai turi būti švarūs. 

 

Gyvenamosiose patalpose turi būti talpos buitinėms atliekoms. Gyvenamosios patalpos turi būti kiekvieną 

dieną valomos drėgnuoju būdu, ant sienų ir lubų neturi būti pelėsių. Sanitariniai techniniai įrenginiai 

plaunami ir dezinfekuojami kiekvieną dieną.  

 

Laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys privalo savarankiškai nuolat rūpintis švaros bei tvarkos palaikymu 

gyvenamosiose patalpose. Tam tikslui jie turi būti aprūpinti švariu ir tvarkingu valymo inventoriumi. Ne 

rečiau kaip vieną kartą per mėnesį būtina atlikti gyvenamųjų patalpų pagrindinį valymą (sienų, lubų, grindų, 

langų, palangių, įrenginių, baldų ir kt.).  

 

Laisvės atėmimo vietose neturi būti graužikų ir buitinių parazitų.  

 

Valymo rezultatai privalo būti nuolat tikrinami ir pagal individualią metodiką fiksuojami dokumentuose. 

Turi būti sudaryta valymo kontrolę užtikrinanti sistema. Sistema turi atitikti LST EN 13549 reikalavimus.  

 

Laisvės atėmimo įstaigos valymo darbų aprašymas apima mažiausią valymo dažnumą, kuris, esant optimaliai 

pastato būklei, užtikrina pakankamą valymo kokybę. 

 

Valymo darbų aprašyme vartojami šie terminai ir apibrėžtys: 

 

Patalpos komponentas – funkcinis arba statybinis patalpos elementas. 

Pagrindinio inventoriaus komponentai – sudedamoji inventoriaus dalis, kurią lemia patalpos funkcinė 

paskirtis, pvz., naudojama kaip darbo vieta. 

Kito inventoriaus komponentai – inventoriaus dalys, kurios nepriskiriamos pagrindinio inventoriaus 

komponentams. 

Sienos ir lubos – patalpų ribojančios pastato dalys su joms priklausančiais elementais, išskyrus grindis. 

Grindys – paviršiaus plotas su jam priklausančiais elementais. 

Sunkiai pasiekiamos vietos – plotai, kurie įprastai patalpoje nepastebimi, pvz., plotai, esantys aukščiau nei 

1,80 m aukštyje. 

Taršos rūšys – taršos suskirstymas pagal kilmę. 

Šiukšlės – nukritusios arba numestos didesnės šiukšlės, kurias galima surinkti. 

Neprilimpantys nešvarumai – nešvarumai, kurių negalima tiesiogiai paimti arba pakelti. 

Prilimpantys nešvarumai – nešvarumai, kurie prilimpa tik prie atitinkamo arba riboto ploto. 

Susikaupiantys nešvarumai – tos pačios rūšies tarša, kuri atsiranda vis tame pačiame apibrėžtame plote. 

 

Įkalinimo įstaigos patalpų valymo reikalavimai, atitinkantys sutartinius, aplinkos apsaugos ir higienos 

reikalavimus: 

 

A) Bendra informacija 

 

Patalpų, turinčių ypatingą higieninę reikšmę, tokių kaip tualeto, dušo patalpų, persirengimo kambarių, 

virtuvių ir pan., priežiūra turi užtikrinti, kad buvimas šiose patalpose neturės neigiamos įtakos sveikatai. 
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Bendro naudojimo plotai turi būti valomi tokiais valymo būdais, kad dulkių didžiausia leidžiama 

koncentracija neviršytų higienos normos HN 35 leistinų verčių. 

 

B) Reikalavimai, būtini pasiekti reikiamą darbo rezultatą 

 

1) valymo darbai, kuriuos atlieka samdomi valytojai 

 

Įmonė pagal užsakovo reikalavimą turi pateikti įrodymus, kad vykdys sąlygas, reikalingas užduočiai 

tinkamai atlikti, turint omenyje objektyvius specifinius reikalavimus (darbų aprašymą). 

Įmonė privalo užtikrinti, kad turi pakankamai žinių apie technologijas, patirties ir įgūdžių, taip pat reikiamą 

inventorių, kad profesionaliai atliktų darbą. 

 

2) valymo metodai ir sistemos 

 

Valoma atitinkamoje erdvėje su joje esančiais valomais daiktais. Naudojamos technikos būklė neturi kelti 

pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Atliekant kasdieninį valymą reikia tausoti esamus daiktus ir grindų 

dangas. 

 

Valymui skirtas inventorius ir mašinos turi būti nepriekaištingai techniškai tvarkingi ir švarūs. Mašinos turi 

atitikti galiojančias technines saugos instrukcijas ir, kaip jose numatyta, turi būti tikrinama jų techninė būklė. 

 

Sutartį sudariusioms šalims turi būti pateikiamos aptarnavimo instrukcijos, valymo ir priežiūros nuorodos, 

informacija apie produktą, o naudojant pavojingas (išskyrus draudžiamas nuodingas) medžiagas – LR 

Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687 Dėl saugos duomenų lapo reikalavimų 

ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo nustatyta tvarka įforminti saugos duomenų 

lapai ir LR Sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 Dėl biocidų autorizacijos 

ir registracijos taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka Visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos išduotų biocidų autorizacijos ir registracijos liudijimų kopijos. 

 

Jeigu patalpose yra gaminami švieži maisto produktai, tai tokios patalpos valomos tik su šioms patalpoms 

skirtu valymo inventoriumi ir priemonėmis. Toks valymo inventorius turi būti laikomas ir sandėliuojamas 

atskirai nuo kitų patalpų valymo inventoriaus. 

 

Turi būti atsižvelgta į šiuos higienos reikalavimus: 

 

a) Paviršiai (tualetuose, kitose sanitarinėse-higieninėse patalpose, bendro naudojimo plotuose, virtuvėse) turi 

būti valomi naudojant kiekvienai patalpai skirtą valymo inventorių. Praktikoje skirtingų patalpų valymo 

inventorius ženklinamas tokiomis spalvomis: 

 

Raudona – tualetai, unitazai ar pisuarai, 

 

Geltona – kita sanitarinė įranga, tokia kaip praustuvai, higienos reikmenų laikikliai ir pan., 

 

Mėlyna – bendrojo naudojimo patalpos su baldais, 

 

Žalia – virtuvės patalpos su visa įranga bei valgyklos, bufetai, maisto prekybos automatai 
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b) Bendro naudojimo plotuose dulkės valomos drėgnuoju būdu, kadangi jos kelia nemažą pavojų. Reikia 

atsižvelgti į galimas alergijas dulkėms; 

 

c) kituose plotuose valoma drėgnuoju būdu; 

 

d) dezinfekuojančios priemonės gali būti naudojamos tik išimtinais atvejais; 

 

e) profilaktiniam dezinfekavimui gali būti naudojamos tik tos priemonės, kurios registruotos LR Sveikatos 

apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos 

taisyklių patvirtinimo nustatyta tvarka; 

 

f) valymo ir dezinfekavimo priemonės turi būti naudojamos pagal gamintojo instrukcijas ir saugos duomenų 

lapus; 

 

g) tekstilė, skirta valyti (šluostės rėmeliams, servetėlės, kempinės), turi būti apdorota pagal higienos 

reikalavimus. 

 

3) valymo darbų aprašymas ir planai 

 

Konkreti darbų apimtis ir valymo darbų eiga turi būti įtraukti į darbų aprašymą. Iš darbų aprašymo paslaugos 

teikėjas turėtų sudaryti pritaikytą darbų valymo planą (atsižvelgdamas į valymo dažnumą) ir pateikti jį kaip 

darbinius nurodymus valymo darbus atliekantiems darbuotojams. Valymo darbų planas turi būti pateiktas 

užsakovui. 

 

C) Kasdieninis valymas 

 

1) apimtys ir dažnumas 

Turi būti nustatomos kasdieninio valymo apimtys, numatoma, kokie darbai neturi būti atliekami, o prireikus į 

užsakymą įtraukiami kaip papildomi valymo darbai. Baldų paviršiai valomi tam tikru dažnumu tik tada, jeigu 

jie nukraustyti. 

 

2) valymo dažnumo nustatymas 

 

Individualiai nustatant valymo dažnumą, reikia atkreipti dėmesį į šiuos veiksnius: vietą, statybines 

medžiagas, metų laiką. 

 

3) valymo dienos per metus 

a) Turi būti susitarta dėl visų valymo dienų skaičiaus per metus. 

b) Turi būti susitarta dėl tam tikrų patalpų priežiūros, kurių valymas dėl didelės taršos nelaikomas 

kasdieniniu valymu. Ekskrementų pašalinimas nuo grindų arba sienų sutartyje turi būti numatytas 

papildomai, kaip sudėtingesnis kasdieninis arba kaip papildomas valymas. 

 

D) Valymo ir priežiūros priemonės 

 

Šalia kasdieninio valymo, norint atitikti higienos reikalavimus ir gerą valymo kokybę, turi būti atliekamas 

pagrindinis, papildomas valymas ir langų valymas bei priežiūra. 

 

1) pagrindinis valymas 
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Tokio valymo apimtis sutartyje turi būti numatyta atskirai. Grindų dangos ir valomieji paviršiai, kurių 

nereikia kas dieną valyti, priskiriami pagrindiniam valymui (pvz., plaunamųjų sienų paviršiai, žaliuzės, 

orlaidės, šviestuvų vidus ir išorė). 

 

2) papildomas valymas 

 

Papildomam valymui priskiriami neįprasti užteršimai, kurie neišvalomi per kasdieninį valymą ir kurie turi 

būti įtraukti kaip papildomas užsakymas. Papildomam valymui taip pat priskiriamas kompiuterių ir kitos 

organizacinės technikos valymas. 

 

3) langų valymas 

 

Langai, šviesos prieduobės turi būti valomi iš dviejų ar daugiau pusių. Taip pat turi būti aptariamas išorinių 

bei vidinių rėmų valymas, įskaitant langų aksesuarų valymą. Jeigu būtinos rėmų priežiūros priemonės (pvz., 

rėmai lakuoti), tai turi būti įtraukta į sutartį. 

 

4) priežiūros priemonės 

 

Atsižvelgiant į patalpų paviršiaus dangą (pvz., linoleumas, PVC, elastinė danga, medinis paviršius), jos 

savybes (pvz., atnaujintas paviršius, gamyklinis klojinys) ir būklę (nusidėvėjimo laipsnis), tam, kad jie 

išlaikytų savo vertę, po pagrindinio valymo būtinos papildomos priežiūros priemonės. 

 

E) Valymo kokybės kontrolė 

 

Valymo rezultatai privalo būti nuolat tikrinami ir pagal individualią metodiką fiksuojami dokumentuose. 

Turi būti sudaryta valymo kontrolę užtikrinanti sistema. Sistema turi atitikti LST EN 13549 reikalavimus.  

 

Kokybės vertinimo sistemos pritaikymo sąlyga yra atskirų patalpų dydžių nustatymas ir patalpų suskirstymas 

į grupes. Kokybės vertinimo sistemoje nustatytas kokybės lygis, kaip privaloma norma, informuojant apie 

toleruojamą užterštumą pagal patalpos dydį. Kuo aukštesnis kokybės lygis, tuo mažiau toleruojami leidžiami 

užteršimai. Pasirinktinai tikrinant patalpas apžiūros būdu pagal standartą LST ISO 28559-1, įvertinant 

valymą ir patalpų naudojimą bei nustatytą valymo kokybės lygį, palyginama su privalomu reikalavimu. 

Atrankinio patikrinimo rezultatas apsprendžia, ar laikomasi reikalavimų. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

LA01 
Laiptinės, 

koridoriai 

Grindų valymas drėgnu būdu 
D. KP 5 MĖN. D. 

LA02 
Laiptinės, 

koridoriai 

Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas 
PUSM. KP 5 PUSM. D. 

LA03 
Laiptinės, 

koridoriai 

Turėklų valymas drėgnu būdu 
D. KP 5 MĖN. D. 

LA04 
Laiptinės, 

koridoriai 

Langų valymas 
MĖN. KP 5 MĖN. D. 

LA05 
Laiptinės, 

koridoriai 

Aukštai esančių langų valymas 
MĖN. KP 5 MĖN. D. 

LA06 
Laiptinės, 

koridoriai 

Visų paviršių valymas 
MĖN. KP 5 MĖN. D. 

LA07 
Laiptinės, 

koridoriai 

Sienų valymas 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

LA08 
Laiptinės, 

koridoriai 

Lubų valymas 
KETV. KP 5 KETV. D. 

LA09 
Laiptinės, 

koridoriai 

Durų valymas drėgnu būdu 
D. KP 5 MĖN. D. 

LA10 
Laiptinės, 

koridoriai 

Šviesos jungiklių valymas 
D. KP 5 MĖN. D. 

LA11 
Laiptinės, 

koridoriai 

Šviestuvų, rozečių, kitos įrangos valymas 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

AD01 
Administracinės 

patalpos 

Grindų dangos valymas drėgnu būdu 
D. KP 10 MĖN. D. 

AD02 
Administracinės 

patalpos 

Grindų dangos atnaujinimas poliravimo 

emulsija 
KETV. KP 10 KETV. D. 

AD03 
Administracinės 

patalpos 

Dulkių valymas nuo baldų, durų, 

radiatorių 
D. KP 10 MĖN. D. 

AD04 Administracinės Stiklinių durų, pertvarų, veidrodžių D. KP 10 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

patalpos valymas 

AD05 
Administracinės 

patalpos 

Kruopštus visų paviršių valymas 
MĖN. KP 10 MĖN. D. 

AD06 
Administracinės 

patalpos 

Sienų valymas 
SAV. KP 10 MĖN. D. 

AD07 
Administracinės 

patalpos 

Lubų valymas 
KETV. KP 10 KETV. D. 

AD08 
Administracinės 

patalpos 

Šviesos jungiklių valymas 
D. KP 10 MĖN. D. 

AD09 
Administracinės 

patalpos 

Šviestuvų, rozečių valymas 
SAV. KP 10 MĖN. D. 

AD10 
Administracinės 

patalpos 

Kompiuterių, telefono aparatų, kitos 

organizacinės technikos valymas 
D. KP 10 MĖN. D. 

AD11 
Administracinės 

patalpos 

Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, 

maišelių keitimas 
D. KP 10 MĖN. D. 

SM01 Sanitariniai mazgai 
Grindų valymas drėgnu būdu, 

dezinfekavimas 
D. KP 15 MĖN. D. 

SM02 Sanitariniai mazgai 
Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas 
MĖN. KP 15 MĖN. D. 

SM03 Sanitariniai mazgai Dulkių valymas nuo visų paviršių D. KP 15 MĖN. D. 

SM04 Sanitariniai mazgai Kruopštus visų paviršių valymas MĖN. KP 15 MĖN. D. 

SM05 Sanitariniai mazgai Sienų valymas SAV. KP 15 MĖN. D. 

SM06 Sanitariniai mazgai Lubų valymas KETV. KP 15 KETV. D. 

SM07 Sanitariniai mazgai Durų valymas drėgnu būdu D. KP 15 MĖN. D. 

SM08 Sanitariniai mazgai Šviesos jungiklių valymas D. KP 15 MĖN. D. 

SM09 Sanitariniai mazgai Šviestuvų, rozečių valymas SAV. KP 15 MĖN. D. 

SM10 Sanitariniai mazgai 
Įrangos valymas (klozetų, bakelių, 

veidrodžių, kriauklių ir kt.) 
D. KP 15 MĖN. D. 

SM11 Sanitariniai mazgai Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, D. KP 15 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

maišelių keitimas 

SM12 Sanitariniai mazgai 
Higienos reikmenų (skysto muilo, 

popierių rankšluosčių ir kt.) tiekimas 
P/R KP 15 MĖN. D. 

FF01 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Lifto aikštelių grindų valymas drėgnu 

būdu 
D. KP 5 MĖN. D. 

FF02 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Lifto aikštelių šveitimas, impregnavimas 

ir padengimas 
KETV. KP 5 KETV. D. 

FF03 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Lifto kabinos visų paviršių valymas 
D. KP 5 MĖN. D. 

FF04 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Kruopštus visų paviršių valymas 
MĖN. KP 5 MĖN. D. 

FF05 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Lifto aikštelių sienų valymas 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

FF06 
Liftai ir liftų 

aikštelės 

Lifto aikštelių lubų valymas 
KETV. KP 5 KETV. D. 

PP01 
Pagalbinės 

patalpos 

Grindų valymas drėgnu būdu 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

PP02 
Pagalbinės 

patalpos 

Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas 
PUSM. KP 5 PUSM. D. 

PP03 
Pagalbinės 

patalpos 

Kruopštus visų paviršių valymas 
MĖN. KP 5 MĖN. D. 

PP04 
Pagalbinės 

patalpos 

Durų valymas drėgnu būdu 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

PP05 
Pagalbinės 

patalpos 

Šviesos jungiklių valymas 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

PP06 
Pagalbinės 

patalpos 

Šviestuvų, rozečių valymas 
SAV. KP 5 MĖN. D. 

MT01 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Grindų valymas drėgnu būdu 
D. KP 15 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

MT02 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas 
KETV. KP 15 KETV. D. 

MT03 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Dulkių valymas nuo baldų, palangių, 

durų, radiatorių 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT04 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Langų valymas 
MĖN. KP 15 MĖN. D. 

MT05 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Stiklinių pertvarų valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

MT06 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Kruopštus visų virtuvės paviršių valymas 
MĖN. KP 15 MĖN. D. 

MT07 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Sienų valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

MT08 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Lubų valymas 
KETV. KP 15 KETV. D. 

MT09 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Durų valymas drėgnu būdu 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT10 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Šviesos jungiklių valymas 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT11 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Šviestuvų, rozečių valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

MT12 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Virtuvės kriauklės valymas 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT13 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Virtuvės spintelių išorinis valymas drėgnu 

būdu 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT14 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Darbastalio valymas drėgnu būdu 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT15 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Mikrobangų krosnelės vidinis ir išorinis 

valymas 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT16 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Orkaitės vidinis ir išorinis valymas 
D. KP 15 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

MT17 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Viryklės valymas 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT18 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Šaldytuvo vidinis valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

MT19 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Šaldytuvo išorinis valymas drėgnu būdu 
D. KP 15 MĖN. D. 

MT20 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Garų ištraukėjo valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

MT21 
Maisto ruošimo 

patalpos 

Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, 

maišelių keitimas 
D. KP 15 MĖN. D. 

HK01 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Grindų valymas drėgnu būdu 

2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK02 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas SAV. KP 20 MĖN. D. 

HK03 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Dulkių valymas nuo baldų, palangių, 

durų, radiatorių 2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK04 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Langų valymas 

MĖN. KP 20 MĖN. D. 

HK05 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Medicininės įrangos valymas 

2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK06 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Baldų valymas 

2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK07 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Sienų valymas 

SAV. KP 20 MĖN. D. 



116 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

HK08 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Lubų valymas 

KETV. KP 20 KETV. D. 

HK09 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Durų valymas drėgnu būdu 

2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK10 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Šviesos jungiklių valymas 

2 D. KP 20 MĖN. D. 

HK11 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Šviestuvų, rozečių valymas 

SAV. KP 20 MĖN. D. 

HK12 

Ligoninės 

(karantino) 

patalpos 

Šiukšlių iš šiukšlių dėžių išnešimas, 

maišelių keitimas 2 D. KP 20 MĖN. D. 

CH01 Techninės patalpos Grindų valymas drėgnu būdu SAV. KP 5 MĖN. D. 

CH02 Techninės patalpos 
Grindų šveitimas, impregnavimas ir 

padengimas 
PUSM. KP 5 PUSM. D. 

CH03 Techninės patalpos Kruopštus visų paviršių valymas MĖN. KP 5 MĖN. D. 

CH04 Techninės patalpos Durų valymas drėgnu būdu SAV. KP 5 MĖN. D. 

CH05 Techninės patalpos Šviesos jungiklių valymas SAV. KP 5 MĖN. D. 

CH06 Techninės patalpos Šviestuvų, rozečių valymas SAV. KP 5 MĖN. D. 

SK01 
Skalbyklos 

patalpos 

Skalbyklos patalpos ir visi paviršiai 

(grindys, paviršiai skalavimo ir presavimo 

zonose, transporteriai, presai, įrenginiai) 

valomi ir dezinfekuojami kasdien 

D. KP 5 MĖN. D. 

SK02 
Skalbyklos 

patalpos 

Šviesos jungiklių valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

SK03 
Skalbyklos 

patalpos 

Šviestuvų, rozečių valymas 
SAV. KP 15 MĖN. D. 

SK04 
Skalbyklos 

patalpos 

Šepečiu, oro srove nuvalomos sienos, 

grindys, durys, išvalomos nuosėdos iš 

skalbyklių ir dezinfekuojami visi paviršiai 

SAV. KP 15 MĖN. D. 

SK05 
Skalbyklos 

patalpos 

Langų valymas 
MĖN. KP 15 MĖN. D. 

VP01 Visos patalpos 
Dezinfekuojamos, dezinsekuojamos ir 

deratizuojamos patalpos 
M. KP 20 M. SAV. 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

E01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo3 – 4 iki Daugiau nei  4 

E02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

E03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.5. TERITORIJOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

Laisvės atėmimo vietų teritorija turi būti tvarkinga, apželdinta ir aptverta, periodiškai valoma, šienaujama, jeigu dulka – drėkinama. 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

TR01 Teritorija Šiukšlių konteinerių išvežimas  D. KP 10 MĖN. D 

TR02 Teritorija Sniego surinkimas, pakrovimas į savivarčius ir išvežimas P/R KP 5 MĖN. D 

TR03 Teritorija 
Periodiškai šalinti susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir 

kitokias sąnašas nuo statinio ir jo konstrukcijų 
P/R KP 10 MĖN. D 

TR04 Teritorija 

Vasaros sezono metu (nuo balandžio 1 d. iki spalio 1 d.) 

plauti ir dezinfekuoti konteinerius ne rečiau kaip kartą 

per mėnesį 

MĖN. KP 10 MĖN. D 

TR05 Teritorija 
Apželdinimas: vejos įrengimas, medžių ir krūmų 

sodinimas, gėlynų įrengimas  
P/R KP 5 MĖN. D 

TR06 Teritorija 
Gėlynų priežiūra, medžių genėjimas ir pjovimas, krūmų 

karpymas ir formavimas, želdinių tręšimas 
P/R KP 5 MĖN. D 

TR07 Teritorija Takų, pėsčiųjų zonų valymas P/R KP 5 MĖN. D 

TR08 Teritorija Tvorų, vartų,  pavėsinių, suolų priežiūra P/R KP 5 MĖN. D 

TR09 Teritorija Žolė turi būti nupjauta iki 60 mm aukščio. N KP 5 MĖN. D 

TR10 Teritorija 
Pašalinti akmenis, stiklą, šiukšles ir kitus nešvarumus, 

išlaikyti žolę švarią 
N KP 5 MĖN. D 

TR11 Teritorija 

Nauja žole apželdintuose plotuose turi būti kuo mažiau 

samanų, piktžolių ir pan. Ankstesniuose žole 

apželdintuose plotuose turi būti kuo mažiau piktžolių, 

atsižvelgiant į ankstesnę jų būklę. 

N KP 5 MĖN. D 

TR12 Teritorija 
Žole apželdintuose plotuose neturi būti transporto 

provėžų ar kitų įprastinio paviršiaus kontūro suardymų. 
N KP 5 MĖN. D 

TR13 Teritorija 
Visi žolynai turi būti sveiki. Intensyviai naudojami 

žolynai turi būti atstatomi pagal poreikius 
N KP 5 MĖN. D 

TR14 Teritorija Nauji žolynai turi būti gerai drenuojami. N KP 5 MĖN. D 

TR15 Teritorija Žolynų pakraščiai (įskaitant betoninius bortelius ir pan.) N KP 5 MĖN. D 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

turi būti tvarkingi ir be piktžolių. 

TR16 Teritorija 

Medžiai ir krūmai prižiūrimi, kad būtų geros būklės, 

netrukdytų normaliam komplekso naudojimui ir nekeltų 

pavojaus saugumui. Šalia langų augantys augalai turi 

nesiekti palangių aukščio 

N KP 5 MĖN. D 

TR17 Teritorija Nuvytusius augalus pašalinti ir pakeisti naujais N KP 5 MĖN. D 

TR18 Teritorija 
Turi būti išlaikoma gera gyvatvorių ir gėlynų būklė, 

naikinant ar pašalinant piktžoles ir nešvarumus 
N KP 5 MĖN. D 

TR19 Teritorija Žole apželdinti plotai turi būti tinkamai drenuojami. N KP 5 MĖN. D 

TR20 Teritorija 

Keisti veiklai reikalingas medžiagas lauko sporto 

aikštynuose, užtikrinant jų panaudojimą pagal paskirtį bei 

atitikimą higienos normoms 

N KP 10 MĖN. D 

TR21 Teritorija 
Ant sporto aikštynų paviršių negali būti samanų, 

piktžolių  
N KP 5 MĖN. D 

TR22 Teritorija 

Stebimos oro sąlygos ir imamasi reikiamų sklypo 

priežiūros priemonių, visada užtikrinančių sporto 

komplekso naudotojų saugą.  

N KP 5 MĖN. D 

TR23 Teritorija 

Pašalinti nuo kelių ir takų sniegą ar kitas su oro 

sąlygomis susijusias kliūtis, kad visada būtų užtikrintas 

saugus įėjimas į pastatą ir išėjimas iš jo. Susidarius ledui, 

kelius ir kitus plotus reikia barstyti ledą tirpdančiu 

mišiniu. 

N KP 10 MĖN. D 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

F01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

F02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

F03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.6. MAITINIMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

Maitinimo paslaugų specifikacija nustato maisto gaminimo ir išdavimo tvarką asmenims, laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

MP01 
Maitinimo 

paslaugos 

Palaikyti sanitarijos ir higienos normų reikalavimus 

atitinkančią švarą ir tvarką maisto gaminimo blokuose ir 

maitinimo salėse. Maisto bloko patalpos turi atitikti 

higienos ir sanitarijos normų reikalavimus, turėti atskirą 

įėjimą. Indai ir įrankiai turi būti plaunami naudojant tik 

indų plovimui skirtas priemones. Kenkėjų kontrolė ir 

naikinimas atliekami teisės aktų nustatyta tvarka. 

N KP 20 MĖN. D. 

MP02 
Maitinimo 

paslaugos 

Asmenys, kurie tvarko maistą, turi pasitikrinti sveikatą 

prieš pradėdami dirbti ir nustatytu dažnumu tikrintis 

periodiškai bei būti išklausę privalomojo higienos 

mokymo kursą 

N. KP 20 MĖN. SAV. 

MP03 
Maitinimo 

paslaugos 

Maistas virtuvėje turi būti gaminamas 3 kartus per parą 

pagal technologinių procesų bei sanitarinių higieninių 

taisyklių reikalavimus ir pagal Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 

patvirtintus valgiaraščius 

3 D. KP 20 MĖN. D. 

MP04 
Maitinimo 

paslaugos 

Maistas turi būti pagamintas likus 20–30 minučių iki 

išdavimo 
3 D. KP 15 MĖN. D. 

MP05 
Maitinimo 

paslaugos 

Nuteistieji nepilnamečiai maitinami keturis kartus per 

dieną 
4 D. KP 15 MĖN. D. 

MP06 
Maitinimo 

paslaugos 

Gamybinėje zonoje esantys nuteistieji maitinami 

izoliuotai nuo nuteistųjų, esančių gyvenamojoje zonoje 
3 D. KP 15 MĖN. D. 

MP07 
Maitinimo 

paslaugos 

Kamerose esantiems nuteistiesiems maistas į kameras 

arba specialias patalpas gamyboje pristatomas šilumą 

palaikančiuose induose 

3 D. KP 15 MĖN. D. 

MP08 
Maitinimo 

paslaugos 

Teikti kokybišką, mitybos prasme pilnavertį, sveiką ir 

saugų maistą, remiantis teisės aktais patvirtintomis 
3 D. KP 20 MĖN. D. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

mitybos normomis 

MP09 
Maitinimo 

paslaugos 

Reguliariai tikrinti tiekiamų patiekalų kokybę  
N. KP 20 MĖN. D. 

MP10 
Maitinimo 

paslaugos 

Maisto produktai turi būti tiekiami kokybiški, 

nepažeistos pakuotės, tinkamo galiojimo termino ir 

sertifikuoti 

N. KP 20 MĖN. D. 

MP11 
Maitinimo 

paslaugos 

Maisto produktų inventorizacija  atliekama teisės aktų 

nustatyta tvarka 
N. KP 10 MĖN. D. 

MP12 
Maitinimo 

paslaugos 

Kontrolės prietaisai ir įrengimai naudojami, prižiūrimi ir 

metrologiškai tikrinami vadovaujantis teisės aktuose 

nustatytais  reikalavimais 

MĖN. KP 10 MĖN. SAV. 

 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

G01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

G02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

G03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.7. SKALBIMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

Skalbimo paslaugų specifikacija nustato asmenų, laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, rūbų, patalynės ir rankšluosčių skalbimo 

reikalavimus. 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

SB01 Skalbimas 
Nešvarūs skalbiniai rūšiuojami pagal spalvą, 

asortimentą, audinio tipą ir užterštumo kategoriją 
N KP 10 MĖN. D 

SB02 Skalbimas Skalbiniuose neturi būti pašalinių daiktų N KP 10 MĖN. D 

SB03 Skalbimas 

Nešvarūs skalbiniai dedami į aiškiai pažymėtus, 

neplyštančius, drėgmės ir mikroorganizmų 

nepraleidžiančius maišus 

N KP 10 MĖN. D 

SB04 Skalbimas 
Užteršti drėgni skalbiniai dedami į polietileninius 

maišus, kurių plėvelės storis ne mažesnis kaip 0,08 mm 
N KP 10 MĖN. D 

SB05 Skalbimas 
Nešvarūs skalbiniai gali būti laikomi skalbinių laikino 

saugojimo patalpoje ne ilgiau kaip 24 valandas 
N KP 10 MĖN. D 

SB06 Skalbimas 

Maišai su nešvariais skalbiniais į skalbyklą turi būti 

gabenami sandariuose konteineriuose, plastikiniuose 

bakuose arba vežimėliuose 

N KP 10 MĖN. D 

SB07 Skalbimas 

Skalbiniai turi būti skalbiami tik tose skalbyklose, 

kuriose griežtai atskirtos švarioji ir nešvarioji skalbyklos 

dalys 

N KP 10 MĖN. D 

SB08 Skalbimas 
Nešvarūs skalbiniai turi būti priimami patalpoje, kuri 

yra skalbyklos nešvariojoje dalyje 
N KP 10 MĖN. D 

SB09 Skalbimas Skalbykloje draudžiama rūšiuoti skalbinius N KP 10 MĖN. D 

SB10 Skalbimas 
Vežimėliai valomi ir dezinfekuojami prieš dedant į juos 

švarius skalbinius 
N KP 10 MĖN. D 

SB11 Skalbimas 

Darbuotojai, kuriems reikia pereiti iš nešvariosios 

skalbyklos dalies į švariąją dalį arba priešingai, privalo 

patalpoje tarp švariosios ir nešvariosios dalies nusivilkti 

darbo drabužius, nusiplauti rankas, apsivilkti švarius 

darbo drabužius ir tik tada pereiti į švariąją skalbyklos 

N KP 10 MĖN. D 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

dalį 

SB12 Skalbimas 

Darbdavys privalo aprūpinti darbuotojus, dirbančius 

nešvariojoje skalbyklos dalyje, specialiai pažymėtais 

arba kitos spalvos darbo drabužiais. Drabužiai turi būti 

keičiami mažiausiai kartą savaitėje, o susitepę - 

nedelsiant 

N KP 10 MĖN. D 

SB13 Skalbimas 

Darbdavys privalo užtikrinti, kad darbo drabužiai būtų 

laikomi atskirai nuo asmeninių drabužių dviejų dalių 

spintelėse 

N KP 10 MĖN. D 

SB14 Skalbimas 

Apsaugines pirštines būtina užsimauti į skalbykles 

dedant sudrėkusius skalbinius bei apdorojant skalbinius 

iš specialiai pažymėtų, infekuotų skalbinių maišų, 

perrūšiuojant skalbinius ir išimant pašalinius daiktus, 

naudojant paviršių ir skalbinių skalbimo ir dezinfekcijos 

medžiagas 

N KP 10 MĖN. D 

SB15 Skalbimas Skalbykloje draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti N KP 10 MĖN. D 

SB16 Skalbimas 

Skalbiniai turi būti skalbiami naudojant šiuos skalbimo 

ir dezinfekcijos būdus: cheminę dezinfekciją, šiluminį 

skalbimo būdą (dezinfekciją), šiluminį-cheminį 

skalbimo būdą (dezinfekciją) 

N KP 10 MĖN. D 

SB17 Skalbimas 

Skalbykloje turi būti naudojamos tik aprobuotos 

skalbyklės, patikrintos pagal gamintojo šalies 

oficialiąsias skalbimo technologijas ir mikrobiologinį 

efektyvumą patvirtinančias metodikas 

N KP 10 MĖN. D 

SB18 Skalbimas 

Skalbiniai turi būti skalbiami automatinėse skalbyklėse 

su programiniu valdymu arba tunelinėse nepertraukiamo 

veikimo ciklo skalbyklėse, užtikrinančiose reikiamą 

vandens santykį, skalbimo ir dezinfekcijos medžiagų 

koncentraciją, temperatūrą, poveikio trukmę. Baigus 

darbą, skalbykles būtina dezinfekuoti 

N KP 10 MĖN. D 

SB19 Skalbimas 
Uždaros mechaninės arba pneumatinės sistemos, 

kuriomis skalbiniai sukraunami į skalbykles, turi būti 
N KP 10 MĖN. D 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

įrengtos taip, kad būtų neįmanoma skalbinių užteršti 

pakartotinai 

SB20 Skalbimas 

Skalbyklėse skalbimo ir dezinfekcijos medžiagos turi 

būti dozuojamos automatiškai. Jeigu dozuojama 

rankiniu būdu, turi būti nuolatinė technologo kontrolė 

N KP 10 MĖN. D 

SB21 Skalbimas 

Švariojoje skalbyklos dalyje būtina laikytis higienos 

reikalavimų, kad nebūtų vėl užteršti dezinfekuoti 

skalbiniai 

N KP 10 MĖN. D 

SB22 Skalbimas 

Švarių skalbinių džiovinimas, lyginimas ir kiti skalbinių 

tvarkymo procesai turi vykti greitai, kad skalbiniai kuo 

mažiau liestųsi su paviršiais, darbuotojų rankomis 

N KP 10 MĖN. D 

SB23 Skalbimas 

Švariojoje skalbyklos dalyje personalas privalo vilkėti 

švarius, kitos spalvos negu nešvariojoje skalbyklos 

dalyje, darbo drabužius. Jie turi būti keičiami ne rečiau 

kaip kartą savaitėje, o nešvarūs - nedelsiant 

N KP 10 MĖN. D 

SB24 Skalbimas 

Išėjus iš buities patalpų, pasinaudojus tualetu, prieš 

pradedant dirbti švariojoje dalyje būtina nusiplauti 

rankas 

N KP 10 MĖN. D 

SB25 Skalbimas 
Švariojoje skalbyklos dalyje draudžiama valgyti, gerti ir 

rūkyti 
N KP 10 MĖN. D 

SB26 Skalbimas 

Išdžiovinti, išlyginti skalbiniai sulankstomi ir sudedami 

į švarius skalbinių maišus, vežimėlius arba konteinerius. 

Sudėti vežimėliuose skalbiniai turi būti uždengti 

tekstiliniais gaubtais 

N KP 10 MĖN. D 

SB27 Skalbimas 

Draudžiama švarius skalbinius pakuoti į plastikinę 

plėvelę, kadangi tarp šiltų skalbinių gali susidaryti 

kondensatas ir jame daugintis mikroorganizmai. 

Švariems skalbiniams, kurie bus sterilizuojami, šis 

apribojimas netaikomas 

N KP 10 MĖN. D 

SB28 Skalbimas 

Skalbyklos darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą 

Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos nustatyta 

tvarka 

P/R KP 20 T Net. 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

SB29 Skalbimas 

Skalbyklos darbuotojai privalo kartą per 2 metus 

išklausyti privalomąjį higienos ir pirmosios medicinos 

pagalbos teikimo mokymo kursą 

2 M. KP 20 T Net. 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

H01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

H02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

H03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 

 

4.8. SOCIALINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

Socialinių programų vykdymo paslaugų specifikacija reglamentuoja socialinės integracijos programų organizavimą bei vykdymą asmenims laikomiems 

kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. 

 

Pagrindiniai socialinės integracijos tikslai yra šie: 

1) padėti nuteistiesiems tapti įstatymus, žmogiškąsias vertybes ir visuomenės saugumą gerbiančiais žmonėmis; 

2) išmokyti nuteistuosius gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis; 

3) sudaryti sąlygas nuteistiesiems po bausmės atlikimo reintegruotis į visuomenę. 

 

Pagrindinės socialinės integracijos formos yra šios: 

1) individualus ir grupinis darbas su nuteistaisiais, kuriuo siekiama skatinti nuteistuosius keisti savo elgesį bei išlaikyti šeimos ir kitus socialinius ryšius ir 

kuris dirbamas atsižvelgiant į nuteistųjų asmenybę, amžių, lytį, padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, išsilavinimą, elgesį bausmės atlikimo metu ir kitas 

aplinkybes; 

2) ilgalaikė nuteistųjų visuomeninio elgesio korekcija; 

3) nuteistųjų socialinių, dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimas; 

4) kultūros, sporto ir kiti masiniai renginiai. 
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Teikiant socialinių, dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimo paslaugas grupinio darbo su nuteistaisiais forma, saugumo užtikrinimo sumetimais nuteistųjų 

grupės neturi viršyti 30 nuteistųjų pataisos namuose ir atvirojoje kolonijoje, 15 nuteistųjų nepilnamečių pataisos namuose, 8 nuteistųjų iki gyvos galvos ir 12 

nuteistųjų kalėjimo režimu. Personalinė grupių sudėtis, užsiėmimų grafikai, nuteistųjų išvedimo iš kamerų tvarka derinama su kalėjimo administracija. 

Nuteistųjų dalyvavimas įvairiose programose ir renginiuose grindžiamas savanoriškumo principu, tačiau nevertinamas kaip absoliuti nuteistojo teisė ir gali 

būti kalėjimo administracijos ribojamas teisėtumo ir saugumo užtikrinimo tikslais. 

 

Nuteistųjų socialinių, dvasinių ir kultūrinių poreikių tenkinimui įrengiami laisvalaikio kambariai (po vieną 50 – 60 nuteistųjų), kurie aprūpinami inventoriumi 

vadovaujantis teisės aktų patvirtintomis normomis. 

 

Nuteistųjų dvasinių poreikių tenkinimui kalėjime įrengiama koplyčia, kurios įrengimas ir apipavidalinimas būtų priimtinas bet kurios krikščioniškos 

konfesijos tikintiesiems ir dvasininkams.  

 

Nuteistųjų kultūrinių poreikių tenkinimui kalėjime įrengiama biblioteka. Biblioteka aprūpinama knygomis ir periodine spauda vadovaujantis teisės aktų 

patvirtintomis normomis. 

 

Sporto renginių organizavimui lauke įrengiama universali sporto aikštelė su kieta danga. Aikštelė aprūpinama sportiniams žaidimams – krepšiniui, tinkliniui, 

rankiniui (naudojama ir mini futbolui) – reikalinga įranga, taip pat atliekamas aikštelės linijinis žymėjimas pagal nurodytų sporto šakų taisykles.  

 

Sporto renginių organizavimui įrengiamos patalpos, atitinkančios higienos normas. Vienu metu patalpomis kalėjime gali naudotis iki šešių sportuojančiųjų.  

Vienu metu patalpomis pataisos namuose, nepilnamečių pataisos namuose ir atvirojoje kolonijoje – iki 30 sportuojančiųjų. Patalpos aprūpinamos sporto 

inventoriumi: gimnastikos įranga (skersinis, lygiagretės, gimnastikos sienutė), raumenų lavinimo treniruokliais, stalo teniso stalu ir įrankiais. Sporto 

inventorius komplektuojamas kiek įmanoma vengiant elementų, kuriuos galima panaudoti neteisėtiems tikslams (žaloti žmones, niokoti turtą ir pan.). 

Kovinėse sporto šakose naudojamas inventorius neleistinas.  

 

Minimalus nuteistųjų laisvalaikiui ir kultūros bei sporto renginiams organizuoti skirtas inventorius suteikiamas vadovaujantis teisės aktų patvirtintomis 

normomis. 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

SC01 
Socialinės 

programos 

Nuteistųjų grupės neturi viršyti 30 nuteistųjų pataisos 

namuose ir atvirojoje kolonijoje, 15 nuteistųjų 

nepilnamečių pataisos namuose, 8 nuteistųjų iki 

gyvos galvos ir 12 nuteistųjų kalėjimo režimu 

N KP 20 T Net. 

SC02 Socialinės Organizuojami teisinio ir socialinio švietimo SAV. KP 15 T Net. 



127 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

programos užsiėmimai 

SC03 
Socialinės 

programos 

Rengiama užsiėmimų tematika, užsiėmimų grafikai ir 

apskaita 
N KP 10 MĖN. SAV 

SC04 
Socialinės 

programos 

Organizuojamos vaizdo filmų peržiūros ar kiti 

kamerinio pobūdžio  kultūriniai renginiai 
SAV. KP 5 T Net. 

SC05 
Socialinės 

programos 
Organizuojama dailės ir muzikos studijų veikla SAV. KP 5 T Net. 

SC06 
Socialinės 

programos 

Vykdomos ne mažiau kaip keturios neformalaus 

suaugusiųjų švietimo (kalbų, kompiuterinio 

raštingumo ir kt.) programos 

SAV. KP 5 T Net. 

SC07 
Socialinės 

programos 
Sporto renginių organizavimas 2 SAV. KP 5 T Net. 

SC08 
Socialinės 

programos 

Organizuojami masiniai kultūros ir sporto renginiai 

įstaigos mastu - 2 sportinio ir 2 kultūrinio pobūdžio 
KETV. KP 5 T Net. 

SC09 
Socialinės 

programos 
Socialines programas vykdo atestuoti darbuotojai N. KP 15 T Net. 

SC10 
Socialinės 

programos 

Socialinių programų scenarijus atnaujinamas ne 

rečiau nei kas 3 mėn.  
KETV. KP 10 KETV. SAV. 

 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

I01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

I02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

I03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.9. PARDUOTUVIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

PD01 Parduotuvė 

Nuteistiesiems kartą per savaitę sudaroma 

galimybė nusipirkti maisto produktų ir būtiniausių 

reikmenų pagal patvirtintą prekių grupių 

asortimentą 

N KP 15 T Net. 

PD02 Parduotuvė Prekės nuteistiesiems atnešamos į kameras N. KP 10 T Net. 

PD03 Parduotuvė 
Paslaugos teikėjas suderina su įstaigos 

administracija prekių grupių asortimentą 
N. KP 20 T Net. 

PD04 Parduotuvė 
Paslaugos teikėjo darbuotojai turi reikalingą 

kvalifikaciją veiklai vykdyti 
N. KP 20 T Net. 

PD05 Parduotuvė 
Parduotuvės patalpos ir įranga atitinka higienos 

normas 
N. KP 20 MĖN. SAV. 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

J01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

J02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

J03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.10. KIRPYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

Kirpyklos veiklos organizavimo paslaugos specifikacija nustato reikalavimus paslaugos teikėjui, teikiančiam plaukų priežiūros paslaugas asmenims, 

laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose 

 

Kirpykla gali teikti plaukų priežiūros paslaugas – plaukų plovimo, plaukų kaukių dėjimo, kirpimo, skutimo, šukuosenos formavimo, ilgalaikio plaukų 

sušukavimo, plaukų priauginimo, tiesinimo ir kitas su plaukų priežiūra susijusias paslaugos 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

KR01 Kirpykla 

Darbuotojai turi būti įgiję žinių higienos ir pirmosios 

medicinos pagalbos teikimo klausimais bei turėti 

sveikatos žinių pažymėjimus 

N KP 20 T Net. 

KR02 Kirpykla Darbuotojai gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą N KP 20 T Net. 

KR03 Kirpykla 

Darbuotojai privalo dėvėti švarius darbo drabužius, avėti 

darbo avalynę. Darbo drabužiai keičiami kas savaitę, o 

susitepus – nedelsiant 

N KP 20 T Net. 

KR04 Kirpykla 
Darbuotojai neturi mūvėti žiedų ir kitų rankų papuošalų. 

Rankų nagai turi būti trumpi ir švarūs 
N KP 20 T Net. 

KR05 Kirpykla 

Darbuotojai privalo plauti rankas prieš pradėdami ir baigę 

teikti grožio paslaugą, prieš užsimaudami ir nusimovę 

pirštines. Rankos turi būti plaunamos skystu muilu, 

nuplaunamos tekančiu vandeniu ir nusausinamos 

vienkartiniu rankšluosčiu arba rankų džiovintuvu 

N KP 20 T Net. 

KR06 Kirpykla 
Kirpyklos patalpos ir įranga atitinka higienos normas. 

Paslaugos teikėjas turi leidimą-higienos pasą šiai veiklai 
N FP A T Net. 

KR07 Kirpykla Paslaugos teikėjas turi paslaugos aprašą N KP 20 T Net. 

KR08 Kirpykla 

Paslaugų vartotojui pareikalavus, privaloma pateikti 

informaciją apie naudojamus instrumentų valymo, 

dezinfekcijos ir sterilizacijos būdus 

N KP 10 MĖN. D 

KR09 Kirpykla Patalpose yra pirmosios pagalbos rinkinys N FP A T Net. 

KR10 Kirpykla 
Susidariusios atliekos turi būti šalinamos kiekvieną dieną 

baigus darbą 
D KP 10 MĖN. D 



130 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

KR11 Kirpykla 
Vienkartiniai ir sterilizuoti daugkartiniai instrumentai, 

naudojami teikiant paslaugas, išpakuojami klientui matant 
N KP 10 MĖN. D 

KR12 Kirpykla 
Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartinius 

instrumentus 
N KP 10 MĖN. D 

KR13 Kirpykla 

Teikiant paslaugą kiekvienam paslaugų vartotojui turi 

būti naudojami švarūs, kitiems vartotojams nenaudoti, ar 

vienkartiniai užtiesalai, apdangalai arba popierinės 

juostelės bei servetėlės 

N KP 10 MĖN. D 

KR14 Kirpykla 

Paviršiai, prie kurių tiesiogiai (oda, plaukai) liečiasi 

paslaugų vartotojas teikiant jam paslaugą, dengiami 

vienkartiniu užtiesalu arba valomi ir dezinfekuojami po 

kiekvieno paslaugų vartotojo 

N KP 10 MĖN. D 

KR15 Kirpykla 

Užteršti paviršiai, ant kurių dedami instrumentai ir kitos 

darbo priemonės, turi būti nuvalomi iš karto, o darbo 

pamainos pabaigoje ir dezinfekuojami 

D KP 10 MĖN. D 

KR16 Kirpykla 
Instrumentų turi būti tiek, kad juos būtų galima efektyviai 

valyti, dezinfekuoti ir sterilizuoti 
N KP 10 MĖN. D 

KR17 Kirpykla 

Instrumentai valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami, 

vadovaujantis Instrumentų valymo, dezinfekcijos, 

sterilizacijos taisyklėmis 

N KP 10 MĖN. D 

KR18 Kirpykla 
Paruošti naudoti instrumentai turi būti laikomi švarioje, 

dezinfekuotoje, uždengtoje talpykloje 
N KP 10 MĖN. D 

KR19 Kirpykla 

Įranga, prietaisai, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos 

įrenginiai turi būti naudojami pagal gamintojo 

rekomendacijas 

N KP 10 MĖN. D 

KR20 Kirpykla 

Paslaugų teikėjas turi turėti įrangos, prietaisų, valymo, 

dezinfekcijos, sterilizacijos įrenginių techninius 

dokumentus ir jų naudojimo aprašymus lietuvių kalba 

N KP 10 MĖN. D 

KR21 Kirpykla 

Panaudoti aštrūs vienkartiniai instrumentai ir kiti suteršti 

krauju ar kitais kūno skysčiais daiktai (vienkartinės 

pirštinės, vatos, marlės gabalėliai ir kt.) surenkami į 

N KP 10 MĖN. D 
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Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

specialias nedūžtančias, nepraduriamas, sandariai 

uždaromas talpas. Užpildžius talpą ne daugiau kaip 2/3, 

atliekos užpilamos dezinfekcijos priemonės tirpalu, skirtu 

kietų atliekų nukenksminimui. Atliekas išlaikius 

dezinfekcijos priemonės gamintojo nurodytą 

dezinfekcijos laiką, dezinfekcijos tirpalas nupilamas, 

talpa sandariai uždaroma, sutvirtinama stipria lipnia 

juosta ir šalinama kaip buitinės atliekos 

KR22 Kirpykla 

Panaudotos vienkartinės nesuterštos krauju ar kitais kūno 

skysčiais pirštinės nusimaunamos išverčiant vidine puse į 

viršų, sudedamos į storo plastiko maišus ir šalinamos kaip 

buitinės atliekos 

N KP 10 MĖN. D 

KR23 Kirpykla 
Švarūs skalbiniai laikomi jiems skirtose švariose uždarose 

spintose arba talpyklose 
N KP 10 MĖN. D 

KR24 Kirpykla 
Panaudoti skalbiniai surenkami į nešvariems skalbiniams 

skirtą talpyklą 
N KP 10 MĖN. D 

KR25 Kirpykla 

Panaudoti skalbiniai skalbiami skalbykloje arba tam 

skirtoje patalpoje, kurioje sumontuota skalbimo ir 

džiovinimo įranga 

N KP 10 MĖN. D 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

K01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

K02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

K03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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4.11. BUITINĖS TECHNIKOS NUOMOS PASLAUGŲ SPECIFIKACIJA 

 

 

Kodas Objektas Paslaugų specifikacija 
Paslaugos 

periodiškumas 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės pažeidimo 

pašalinimo 

periodas 

BT01 
Buitinė 

technika 

Paslaugos teikėjo darbuotojai turi reikalingą 

kvalifikaciją veiklai vykdyti 
N KP 20 T Net. 

BT02 
Buitinė 

technika 

Buitinės technikos nuomos patalpos atitinka 

higienos normas 
N FP A T Net. 

BT03 
Buitinė 

technika 
Buitinė technika negali būti subnuomojama N KP 10 MĖN. D. 

BT04 
Buitinė 

technika 

Nuoma suteikiama sudarant rašytinį 

susitarimą – priėmimo-perdavimo aktą, 

kuriame nurodomas inventoriaus numeris, 

kiekis, vertė, nuomos kaina, nuomos 

terminas, o taip pat aplinkybės, svarbios 

buitinės technikos nuomai 

N KP 20 MĖN. D. 

BT05 
Buitinė 

technika 

Paslaugos teikėjas atsakingas už reguliarią 

buitinės technikos priežiūrą ir remontą 
N KP 15 MĖN. D. 

BT06 
Buitinė 

technika 

Paslaugos teikėjas negali nuomoti optinių 

prietaisų, garso, vaizdo įrašymo prietaisų, 

telefonų (jų dalių ir priedų) ir kitų 

elektroninio ryšio priemonių, spausdinimo, 

dauginimo ir kopijavimo aparatų. 

N KP 20 T Net. 

 

PVR 

 

PVR Nr. Rodiklis 
Reikšmės intervalas 

I intervalas II intervalas III intervalas 

L01 Funkcionavimo pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 2 Nuo 3 – 4 iki Daugiau nei  4 

L02 Kokybės pažeidimų skaičius per mėnesį Mažiau nei 4 Nuo 5 – 7 iki Daugiau nei 7 

L03 Skundų skaičius Mažiau nei 3 Nuo 4 – 6 iki Daugiau nei 6 
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5. BAUDAVIMO MECHANIZMAS 

 

 

5.1. Baudavimo mechanizmo paskirtis 

 

Baudavimo mechanizmo paskirtis – įpareigoti ir motyvuoti Privatų subjektą laikytis Paslaugų specifikacijose 

numatytų reikalavimų. Į Sutartyje nurodyto Mokėjimo mechanizmo formules įrašomos pagal šioje dalyje 

nurodytas taisykles apskaičiuotos išskaitos, kurios mažina Periodinius mokėjimus Privačiam subjektui, 

įvykus Paslaugų specifikacijose nustatytiems atvejams. Baudavimo mechanizmas nėra taikomas pažeidimų, 

atsiradusių nesilaikant Pastatų, statinių ir teritorijos būklės specifikacijų, atžvilgiu. Sankcijos dėl šių 

pažeidimų taikomos remiantis paslaugų teikimo sutartimi tarp Privataus subjekto ir Valdžios subjekto. 

 

Taikomos šios išskaitos: 

 

(a) Kokybės pažeidimų išskaita [KPI];  

 

(b) Funkcionavimo išskaita [FPI], kurią sudaro: 

 

(i)    Tinkamumo pažeidimų išskaita [TPI], ir  

 

(ii)  Trumpalaikio pažeidimo išskaita [TRPI]. 

 

5.2. Kokybės pažeidimo išskaita (KPI) 

 

(a) Už kiekvieną įvykusį Kokybės pažeidimą yra skaičiuojami Kokybės pažeidimo taškai [KPT]. 

KPT nustatyti Specifikacijų lentelėje prie konkretaus Kokybės pažeidimo. KPT skaičiuojami tuo 

atveju, kai Privatus subjektas neįvykdo Minimaliose paslaugų specifikacijose nustatytų 

standartų. KPT Specifikacijų lentelėje parenkami atsižvelgiant į Minimalių paslaugų 

specifikacijose nustatytą Pažeidimo kodą. Kokybės pažeidimai ir už juos skiriami KPT 

skaičiuojami už tą Ataskaitinį laikotarpį, kurio metu tokie pažeidimai yra užfiksuoti 

vadovaujantis Standartu ir Sutartimi, nesvarbu, kada tokie pažeidimai nutinka.  

 

(b) KPI apskaičiuojamas procentine išraiška, kurios dydžiu mažinamas Periodinis mokėjimas 

Privačiam subjektui. 

 

(c) KPI skirta kokybiniams Paslaugų nevykdymo atvejams, kai konkretaus standarto neveikimo 

negalima tiksliai susieti su konkrečia Objekto dalimi (Funkciniu sektoriumi). 

 

(d) KPI apskaičiuojamas pagal formulę: KPI = PM x KPTK, kur: 

 

KPI – Kokybės pažeidimo išskaita; 

PM – Periodinis mokėjimas Privačiam subjektui pagal Sutartį; 

KPTK – Kokybės pažeidimo taškų koeficientas. 

 

(e) KPI apskaičiavimo tvarka: 
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(i) Pirmiausia suskaičiuojama, kiek KPT yra surinkta per atitinkamą Ataskaitinį laikotarpį. KPT 

už konkretų Minimalių paslaugų specifikacijose nustatyto reikalavimo pažeidimą apibrėžti 

Specifikacijų lentelėje pagal Pažeidimo kodą.  

 

(ii) KPT skaičiuojami tik tuo atveju, kai Privatus subjektas neištaiso Kokybės pažeidimo per 

Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodą, kuris nurodomas 6 Specifikacijų lentelės grafoje.  

 

(iii) Jei Kokybės pažeidimas yra nepašalinimas iki Kokybės pažeidimo pašalinimo periodo 

pabaigos, tačiau jis ištaisomas pasibaigus Standarte nustatytu metodu atlikto veiklos 

Vertinimo periodui, KPT suma už konkretų pažeidimą bus lygi grafoje „Pažeidimo 

lygis/KPT” nurodytai KPT sumai. 

 

(iv) Jei Kokybės pažeidimas yra neištaisomas iki Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodo pabaigos 

ir pasikartoja antrą (ar dar tolimesnį) kartą, Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas tokiems 

pasikartojimams nėra taikomas, todėl KPT už kiekvieną pasikartojantį Kokybės pažeidimą yra 

sumuojami. 

 

(v) KPT už konkretų Kokybės pažeidimą (atsižvelgiant į tai, kiek Kokybės ištaisymo laiko 

periodų jis truko), apskaičiuojamas padauginant taikomą taškų skaičių iš sunaudotų Kokybės 

pažeidimo Pašalinimo periodų (pavyzdžiui, jeigu 3 savaites vėluojama išvalyti langus, o KPT 

už šį pažeidimą yra 5, bendra KPT suma bus 10, kadangi viena savaitė yra Kokybės pažeidimo 

Pašalinimo periodas ir tik jam pasibaigus, pradedami skaičiuoti KPT). 

 

(vi) KPTK – tai koeficientas, kuriuo vadovaujantis, įvertinamas Kokybės pažeidimų dažnumas per 

atitinkamą laikotarpį. KPTK apskaičiuojamas parenkant atitinkamą jo reikšmę pagal surinktą 

KPT skaičių pagal šią lentelę: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(vii) Surinkti KPT įvertinami ne pagal vieną amplitudės skiltį, atsižvelgiant į surinktą sumą, o pagal 

atskirų KPT dėmenų priklausymą kuriai nors amplitudei (kaupiamuoju principu). Aiškumo 

dėlei patikslinama, kad surinkta 15 KPT nereiškia,  jog reikia apskaičiuoti KPI taip: 15 x 0,15 

% = 2,25 %. KPT sumą sudarantys dėmenys vertinami atskirai ir gauti koeficientai 

susumuojami. Taigi, surinkti 15 KPT yra apskaičiuojami taip: 10 x 0,00 % + 5 x 0,15 % = 

0,75 %. Savo ruožtu, 30 KPT būtų apskaičiuojami taip: 10 x 0,00 % + 15 x 0,15 % + 5 x 0,30 

% = 3,75 %. KPTK yra išreiškiamas procentine išraiška, kuri dauginama iš Privačiam 

subjektui mokamo Periodinio mokėjimo taip apskaičiuojant KPI – konkrečią sumą, kuria 

mažinamas periodinis mokėjimas Privačiam subjektui. 

 

KPI apskaičiavimo pavyzdys: 

KPT amplitudė  KPTK   

1-10  0,00%  

11-25  0,15%  

26-40 0,30%  

41-60  0,45%  

> 60  0,60%  
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Tarkime, jog Privatus subjektas pažeidė standartą PC03, t. y. paaiškėjo, kad Paslaugų Centro 

personalas nebuvo apmokytas vertinti Paslaugų reikalavimus ir Paslaugų pažeidimus. Privatus 

subjektas pažeidimą ištaisė per 23 dienas.  

 

Nr. Paslaugų 

specifikacija 

Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/taškai Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

PC03 Paslaugų Centro 

personalas yra 

apmokytas 

vertinti Paslaugų 

reikalavimus, 

Paslaugų 

pažeidimus. 

KP 5 MĖN. SAV. 

 

Laiko įtakos nustatymas: 

 

Kaip matyti, Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodas yra viena savaitė (SAV.). Personalas buvo 

apmokytas prasidėjus ketvirtai savaitei nuo nustatyto termino ir antrai savaitei nuo Kokybės 

pažeidimo Pašalinimo periodo pabaigos. Taigi, laikoma, kad Kokybės pažeidimas egzistavo 3 

savaites pasibaigus Kokybės pažeidimo Pašalinimo periodui. 

 

KPT sumos nustatymas: 

 

Specifikacijų lentelėje nurodytas KPT skaičius už kiekvieną Kokybės pažeidimo laikotarpį, per 

kurį egzistuoja Kokybės pažeidimas, lygus 5. Taigi, šiuo atveju, kai Kokybės pažeidimas truko 3 

Kokybės pažeidimo laikotarpius, KPT bus lygus 15. 

 

 

Tarkime, kad tą Ataskaitinį laikotarpį, nėra padarytas kitas Kokybės pažeidimas. Tad 

apskaičiuojame KPTK, taikydami formulę: 

15 KPT reiškia, kad 10 KPT x 0,00% + 5 KPT x 0,15% = 0,75 %. 

 

Šiuo atveju KPI = PM (Periodinis mokėjimas) x 0,75% 

 

 

 

5.3. Funkcionavimo išskaitos 

 

5.3.1. Tinkamumo pažeidimų išskaita (TPI) 

 

(a)  TPI yra taikoma esant Tinkamumo pažeidimams, kaip apibrėžta Standarte. 

 

(b)  TPI suprantama kaip procentinė išraiška, kuria mažinamas Periodinių mokėjimų Privačiam subjektui dydis. 

TPI siejama su tam tikro Objekto elemento (t. y. Funkcinio sektoriaus) nefunkcionavimu kaip tai apibrėžta 
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Standarte. TPI rezultatas, pagal žemiau pateiktą formulę, yra taškai, kurie, vadovaujantis 5.3.5 skyriumi, 

konvertuojami į konkrečią procentinę išraišką. 

 

(c)  TPI apskaičiuojama pagal tokią formulę TPI = FSV x LV x PK, kur: 

TPI – Tinkamumo pažeidimų išskaita; 

FSV – Funkcinio sektoriaus vertė; 

LV – Laiko vienetai; 

PK – pasikartojimo koeficientas. 

 

(d) Funkcinio sektoriaus vertė nustatoma pagal žemiau pateiktą lentelę atsižvelgiant į funkcinio sektoriaus, 

kuriame padarytas pažeidimas, reikšmingumo lygį (funkcinių sektorių reikšmingumo lygiai pateikiami 

skyriuje 2.3.) ir į funkcionavimo pažeidimo lygį (funkcionavimo pažeidimo lygiai pateikiami skyriuje 

2.1.2.). FSV reikšmė – taškai, kurie vadovaujantis Standartu ir Sutartimi mažina Privataus partnerio 

gautinus Periodinius mokėjimus.  

 

 A lygis  

(avarija) 

B lygis (svarbus 

įvykis) 

C lygis 

(vidutinės 

svarbos įvykis) 

D lygis 

(nedidelės 

svarbos įvykis) 

[1] Kritinis 

reikšmingumas 
1000 800 500 200 

[2] Labai 

aukštas 
800 600 400 150 

[3] Aukštas 700 400 300 120 

[4] Vidutinis 600 300 200 100 

[5] Žemas 500 250 150 80 

[6] Labai 

žemas 
400 200 100 50 

 

(e) Funkcionavimo pažeidimo lygis įtakoja Reakcijos laiką bei jo Pažeidimo Ištaisymo laiką, pagal 

2.1.4 (d) poskyrį: 

 

Funkcionavimo 

pažeidimo lygis 

Reakcijos laikas Pažeidimo Ištaisymo 

laikas 

A Lygis 15 minučių 30 minučių 

B Lygis 30 minučių 60 minučių 

C lygis 60 minučių 2 valandos 

D lygis 60 minučių 4 valandos 

 

 

5.3.2.  LV reikšmė ir apskaičiavimas 

 

(a) Laiko vienetai yra lygūs Pažeidimo trukmių skaičiui (arba jų daliai), kuris praeina nuo Ištaisymo laiko 

pabaigos iki tol, kol privatus subjektas ištaiso Tinkamumo pažeidimą ar Trumpalaikį pažeidimą. 

Sąvoka „Pažeidimo trukmė“ šio skyriaus prasme reiškia laiko tarpą, kai Tinkamumo pažeidimas ar 

Trumpalaikis pažeidimas turi būti ištaisyti pagal Funkcionavimo pažeidimo lygį tam įvykiui. 

Pavyzdžiui, pagal Standartą A lygio pažeidimas turi būti ištaisomas per 30 minučių. Taigi, 30 

minučių sudarys 1 (vieną) Pažeidimo trukmės vienetą, 60 minučių sudarys 2 (du) Pažeidimo trukmės 
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vienetus ir pan. Jeigu pažeidimas, aptariamu atveju, ištaisomas per 75 minutes nuo nustatyto 

Ištaisymo laiko pradžios, nors turėjo būti ištaisytas per 30 minučių, konstatuotina, jog toks pažeidimas 

tęsėsi 45 minutes ilgiau nei turėjo. Taigi, Pažeidimo trukmė bus lygi 1,5. Kadangi šis vienetas 

skaičiuojamas absoliučiais skaičiais, 1,5 apvalinamas iki 2. Todėl, LV bus lygi 2.  

 

(b) TPI ir TRPI skaičiavimas atliekamas tik tada, kai atitinkamas pažeidimas yra ištaisytas. Jeigu, 

pažeidimas nėra ištaisomas iki Ataskaitinio laikotarpio, kuriuo yra skaičiuojama TPI ir TRPI, 

pabaigos, tuomet išskaita bus skaičiuojama pagal LV, lygų Pažeidimo trukmių, kurių metu nebuvo 

ištaisytas (tęsiasi) pažeidimas, vienetų skaičių tame Ataskaitiniame laikotarpyje. Tolimesnis 

skaičiavimas atliekamas kitą Ataskaitinį laikotarpį, pagal LV, lygų Pažeidimo trukmių, kurių metu 

nebuvo ištaisytas (tęsiasi) pažeidimas, vienetų skaičių Ataskaitiniame laikotarpyje. Pavyzdžiui, 

Funkcionavimo pažeidimas tęsiasi 3 (tris) Pažeidimo trukmės vienetus: 2 (du) viename 

Ataskaitiniame laikotarpyje, 1 (vieną) – kitame po minėto Ataskaitinio laikotarpio einančiame 

Ataskaitiniame laikotarpyje. Tokiu atveju, pirmajame Ataskaitiniame laikotarpyje LV reikšmė bus 

lygi 2, o kitame Ataskaitiniame laikotarpyje – 1. 

 

(c) Jei Ištaisymo laikas Funkcionavimo pažeidimui yra pratęstas pagal Standarto 2.1.4 skyrių [Reakcijos 

laikai ir Ištaisymo laikas] dėl to, kad Ištaisymo laikas pasibaigtų po Darbo laiko, tačiau Privatus 

subjektas negali ištaisyti Funkcionavimo pažeidimo per tą pratęstą Ištaisymo laiką, tuomet TPI ir 

TRPI skaičiavimai turi būti atlikti naudojant Laiko vienetus, apskaičiuotus nuo tada, kai prasideda 

kitas Darbo laikas. Pavyzdžiui, jeigu 22:00 val. įvyksta B lygio Funkcionavimo pažeidimas, kurio 

Ištaisymo laikas yra 60 minučių, o Reakcijos laikas lygus 30 minučių, toks pažeidimas turėtų būti 

ištaisomas iki 23:30 minučių, t. y. jau po Darbo laiko. Tokiu atveju, bei pratęsus Ištaisymo laiką, 

atsižvelgiant į tai, kad Darbo laikas baigiasi 20:00 val., o kitas Darbo laikas prasideda nuo 07:00 val., 

Privatus subjektas turėtų ištaisyti pažeidimą iki 08:00 val. Jeigu, tarkime, pažeidimas ištaisomas 

08:40 val., bus sunaudoti 2 (du) Pažeidimo trukmės vienetai ir LV reikšmė bus lygi 2. 

 

(d) Jei Ištaisymo laikas buvo pratęstas, vadovaujantis Standarto 2.1.4 skyriumi [Reakcijos laikai ir 

Ištaisymo laikas], ir Privatus subjektas neištaisė pažeidimo iki pratęsto Ištaisymo laiko pabaigos, 

tuomet TPI ir TRPI skaičiavimai atliekami naudojant LV, apskaičiuotus nuo pratęsto Ištaisymo laiko 

pabaigos. 

 

(e) Jei įvyksta Funkcionavimo pažeidimas, tačiau Valdžios subjektas sutinka priimti Laikiną ištaisymą, 

tai: 

 

(i) atitinkamos Funkcinio sektoriaus TPI nebus skaičiuojama, jeigu tiksliai bei laiku 

atliekamas Laikinas ištaisymas ir Funkcionavimo pažeidimas yra ištaisomas iki 

Galutinio ištaisymo laiko, ir 

 

(ii) jei Laikinas ištaisymas nėra tiksliai bei laiku atliekamas arba Funkcionavimo pažeidimas 

nėra ištaisomas iki Galutinio ištaisymo laiko, tuomet Pažeidimo trukmės vienetai 

skaičiuojami taip, lyg susitarimas dėl Laikino ištaisymo nebūtų sudarytas, ir LV 

reikšmė skaičiuojama vertinant visą Ištaisymo laiką. 

 

(f) Jei Funkcionavimo pažeidimo lygis, vadovaujantis Standartu, yra keičiamas (t. y. reikalingas 

pakartotinis Funkcionavimo pažeidimo lygio nustatymas) iki jo Ištaisymo, tuomet Pažeidimo trukmės 

vienetai apskaičiuojami taikant naujai priskirto Funkcionavimo pažeidimo lygio Ištaisymo laiką nuo 

tada, kai Funkcionavimo pažeidimas buvo ar turėjo būti pakeistas, jeigu Funkcionavimo pažeidimo 
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lygis yra priskiriamas aukštesniam Funkcionavimo pažeidimo lygiui (pvz., Funkcionavimo 

pažeidimas yra perskiriamas nuo Funkcionavimo pažeidimo B lygio į Funkcionavimo pažeidimo A 

lygį). 

 

(g) Esant (f) punkte nurodytoms aplinkybėms, poveikis Ištaisymo laikui priklausys nuo to, kada 

Funkcionavimo pažeidimo lygis buvo pakeičiamas: 

 

(i) kai Funkcionavimo pažeidimo lygis yra pakeičiamas iš pradžių nustatytam 

Funkcionavimo pažeidimui lygiui taikomo Ištaisymo laiko metu, tuomet parenkamas 

tas Funkcionavimo pažeidimo Ištaisymo laikas, kuris pasibaigia anksčiau. Tačiau 

pakeisto Funkcionavimo pažeidimo lygio Ištaisymo laikas bus pradėtas skaičiuoti tik 

nuo Funkcionavimo pažeidimo lygio pakeitimo momento arba nuo tada, kai 

Funkcionavimo pažeidimo lygis turėjo būti pakeistas, arba; 

 

(ii) kai Funkcionavimo pažeidimo lygis yra pakeičiamas po iš pradžių nustatytam 

Funkcionavimo pažeidimui lygiui taikomo Ištaisymo laiko pabaigos, tuomet Privačiam 

subjektui nebus suteiktas kitas Ištaisymo laikas to paties Funkcionavimo Pažeidimo LV 

reikšmės skaičiavimui.  

 

(h) Taigi, faktiškai LV yra lygūs Pažeidimo trukmių, praėjusių po to, kai Funkcionavimo pažeidimas turėjo 

būti ištaisytas, skaičiui (įskaitant ir nepilnai pasibaigusius laiko periodus). Pavyzdžiui, įvyko B lygio 

Funkcionavimo pažeidimas, kuriam ištaisyti reikėjo 5 valandų. Pagal Standartą, B lygio Funkcionavimo 

pažeidimas turi būti ištaisytas per 2 valandas. Taigi, Funkcionavimo pažeidimas tęsėsi 3 valandomis 

ilgiau, nei turėjo, todėl įvyko 1,5 pažeidimo periodo, o kadangi šis vienetas skaičiuojamas absoliučiais 

skaičiais (įskaitant ir nepilnai pasibaigusius laiko periodus), todėl LV, suapvalinus, bus lygus 2.  

 

5.3.3.  Pasikartojimo koeficiento reikšmė ir apskaičiavimas 

 

(a) PK paskirtis – įtakoti Periodinį mokėjimą Privačiam subjektui, esant Funkcionavimo pažeidimų 

pasikartojimams, t. y., kuo daugiau pasikartoja Funkcionavimo pažeidimai, jie yra tęsiami arba 

neištaisomi, tuo didesnė suma bus išskaitoma iš Privačiam subjektui mokamo atlyginimo. PK 

taikomas kaip atitinkamos Funkcionavimo pažeidimo išskaitos, sukeltos įvykio, sukeliančio PK. 

 

(b) Įvykis, sukeliantis PK, suprantamas kaip: 

 

a) To paties tipo Funkcionavimo pažeidimas, kuris neištaisomas per nustatytą ištaisymo laiką ir 

atsiranda tame pačiame Funkciniame sektoriuje dėl įvairių priežasčių per šešis mėnesius, 

arba; 

 

b) Funkcionavimo pažeidimas, kuris nėra ištaisomas per 5 Pažeidimo trukmės vienetus; 

 

c) Šiose situacijose Funkcionavimo pažeidimo lygis didės taikant PK, kuris yra didesnis nei 1.  

 

(c) PK taikomas tik tiems Funkcionavimo pažeidimams, kurie yra priskirti C arba D lygio 

Funkcionavimo pažeidimams. 

 

(d) Pateikiamoje lentelėje nurodomas PK, kuris didėja: 
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(i)   kas 5 Pažeidimo periodus, kai pažeidimas nėra ištaisomas per Ištaisymo laiką, arba; 

 

(ii) kiekvienam pasikartojančiam to paties tipo Funkcionavimo pažeidimui, kuris atsiranda tame 

pačiame Funkciniame sektoriuje 6 mėnesių laikotarpyje po pirmo Funkcionavimo 

pažeidimo. 

 

PK 

 PK 1 PK 2 PK 3+ 

Taikymas Neištaisytas per 5-9 

Pažeidimo trukmės 

vienetus po ištaisymo 

laiko ar atsirado 

Funkciniame sektoriuje 

per pastaruosius 6 

mėnesius 

Neištaisytas per 10-14 

Pažeidimo trukmės vienetų 

po ištaisymo laiko ar atsirado 

Funkciniame sektoriuje 

keturis kartus per 

pastaruosius 6 mėnesius 

Neištaisytas per daugiau nei 14 

Pažeidimų trukmės vienetų po 

ištaisymo laiko ar atsirado 

Funkciniame sektoriuje penkis ar 

daugiau kartų per pastaruosius 6 

mėnesius 

PK 1.50 2.00 3.00 

 

(e) Jei PK Įvykis neatsirado ir jei Funkcionavimo pažeidimas priskirtas pažeidimo A ar B 

lygiams, tuomet, apskaičiuojant TPI ir TRPI, PK = 1.  

 

TPI apskaičiavimo pavyzdys: 

 

Neveikia viryklė. Laikoma, kad dėl šio įvykio negalima suteikti maitinimo paslaugų . Nustatant Tinkamumo 

pažeidimo reikšmingumo lygį, atsižvelgiama į Paslaugų specifikacijoje nurodytą Funkcionavimo pažeidimo 

lygį  

Nr. Paslaugų specifikacija Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo 

periodas 

SN01 Maisto  ir  gėrimų  paruošimo,  išdavimo  

ir  sandėliavimo  įranga, įskaitant 

priklausančius šaldymo įrenginius, veikia 

pagal paskirtį 

FP B T Net. 

 

Taigi, Pažeidimo lygis įvardijamas simboliu B – t. y. aukšto prioriteto įvykis. Laikinas sutvarkymas nėra 

leidžiamas. Pažeidimo pašalinimui sugaištama 5 valandas. 

 

Visų pirma, nustatomas FSV: 

 

Maisto gaminimo ir išdavimo patalpa, atsižvelgiant į Funkcinių sektorių reikšmingumo lentelę, turi aukštą 

prioritetą. 

 

Pastato dali Funkcinis sektorius Prioritetas 

Maisto ruošimo patalpos Maisto gaminimo ir išdavimo patalpa [3] Aukštas  

 

Taigi, Pažeidimo lygiui esant B, o maisto gaminimo ir išdavimo patalpos sektoriaus prioritetui - aukštam, 

atsižvelgdami į žemiau nurodytą lentelę, apskaičiuojame FSV: 
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 B lygis (svarbus įvykis) 

[3] Aukštas 400 

 

Taigi, FSV nagrinėjamu atveju bus lygi 400 

 

Apskaičiuojamas LV: 

 

Atsižvelgiame į lentelę: 

   

Pažeidimo lygis Reakcijos laikas Pažeidimo ištaisymo laikas 

B Lygis 30 minučių 60 minučių 

 

Darome išvadą, jog Pažeidimo ištaisymo laikas esant B lygio pažeidimui yra 5 valandos (300 minučių). 1 

valanda (60 minučių) sudaro 1 Pažeidimo trukmės vienetą. Kadangi Pažeidimo pašalinimas užtruko 5 

valandas(300 minučių) arba 4 valandas (240 minučių)  ilgiau, nei Standarte nustatytą Pažeidimo Ištaisymo 

laikas, vadinasi įvyko 4 Pažeidimo periodai), vadinasi LV bus lygus 4. 

 

PK apskaičiavimas: 

 

PK netaikomas B lygio pažeidimams, todėl yra lygus 1. 

 

Taigi, galiausiai gauti rodikliai suvedami į formulę: 

TPI = FSV x LV x PK=400 x 4 x 1 = 1 600. 

 

 

5.3.4.  Trumpalaikio pažeidimo išskaita (TRPI) 

 

(a) Įvykus Trumpalaikiam pažeidimui Ataskaitinio laikotarpio metu, kuris nėra laiku ištaisomas 

Privataus subjekto, TRPI apskaičiuojama pagal kiekvieną įvykusį Trumpalaikį įvykį. TRPI suma bus 

lygi visoms per Ataskaitinį laikotarpį apskaičiuotoms TRPI pagal kiekvieną Trumpalaikį įvykį. TRPI 

rezultatas, pagal žemiau pateiktą formulę, yra taškai, kurie, vadovaujantis 5.3.5 skyriumi, 

konvertuojami į konkrečią procentinę išraišką. 

 

(b) TRPI apskaičiuojama pagal formulę TRPI=FSV x 25 % x LV x PK. Taigi, taikoma analogiška 

formulė, kaip ir apskaičiuojant TPI, tačiau šiuo atveju FSV padauginamas iš 0,25.  

 

 

TRPI apskaičiavimo pavyzdys: 

 

Direktoriaus priimamajame  įvyksta įvykis – neveikia vienas stacionarus šviestuvas. Dėl šio įvykio direktoriaus 

priimamasis neatitinka Standarte nustatytų reikalavimų, tačiau ši patalpa  nėra laikoma neprieinama. Taigi, 

įvykis priskiriamas Trumpalaikio įvykio kategorijai. 
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Nr. Paslaugų specifikacija Paslaugų 

pažeidimas 

Lygis/ 

taškai 

Veiklos 

įvertinimo 

periodas 

Kokybės 

pažeidimo 

Pašalinimo  

periodas 

AI05 Stacionarūs šviestuvai, įskaitant 

elektros lempas, veikia pagal 

paskirtį 

FP C T Net. 

 

Taigi, Pažeidimo lygis įvardijamas simboliu C – t. y. vidutinio prioriteto įvykis. Laikinas sutvarkymas nėra 

leidžiamas. Pažeidimo pašalinimui sugaištama 5 valandas 

 

Visų pirma, nustatomas FSV: 

 

Liftas, atsižvelgiant į Funkcinių sektorių reikšmingumo lentelę turi Aukštą prioritetą. 

 

Pastato dalis Funkcinis sektorius Prioritetas 

Administracinis korpusas Direktoriaus priimamasis [4] Vidutinis 

 

Taigi, Pažeidimo lygiui esant C, o direktoriaus priimamojo sektoriaus prioritetui vidutiniam, atsižvelgdami į 

žemiau nurodytą lentelę, apskaičiuojame FSV: 

 

 C lygis (vidutinės svarbos įvykis) 

[4] Vidutinis 200 

 

Taigi, FSV nagrinėjamu atveju bus lygi 200 

 

Apskaičiuojamas LV: 

 

Atsižvelgiame į lentelę: 

   

Pažeidimo lygis Reakcijos laikas Pažeidimo ištaisymo laikas 

C 60 minučių 2 valandos 

 

Darome išvadą, kad Pažeidimo ištaisymo laikas esant C lygio pažeidimui yra 5 valandos. 2 valandos  sudaro 1 

Pažeidimo trukmės vienetą.  Pažeidimo pašalinimas užtruko 5 valandas, t. y. 3 valandas ilgiau nei 

specifikacijoje nustatytas Pažeidimo ištaisymo laikas. Vadinasi, per Pažeidimo ištaisymo laiką susidarė 1,5 

Pažeidimo trukmės vienetai. 1,5 apvalinami į 2, todėl  LV bus lygus 2  

 

PK apskaičiavimas: 

 

PK C lygio pažeidimams taikomas, tačiau šis pažeidimas nepasikartojo , todėl PK yra lygus 1. 

 

Taigi, galiausiai gauti rodikliai suvedami į formulę: 

TRPI=FSV x 25% x LV x PK=200 x 0,25 x 2 x 1=100 
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5.3.5.  TPI ir TRPI reikšmės 

 

(a) TPI ir TRPI reikšmės, t. y. per Ataskaitinį laikotarpį surinkti balai, mažina Periodinį mokėjimą 

Privačiam subjektui pagal žemiau esančioje lentelėje pateikiamus TPI ir TRPI lygius.  

 

TRPI dydis per Ataskaitinį 

laikotarpį 

TPI dydis per Ataskaitinį 

laikotarpį 

TPI/TRPI išskaita procentais 

nuo Periodinio mokėjimo 

[200 – 1.000 ] [100 – 500] [0,05 %] 

[1.001 – 2.000] [501 – 1.000] [0,1 %] 

[2.001 – 3.000] [1.001 – 2.000] [0,2 %] 

[3.001 – 6.000] [2.001 – 3.000] [0,35 %] 

[6.001 – 8.000 ] [3.001- 5.000] [0,5 %] 

[8.001 – 12.000] [5.001 – 7.000] [0,75%] 

[12.001 – 16.000] [7.001 – 10.000] [1 %] 

[Daugiau nei 16.001] [Daugiau nei 10.000] [1,25 % + 0,2% už papildomus 

2.000 TRPI/TPI balų] 

 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 


