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I. TIKSLAS
1. Šios Techninės uţduoties tikslas – parengti naujų laisvės atėmimo įstaigų Vilniuje,
Šiauliuose, Klaipėdoje ir Panevėţyje, kaip jas apibrėţia Laisvės atėmimo vietų
modernizavimo strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo
30 d. nutarimu Nr. 1248 (toliau – Strategija) įgyvendinimo priemonių 2009-2017 metų plano
1-4 punktai1, investicinius projektus, parengti ir įvertinti įstaigų statybos ir įrengimo,
eksploatavimo, įkalintųjų asmenų prieţiūros, uţimtumo paslaugų ir kitų funkcijų teikimo
organizavimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) būdu projektus ir
toliau šiame dokumente numatytus dokumentus. Galimybių studija turi būti parengta ir 16.1 –
16.4 punktuose numatyti dokumentai uţsakovo pastaboms turi būti pateikti per 6 mėnesius
nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
II. OBJEKTAS
2. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. gruodţio 11 d. įsakymu Nr. 1R386 patvirtintas Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių
2009 – 2017 metų plano 1 – 6 priemonių įgyvendinimo veiksmų planas numato, kad
įgyvendinant strategiją bus statomi 4 nauji tardymo izoliatoriai – pataisos namai:
2.1. Vilniaus tardymo izoliatorius-pataisos namai:
2.1.1. Vilniaus miesto pakraštyje, privačiam partneriui priklausančiame ţemės sklype,
ne toliau kaip 25 km. nuo miesto centro;
2.1.2. 1620 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros;
2.2. Šiaulių tardymo izoliatorius-pataisos namai:
2.2.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (Šiaulių
seniūnija, Ginkūnų kadastrinė vietovė);
2.2.2. 1180 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros;
2.3. Panevėţio tardymo izoliatorius-pataisos namai:
1

Pakeitimas susijęs su Strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1 punkto pakeitimu, kuriame siūloma vietoj
šiame punkte numatytos priemonės („Vilniuje, Rasų g. 6, nugriovus nenaudojamus Valstybės įmonės prie
Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų patikėjimo teise valdomus valstybės pastatus ir
statinius, pastatyti tardymo izoliatorių-pataisos namus (iš viso – 1 120 vietų) ir perkelti į juos Lukiškių tardymo
izoliatorių, ir Vilniaus 1-uosius pataisos namus.”) įrašyti ,,Pastatyti Vilniaus miesto pakraštyje tardymo
izoliatorių-pataisos namus (iš viso – 1 620 vietų) ir perkelti į juos Lukiškių tardymo izoliatorių, Vilniaus 1uosius pataisos namus ir Vilniaus 2-uosius pataisos namus.” Tokiu būdu, siekiant efektyvesnio valstybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo, vertingi Vilniuje, Rasų g. 6 ir 8, esantys Valstybės įmonės prie
Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų ir Vilniaus 2-ųjų pataisos namų patikėjimo teise valdomi valstybės pastatai ir
statiniai bus įtraukti į valstybės parduodamų objektų sąrašą. Šis pakeitimas artimiausiu metu numatomas teikti
Vyriausybei.

2.3.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (Mastrakio g.
6, Panevėţys);
2.3.2. 400 vietų, iš kurių ne maţiau kaip ketvirtadalį vietų sudarys vienvietės kameros;
2.4. Klaipėdos tardymo izoliatorius-pataisos namai:
2.4.1. statomi valstybei nuosavybės teise priklausančiame ţemės sklype (tarp
Jūrininkų pr. Taikos pr. ir geleţinkelio);
2.4.2. 800 vietų, iš kurių ne maţiau kaip trečdalį vietų sudarys vienvietės kameros;
3. Naujai statomos laisvės atėmimo vietos privalo atitikti šiuos kriterijus:
3.1. suimtųjų/nuteistųjų gyvenamose patalpose numatytos vienvietės kameros turėtų
būti orientuotos į ne maţesnį kaip 5, dvivietės – ne maţesnį kaip 8 kvadratinių metrų plotą;
3.2. Gyvenamųjų ir bendro naudojimo patalpų natūralus apšvietimas, vėdinimas ir
šildymas, kiti parametrai turi atitikti galiojančius standartus2.
4. Architektūriniai sprendimai turi leisti naujas įstaigas, išlaikant jų vientisumą,
bendrą administravimą, suskirstyti į pusiau autonominius vienetus, besidalijančius bendra
infrastruktūra. Pusiau autonominiai vienetai suprantami kaip lokaliniai sektoriai, kurie turi
būti orientuojami į apytiksliai 400 vietų dydţius.
5. Pastačius 2 punkte įvardintas įstaigas, atsilaisvins šis nekilnojamasis turtas, kurio
realizavimo projekte galimybes reikia įvertinti:
5.1. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės
(teritorijos plotas – 22 543 kv. m., bendras pastatų plotas – 18 756 kv. m.);
5.2. Vilniaus 1-ųjų pataisos namų (teritorijos plotas – 13 879 kv. m., bendras pastatų
plotas – 2 650 kv. m.);
5.3. Vilniaus 2-ųjų pataisos namų (teritorijos plotas – 62 000 kv. m., bendras pastatų
plotas – 10650 kv. m.);
5.4. Marijampolės pataisos namų (teritorijos plotas – 132 868 kv. m., bendras pastatų
plotas – 17 074 kv. m.);
5.5. Panevėţio pataisos namų (teritorijos plotas – 10 469 kv. m., bendras pastatų
plotas – 3 831 kv. m.);
5.6. Šiaulių tardymo izoliatoriaus (teritorijos plotas – 11 705 kv. m., bendras pastatų
plotas – 6 205 kv. m.).
III. GALIMYBIŲ STUDIJOS UŽDAVINIAI
6. Galimybių studijos rengėjas turi įvykdyti šiuos uţdavinius:
6.1. parengti investicinių Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo izoliatoriųpataisos namų projektų pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų modelius, pagal
rizikas pakoreguotus pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų modelius bei privataus
sektoriaus kaštų modelius;
6.2. parengti Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo izoliatorių – pataisos
namų statybos, įrengimo, eksploatavimo ir paslaugų teikimo organizavimo viešojo ir
privataus sektorių partnerystės būdu galimybių studijas ir partnerystės projektus, atsiţvelgiant
į perduodamas veiklas ir prisiimamas rizikas;
2

Jie apima Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatytus normatyvus, taip pat tarptautinių subjektų
rekomendacijas ir šių subjektų priimtų teisės aktų nuostatų reikalavimus, pvz. European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) rekomendacijos ar Europos
kalėjimų taisyklės (ţr.: Recommendation Rec(2006)2of the Committee of Ministers to member states on the
European Prison Rules // https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747) ; Commentary to Recomendation REC
(2006) 2 Of the Committee of Ministres to Member States on the European Prison Rules:
http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/E%20commentary%20to%20the%20EPR.pdf), dėl kurių
taikymo galimybių studijos rengėjas konsultuosis su kalėjimų departamentu prie Teisingumo ministerijos.

6.3. parengti viešųjų pirkimų dokumentus pasirinktos alternatyvos paslaugoms pirkti.
IV. REIKALAVIMAI GALIMYBIŲ STUDIJAI
7. Galimybių studijoje finansiniai skaičiavimai turi būti atlikti taikant praktikoje
naudojamas metodikas. Metodika pateikiama kartu su pasiūlymu.
8. Visi finansiniai skaičiavimai turi būti atlikti vienodam ekonominiam partnerystės
projekto gyvavimo laikotarpiui, kuris turi būti nustatytas ir jo trukmė pagrįsta galimybių
studijoje, atsiţvelgiant į tai, kad Valdţios ir privataus subjektų partnerystės sutartis pagal LR
investicijų įstatymo 15-1 str. nuostatas gali būti sudaroma ne trumpesniam kaip 3 metų ir ne
ilgesniam kaip 25 metų laikotarpiui.
Nuosavybės teisė į sukurtą infrastruktūrą priklauso privačiam subjektui, VPSP
projekto įgyvendinimo pabaigoje sukurto turto nuosavybės teisės turi būti perduotos viešajam
subjektui. Iki infrastruktūros gyvavimo laikotarpio pabaigos sukurto turto naudingosios
savybės, atitiktis standartams, turi būti išlaikyta. Investavimo laikotarpis, reikalingas
infrastruktūrai sukurti, turi būti nustatytas kaip galimybių studijos prielaida, vienodai taikoma
visiems įgyvendinimo modeliams.
9. Turi būti įvertintos viešojo sektoriaus galimybės prisiimti įsipareigojimus kuriant
įkalinimo infrastruktūrą per pasirinktą turto ekonominio gyvavimo laikotarpį, įvertinant
atlaisvinti numatomų, 5 punkte įvardintų objektų panaudojimo projekte galimybes.
10. Projekto įgyvendinimo modeliai (pirminis lyginamasis viešojo sektoriaus kaštų
modelis, pagal rizikas pakoreguotas pirminis lyginamasis kaštų modelis bei privataus
sektoriaus kaštų modelis) turi būti sudaryti taip, kad jie būtų patrauklūs kreditoriams ir
investuotojams. Galimybių studijoje turi būti pateiktos skolinto ir nuosavo kapitalo santykio
prielaidos, kurioms esant projektas būtų tinkamas kreditoriams.
11. Projekto finansiniai srautai turi būti suplanuoti įvertinus visus mokesčius, kuriuos
patirs tiek viešasis, tiek privatus sektorius įgyvendindamas projektą.
12. Pirmasis uždavinys: parengti investicinių Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos
tardymo izoliatorių-pataisos namų projektų pirminius lyginamuosius viešojo sektoriaus kaštų
modelius. Modelių sudarymas ir įvertinimas turi apimti:
12.1. valstybės turimų, 5 punkte įvardintų atsilaisvinančių įkalinimo įstaigų
panaudojimo VPSP projekte optimalaus sprendimo parinkimas ir pagrindimas, kuris turi
apimti ir įvertinimą galimybės VPSP projekto išlaidas kompensuoti lėšomis, gautomis
realizavus šį turtą; turto pardavimo pajamų įtakos pinigų srautams ir bendrajai projekto kainai
įvertinimą; investicijų poreikio įkalinimo objektų infrastruktūros sukūrimui (įskaitant ţemės
sklypo įsigijimo kaštus, įsigyjant ţemės sklypą Vilniaus miesto pakraštyje) ir investicijų
likutinės vertės apskaičiavimą, kai projektą įgyvendina viešasis subjektas;
12.2. sukurtos įkalinimo objektų infrastruktūros eksploatavimo tiesioginių ir
netiesioginių kaštų įvertinimą, kai projektą įgyvendina viešasis subjektas (komunalinių
paslaugų teikimo, pastatų, teritorijos valymo ir atliekų tvarkymo paslaugų, sistemų prieţiūros
paslaugų, einamųjų remontų ir papildomų investicijų kaštų), visų kitų paslaugų teikimo
sukurtuose objektuose kaštų įvertinimą, taip pat įkalinimo ir pirminės sveikatos prieţiūros,
įkalintų asmenų uţimtumo organizavimo, socialinės reabilitacijos, maitinimo, skalbimo ir
kitų veiklų organizavimo kaštus. Išlaidos turi būti nagrinėjamos išskiriant tiesiogines ir
netiesiogines paslaugos kaštų sudedamąsias dalis;
12.3. pradinio lyginamojo viešojo sektoriaus kaštų modelio finansinės grynosios
dabartinės vertės rodiklio nustatymą pinigų srautų metodu.
13. Antrasis uždavinys: parengti Vilniaus, Šiaulių, Panevėţio, Klaipėdos tardymo
izoliatorių-pataisos namų statybos, įrengimo, eksploatavimo ir paslaugų teikimo
organizavimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu galimybių studijas ir

partnerystės projektus, atitinkančius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11
d. nutarimu Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ jiems patvirtintus
reikalavimus. Turi būti atsiţvelgiama į perduodamas veiklas ir prisiimamas rizikas:
13.1. Pirminio viešojo sektoriaus modelio pakoregavimas pagal rizikas:
13.1.1. rizikos veiksnių nustatymas ir jų pasireiškimo apibūdinimas, VPSP projekto
įgyvendinimo kaštų, kuriems įtakos turės pasireiškianti rizika, įvertinimas;
13.1.2. rizikos pasireiškimo projekto finansiniams srautams įvertinimas (finansinių
srautų korekcijos);
13.2. Pirminio lyginamojo modelio finansinės grynosios dabartinės vertės rodiklio
perskaičiavimas pagal įvertintas rizikas ir jų pasireiškimo tikimybes.
13.3. Veiklų pasiskirstymo tarp viešojo ir privataus subjektų galimybės turi būti
išanalizuotos ir privačiam subjektui perduotinų veiklų apimtys nustatytos parenkant
ekonomiškai efektyviausias alternatyvas, įvertinus galimybes, be projektavimo ir statybos,
perduoti privačiam subjektui šias veiklas:
• Sukurtos infrastruktūros prieţiūra ir eksploatavimas (įskaitant pastatų, teritorijos
valymą ir atliekų tvarkymą);
• Pastatų inţinerinių sistemų prieţiūra ir eksploatavimas;
• Elektroninių apsaugos priemonių prieţiūra ir eksploatavimas;
• Ryšio priemonių prieţiūra ir eksploatavimas;
• Maitinimo paslaugų teikimas;
• Skalbimo paslaugų teikimas;
• Nuteistųjų gamybinis-profesinis mokymas, įdarbinimas;
• Socialinės programos, laisvalaikis, uţimtumas (sportas, kultūra, kinas).
• Kitų ūkinių-komercinių paslaugų teikimas (buitinės technikos nuoma, kirpykla,
parduotuvių laisvės atėmimo įstaigose veiklos organizavimas);
13.3.1. Galimybių studijoje turi būti įvertinta, kad viešajam sektoriui besąlygiškai
paliekamas šių funkcijų vykdymas:
• Privataus subjekto atliekamų paslaugų administracinė kontrolė;
• Nuteistųjų įskaitos tvarkymas;
• Socialinės reabilitacijos veikla;
• Nuteistųjų pirminės sveikatos prieţiūros paslaugų teikimas;
• Išsilavinimo ir mokymo paslaugų teikimas (bendrojo lavinimo uţtikrinimas);
• Nuteistųjų ruošimas ir teikimas lygtiniam paleidimui;
13.3.2. Galimybių studijoje atskirai turi būti įvertintos įstaigų išorės perimetro (fizinės
ir technologinės) apsaugos ir įkalintų asmenų prieţiūros paslaugų perdavimo privačiam
subjektui alternatyvos.
13.4. Galimybių studijoje, sprendţiant dėl 13.3. punkte numatytų veiklų pasiskirstymo
tarp viešojo ir privataus subjektų galimybės turi būti įvertinta:
13.4.1. egzistuojančios teisinės galimybės dėl veiklos perdavimo privačiam subjektui
ir teisės aktų rengimo (tikslinimo) poreikis;
13.4.2. privačiam subjektui perduodama rizika ir jos maţinimo arba eliminavimo
kaštai, rizikos perdavimo įtaka projekto pagrindiniams finansiniams rodikliams ir partnerystės
teikiama nauda;
13.4.3. sprendimų pasekmės su projekto įgyvendinimu susijusioms interesų grupėms
socialinių ir ekonominių kaštų ir naudų perspektyvoje (ypač – dėl 13.3.2. punkte numatytų
veiklų perdavimo), įskaitant: visuomenei, laisvės atėmimo įstaigų darbuotojams, įkalintiems

asmenims, įvertinant pasitikėjimo, galimo viešojo sektoriaus darbuotojų atleidimo, nuobaudų
įkalintiems asmenims, šių aspektų galimo poveikio ţmogaus teisių apsaugai;
13.4.4. patrauklumas potencialiems privatiems partneriams ir investuotojams;
13.4.5. poveikis viešiesiems finansams, viešojo sektoriaus maksimalių įsipareigojimų
dydis ir jo atitikimas finansinėms galimybėms.
14. Galimybių studijos rengėjas turi įvertinti visas alternatyvas ir pasiūlyti alternatyvą,
kuri valstybės interesų poţiūriu leistų ekonomiškiausiai ir efektyviausiai įvykdyti visą laisvės
atėmimo vietų modernizavimo projektą.
15. Galimybių studijos rengėjas pasiūlytam geriausiam VPSP modeliui turi išnagrinėti
galimus privataus partnerio atrankos viešųjų pirkimų būdus ir pasiūlyti modeliui
tinkamiausius.
16. Galimybių studijos rengėjas pasiūlytam geriausiam VPSP modeliui turi parengti
partnerystės projektą, atitinkantį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.
nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ patvirtintus reikalavimus.
17. Trečiasis uždavinys: viešojo paslaugų pirkimo tarptautinio konkurso
dokumentacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas, parengimas (gali
būti vykdomas tik tuo atveju, jei teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją VPSP
projektų įgyvendinimo tikslingumui pritaria Finansų ministerija, Viešojo ir privataus sektorių
partnerystės projektų komisija, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos
Seimas – toliau šie projektai vadinami patvirtintais VPSP projektais), kurioje be visų būtinų
reikalavimų būtų įvertinti ir šie reikalavimai:
17.1. patvirtintų projektų konkursinės dokumentacijos rinkinius atskiroms įkalinimo
įstaigoms, kuriuose pateikiami:
17.1.1. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai projektinei dokumentacijai;
17.1.2. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai vienam įsigyjamam statybos
sklypui;
17.1.3. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai statiniams ir patalpoms;
17.1.4. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai statiniams, inţinerinei bei
techninei įrangai;
17.1.5. tarptautinio konkurso sąlygos ir vertinimo kriterijai;
17.1.6. paslaugos teikėjui perduodamų paslaugų sąrašas;
17.1.7. perduodamų paslaugų apimtis;
17.1.8. techniniai, ekonominiai ir teisiniai reikalavimai paslaugoms;
17.1.9. paslaugų kiekio kitimo galimybės;
17.1.10. rizikos pasiskirstymo paslaugos teikėjui ir uţsakovui vertinimo kriterijai;
17.1.11. apsaugos priemones, kurios bus taikomos, siekiant laiku pradėti paslaugos
teikimą (ţalos atlyginimas, veiklos skatinimas, įmonės garantijos);
17.1.12. ginčų sprendimo mechanizmai ir būdai;
17.1.13. intervencijos (step-in) mechanizmai dėl įsipareigojimų nevykdymo (default)
atveju;
17.1.14. paskolos refinansavimo galimybių nustatymai;
17.1.15. atsiskaitymo uţ paslaugos teikėjui perduotų funkcijų vykdymą tvarka;
17.1.16. paslaugos teikėjo ir uţsakovo atsakomybės uţ funkcijų įvykdymą bei priedų
uţ aukštesnės kokybės nei numatyta sutartyje paslaugas vertinimo sistema;
17.1.17. ţemės sklypų perdavimo paslaugos teikėjui naudotis ir šių sklypų grąţinimo
dokumentai;
17.1.18. projektavimo ir statybos darbų vykdymo ir prieţiūros tvarka;
17.1.19. pastatų, statinių ilgalaikio ir trumpalaikio turto pasibaigus viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystės projektui perdavimo techninės būklės įvertinimo reikalavimai ir
atsakomybė uţ neatitikimą techninės būklės reikalavimams.

17.2. Patvirtintų VPSP projektų sutarčių projektai.
V. REIKALAVIMAI GALIMYBIŲ STUDIJOS RENGĖJAMS
18. Galimybių studijos rengėjui keliami šie reikalavimai:
18.1. rengėjas turi turėti viešojo ir privataus sektorių partnerystės arba koncesijos
projektų rengimo patirties (per pastaruosius 5 metus turi būti parengęs bent 1 viešojo ir
privataus sektorių partnerystės arba koncesijos projekto galimybių studiją, kurios pagrindu
buvo pradėtas įgyvendinimo procesas).
18.2. turėti patirties sėkmingai įgyvendinant VPSP projektus kalėjimų srityje;
18.3. Galimybių studijos rengėjas turi pateikti atitikimą 18.1 ir 18.2 punktų
reikalavimams įrodančius dokumentus.
VI. PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR ATSISKAITYMŲ UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS
BEI REZULTATŲ PANAUDOJIMO TVARKA
19. Paslaugos laikomos suteiktomis, kai vykdytojas pateikia uţsakovui išspausdintą (3
egz.) ir kompiuterinėje laikmenoje įrašytą pagal šios techninės uţduoties reikalavimus
parengtą ir pagal uţsakovo pastabas pataisytą dokumentaciją:
19.1. keturias VPSP galimybių studijas atskiroms įkalinimo įstaigoms;
19.2. keturis partnerystės projektus atskiroms įkalinimo įstaigoms;
19.3. galimybių studijos perdavimo–priėmimo aktą ir sąskaitą faktūrą.
19.4. patvirtintų projektų konkursinės dokumentacijos rinkinius atskiroms įkalinimo
įstaigoms (uţ šią paslaugų dalį atsiskaitoma atskirai pagal pirkimo pasiūlyme pateiktą kainą,
po to, kai atitinkamo objekto konkursinė dokumentacija bus parengta ir pataisyta pagal
uţsakovo pastabas);
20. Uţsakovas priima šios sutarties 19.1-19.2 punktuose nurodytus dokumentus, kartu
su Teisingumo ministerija įvertina jų atitiktį techninės uţduoties reikalavimams ir per dešimt
darbo dienų nuo atitinkamo dokumento perdavimo uţsakovui pateikia pastabas. Vykdytojas
per dešimt darbo dienų nuo šių pastabų gavimo (arba per atskiru susitarimu suderintą laiką)
pataiso atitinkamus dokumentus ir pateikia uţsakovui pakartotinam derinimui. Kai
dokumentas yra suderintas ir uţsakovas bei Teisingumo ministerija nepateikia daugiau
pastabų, šalys pasirašo perdavimo–priėmimo aktą. Vykdytojas gali panaudoti ar perduoti
suteiktų paslaugų rezultatus tretiesiems asmenims tik esant uţsakovo sutikimui.
21. Rengiant 19.1-19.2 punktuose nurodytus dokumentus, vykdytojas atlieka tarpinius
šių dokumentų derinimus su uţsakovu ir Teisingumo ministerija tarpusavio sutarimu
nustatytais terminais, tačiau ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Turi būti derinami visi
dokumentų rengimo aspektai, įskaitant VPSP projektuose numatomus sprendimus dėl
įkalinimo įstaigų saugumo, nuteistųjų uţimtumo, socialinės reabilitacijos, įstaigų
infrastruktūros techninius ir veiklos sprendimus.
22. Visi ginčai, kylantys tarp uţsakovo ir vykdytojo, pirmiausiai sprendţiami derybų
būdu. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ginčai sprendţiami Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka.
VII. REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI
23. Rengiant galimybių studiją ir viešojo paslaugų pirkimo dokumentaciją
vadovaujamasi šiais teisės aktais ir jų pakeitimais bei papildymais:
23.1. Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu (Ţin., 1999, Nr. 66-2127);

23.2.Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102);
23.3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymu (Ţin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412);
23.4. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu (Ţin., 1996, Nr. 12-313;
2008, Nr. 81-3172);
23.5. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu (Ţin., 2002, Nr. 73-3084);
23.6. Lietuvos Respublikos baudţiamuoju kodeksu (Ţin., 2000, Nr. 89-2741);
23.7. Lietuvos Respublikos baudţiamojo proceso kodeksu (Ţin., 2002, Nr. 37-1341;
2002, Nr. 46);
23.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480
„Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ (Ţin., 2009, Nr. 137-5998);
23.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1248
„Dėl Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–
2017 metų plano patvirtinimo“ (Ţin., 2009, Nr. 121-5216);
23.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. balandţio 8 d. nutarimu Nr. 264
„Dėl suimtųjų ir nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę, bendrojo lavinimo ir
profesinio mokymo organizavimo“ (Ţin., 2009, Nr. 43-1666);
23.11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birţelio 1 d. įsakymu Nr.
1R-172 „Dėl Tardymo izoliatoriaus vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2009, 682782);
23.12. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. birţelio 18 d. įsakymu Nr.
182 „Dėl Areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 68-3095);
23.13. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2003 m. balandţio 14 d. įsakymu Nr. 101/1V-119 „Dėl Vidaus reikalų
ministerijos vidaus tarnybos (viešojo saugumo) dalinių ir policijos pasitelkimo saugoti
kardomąją priemonę suėmimą vykdančias įstaigas, pataisos įstaigas bei areštines ir palaikyti
jose tvarką, susidarius ypatingai situacijai, taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 40-1855);
23.14. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2003 m. balandţio 22 d. įsakymu Nr. 118/V-234 „Dėl Priklausomybės
ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarkos patvirtinimo“ (Ţin.,
2003, Nr. 39-1801);
23.15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro 2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V-171/1R-67 „Dėl būtinosios
medicininės pagalbos laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims teikimo valstybės arba
savivaldybių asmens sveikatos prieţiūros įstaigose tvarkos nustatymo“ (Ţin., 2009, Nr. 291155);
23.16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandţio 22 d.
įsakymu Nr. 115/V-231 „Dėl Nėščių moterų ir vaikų iki trejų metų turinčių motinų siuntimo
ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarkos patvirtinimo“ (Ţin.,
2003, Nr. 39-1798);
23.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. geguţės 13 d.
įsakymu Nr. V-274 „Dėl Pataisos namuose esančių vaikų (kūdikių) namų įrengimo ir
eksploatavimo reikalavimų bei aprūpinimo sąlygų patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 50-2243);
23.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu
Nr. V-241 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 76:2010 ,,Laisvės atėmimo vietos: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Ţin., 2010, Nr. 41-1999);
23.19. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Ţin., 2003, Nr. 763498);

23.20. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2005 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 4/07-130 „Dėl Laisvės atėmimo vietų apsaugos
ir prieţiūros instrukcijos patvirtinimo“ (Ţin., 2005, Nr. 89-3361);
23.21. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2010 m. geguţės 18 d. įsakymu Nr. 129 ,,Dėl Laisvės atėmimo vietų ilgalaikių ir
trumpalaikių pasimatymų patalpų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ (Ţin.,
2010, Nr. 58-2875);
23.22. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2010 m. geguţės 11 d. įsakymu Nr. V-124 ,,Dėl didţiausio tardymo izoliatoriuje
ir areštinėje leidţiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam
asmeniui, tardymo izoliatoriaus ir areštinės kameroje nustatymo“ (Ţin., 2010, Nr. 55-2731);
23.23. Europos Komisijos ţaliąja knyga dėl viešojo ir privataus sektoriaus
partnerystės (Green paper on public-private partnerships and Community Law on public
contracts and concessions);
23.24. Europos Komisijos komunikatu Europos Parlamentui, Tarybai, Europos
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl valstybinio viešojo ir
privataus sektoriaus partnerysčių ir Bendrijos teisės aktų, susijusių su viešuoju pirkimu ir
koncesijomis;
23.25. Europos Komisijos aiškinamuoju komunikatu dėl viešąjį pirkimą ir koncesijas
reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų taikymo oficialiai patvirtintai viešojo ir privataus
sektoriaus partnerystei (OPVVP);
23.26. kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai bei
rekomendacijomis dėl statybų reglamentavimo ir įkalinimo įstaigų įrengimo.

VIII. KITA SVARBI INFORMACIJA
24. Alternatyvus techninės uţduoties projekto variantas yra galimybių studijų ir
partnerystės projektų rengimas, kaip ir numatyta šioje techninėje uţduotyje, neįsigyjant
tarptautinio konkurso viešųjų pirkimų dokumentacijos, apibūdintos 6.3, 17, 19.4. punktuose,
parengimo paslaugų, o šių paslaugų pirkimą organizuoti tik tiems VPSP projektams ir tik
tada, kai jų įgyvendinimo tikslingumui teisės aktų nustatyta tvarka pritars Finansų ministerija,
Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė ir/ar Lietuvos Respublikos Seimas.
_________________________

