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STATYBOS, PROJEKTAVIMO DARBAI IR ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS 

 
PROGRAMOS APRAŠYMAS 

 

 

Biudžetiniai metai 2010-ieji 

Asignavimų valdytojas  Kalėjimų departamentas prie 

Teisingumo ministerijos 

Kodas 900020809 

Programos kodas 2.1 

Programos parengimo argumentai  

Atnaujinti ir vystyti Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos ir jam 

pavaldžių įstaigų materialinę ir techninę bazę. 

Vyriausybės prioritetas (-ai)  Sukurti sąlygas veiksmingai 

ir ekonomiškai bausmių 

vykdymo sistemai (parengti 

ir įgyvendinti realias 

nuteistųjų resocializacijos 

priemones, įteisinti 

elektroninę stebėseną 

(monitoringą), pasirengti 

laisvės atėmimo vietų 

pertvarkai) 

Eil. Nr. 3 

Kodas Programos tikslo pavadinimas 

01 Nuteistųjų laikymo sąlygų ir personalo darbo sąlygų gerinimas 

 

Tikslo įgyvendinimo aprašymas 

 

Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – užtikrinti  laisvės atėmimo įstaigų saugumą, 

siekti, kad bausmių vykdymo sistemos materialinė ir techninė bazė atitiktų Lietuvos higienos 

normų ir kitų teisės aktų reikalavimus. 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės: 

- užbaigti Alytaus pataisos namų gyvenamojo bendrabučio rekonstravimo darbus; 

- užbaigti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo inžinerinės įrangos rekonstravimo 

darbus; 

- tęsti rekonstravimo darbus Kybartų pataisos namuose; 

- tęsti aprūpinimą ilgalaikiu turtu. 

 

Rezultato vertinimo kriterijai: 

- investicijų projekto ,,Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 1 rekonstravimas“ 

rekonstravimo darbus įgyvendinti 100 procentų;  

-  investicijų projekto ,,Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo inžinerinės įrangos 

rekonstravimas“ rekonstravimo darbus įgyvendinti 100 procentų; 

- investicijų projekto ,,Kybartų atvirosios kolonijos rekonstravimas į pataisos namus“ 

rekonstravimo darbus įgyvendinti 93 procentais. 

Produkto vertinimo kriterijai: 

- suimtųjų ir nuteistųjų miegamųjų patalpų plotas (kv. m), tenkantis vienam 

suimtajam ir nuteistajam; 

- rekonstruotų patalpų plotas (kv. m); 
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- asignavimai, skiriami ilgalaikiam turtui įsigyti, procentais nuo tokių asignavimų 

poreikio. 

 

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas  

Laikymo sąlygų pagerinimas 302 įkalintiems asmenims ir darbo sąlygų pagerinimas  

24 administracijos darbuotojams. 

 

Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai              (tūkst. litų) 

Ekonominės 

klasifikacijos grupės 

Asignavimai 

2009-iems 

metams 

Asignavimai 

biudžetiniams 

2010-iems metams 

Projektas 

2011-iems 

metams 

Projektas 

2012-iems 

metams 

1. Iš viso asignavimų:  9109   7000 8000 9000 

išlaidoms       

iš jų darbo 

užmokesčiui 

      

turtui įsigyti 9109  7000  8000 9000 

2. Finansavimo 

šaltiniai: 

9109  7000  8000 9000 

2.1. Lietuvos 

Respublikos valstybės 

biudžetas  

9109  7000  8000 9000 

iš jo: 

bendrojo finansavimo 

lėšos 

      

ES lėšos       

kitos specialiųjų 

programų lėšos 

      

2.2. Kiti šaltiniai        

Pareigybių skaičius 

programai 

      

 

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai 

Pagrindinis programos finansavimo šaltinis išliks valstybės biudžeto lėšos, galimas viešojo 

sektoriaus  privataus kapitalo pritraukimas, tačiau siekiant, kad programos tikslai būtų pasiekti, 

būtina finansavimo lygį padidinti. 

 

 

Susiję įstatymai ar kiti svarbūs teisės aktai: 

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 73-3084); 

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, 

Nr. 81-3172); 

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. VIII-810 ,,Dėl 

Teisinės sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ (Žin., 1998, Nr. 

61-1736); 

Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos 

institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (Žin., 1996, Nr. 20-520; 

2008, Nr. 63-2380); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 22 d. nutarimas Nr. 220 ,,Dėl 

Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos ir Probacijos sistemos Lietuvoje koncepcijos 

įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 27-989; 2008, Nr. 61-2308); 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321067&p_query=&p_tr2=
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=321067&p_query=&p_tr2=
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 509 ,,Dėl 

Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007–2010 metų programos patvirtinimo“ 

(Žin., 2007, Nr. 62-2370); 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d.  nutarimas    Nr. 1248  ,,Dėl 

Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategijos  ir jos įgyvendinimo priemonių 2009–2017 

metų plano patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 121-5216); 

              Lietuvos higienos norma HN 76-1999 ,,Laisvės atėmimo ir kardomojo kalinimo 

įstaigos. Įrengimas, eksploatavimo tvarka, sveikatos priežiūra“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. 461 (Žin., 1999, 

Nr. 90-2668). 

 

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma 

programa 

____________________________________________________________________________ 

 

Kita svarbi informacija 

                Programą įgyvendina Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos, 15 

laisvės atėmimo įstaigų, Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos Mokymo 

centras ir 5 regionų pataisos inspekcijos. 

Nepaisant to, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimu 

Nr. 1248 patvirtino Laisvės atėmimo vietų modernizavimo strategiją ir jos įgyvendinimo 

priemonių 2009 – 2017 metų planą, asignavimai valstybės kapitalo investicijoms 2010 metams 

mažinami, todėl lėšų Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos statybos objektams 

ir ilgalaikio turto įsigijimui finansuoti nepakanka. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės patvirtintas programas, koncepcijas ir strategijas, būtina finansavimo lygį 

padidinti. 

 

____________________________________ 


