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SPECIALIOJI MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA
Biudţetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2010-ieji
Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos

Kodas

90 002 0809

Programos kodas
2.81
Programos parengimo argumentai
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos Vyriausybės 2001 m. geguţės 14
d. nutarimo nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo
ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 42-1455) III skyriaus „Valstybės biudţeto
specialiosios programos“ nuostatomis ir įgyvendinant Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 194 (Ţin.,
2003, Nr. 76-3498) 77 punkto bei Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birţelio 1 d. įsakymu nr. 1R-172 (Ţin., 2009, Nr. 68-2782),
86 punkto nuostatas.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Sukurti sąlygas veiksmingai Eil. Nr. 3
ir ekonomiškai bausmių
vykdymo sistemai (parengti
ir įgyvendinti realias
nuteistųjų resocializacijos
priemones, įteisinti
elektroninę stebėseną
(monitoringą), pasirengti
laisvės atėmimo vietų
pertvarkai)
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
01
Parduotuvės veiklos ir nuteistųjų mitybos įstaigose uţtikrinimas.
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Šio tikslo įgyvendinimo pagrindinis uţdavinys – sudaryti nuteistiesiems (suimtiesiems)
sąlygas įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų ir uţtikrinti jų maitinimą pagal patvirtintas
mitybos normas. Uţdavinio įgyvendinimo priemonė – laisvės atėmimo vietų patalpų išnuomojimas
juridiniams (fiziniams) asmenims, gaminantiems nuteistiesiems maistą, aprūpinantiems nuteistuosius
(suimtuosius) maisto produktais ir būtiniausiais reikmenimis, ir surinktų lėšų naudojimas šių įstaigų
išlaidoms apmokėti.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- surinktos pajamos uţ patalpų nuomą (tūkst. Lt).
Produkto vertinimo kriterijus:
- nuteistųjų (suimtųjų), perkančių maisto produktus ir būtiniausius reikmenis, procentas.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Bus gauta virš 400 tūkst. litų pajamų uţ ilgalaikio materialiojo turto nuomą. Apie 9-iems
tūkst. nuteistųjų bus sudarytos sąlygos įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų.
Pajamos uţ materialiojo turto nuomą pagal Biudţeto sandaros įstatymo 4 punktą rodomos
apskaitoje kaip biudţetinių įstaigų pajamos ir bus naudojamos jas uţdirbusių įstaigų išlaidoms
padengti ir kitiems įstaigos poreikiams.

2
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai
Asignavimai
Asignavimai biudţetiniams
Ekonominės
2009-iesiems
2010-iesiems metams
klasifikacijos grupės
metams
1. Iš viso asignavimų
135
421
išlaidoms
135
iš jų darbo
47
uţmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
135
421
šaltiniai
2.1. Lietuvos
135
421
Respublikos
valstybės biudţetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
135
421
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
4
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Projektas
2011-iesiems
metams

(tūkst. litų)
Projektas
2012-iesiems
metams

Pagrindinis programos finansavimo šaltinis bus pajamos, gautos uţ ilgalaikio turto
(patalpų) nuomą, o taip pat lėšos, gautos nustatyta tvarka pardavus nusidėvėjusį arba nereikalingą
ilgalaikį materialųjį turtą.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos biudţeto sandaros įstatymas (Ţin., 2001, Nr. 4-47);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. geguţės 14 d. nutarimas Nr. 543 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų sudarymo ir vykdymo taisyklių
patvirtinimo“ (Ţin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 194 „Dėl
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (Ţin., 2003, Nr. 76-3498);
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. birţelio 1 d. sakymas Nr. 1R-172
„Dėl Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo (Ţin., 2009, Nr. 68-2782).

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
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