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Programos kodas
1.45
Programos parengimo argumentai
Vykdyti narkomanijos ir ţmogaus imunodeficito viruso infekcijos plitimo kalinimo
įstaigose prevenciją, nuteistųjų švietimą narkomanijos ţalos ţmogui klausimais, rengti kalinimo
įstaigų ir pataisos inspekcijų darbuotojus vykdyti narkomanijos prevenciją. Programa yra ilgalaikė.
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
Stabdyti narkomanijos ir ŢIV infekcijos plitimą laisvės atėmimo vietose
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uţdavinys – maţinti nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių
medţiagų vartojimo, skaičių ir apsunkinti narkotinių ir psichotropinių medţiagų patekimą į laisvės
atėmimo vietas. Uţdavinys įgyvendinamas įsigyjant priemones, skirtas narkotinėms ir
psichotropinėms medţiagoms aptikti, atpaţinti ir jų patekimui į laisvės atėmimo vietas uţkardyti.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- priklauso nuteistųjų nuo narkotinių medţiagų vartojimo;
- uţregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medţiagų
apyvartos, kurias padarė laisvės atėmimo įstaigose laikomi asmenys arba šių įstaigų personalas;
- uţregistruota nusikalstamų veikų dėl neteisėtos narkotinių ar psichotropinių medţiagų
apyvartos, kurias padarė asmenys, nesusiję su kalinimu ar darbu laisvės atėmimo vietose.
Produkto vertinimo kriterijai:
- supaţindinta suimtųjų ir nuteistųjų su priklausomybės ligų prevencijos, gydymo ir
reabilitacijos klausimais (procentais);
- ištirta suimtųjų ir nuteistųjų dėl narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimo.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Laisvės atėmimo vietose uţregistruotų nusikaltimų dėl narkotinių ar psichotropinių
medţiagų apyvartos sumaţės 1,5 proc.
Nuteistųjų, priklausomų nuo narkotinių medţiagų vartojimo, skaičius ir nuteistųjų, naujai
uţsikrėtusių ŢIV laisvės atėmimo vietose, skaičius neviršys 2009 m. lygio.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
2009-iesiems
metams
1. Iš viso asignavimų
212
išlaidoms
212
Ekonominės
klasifikacijos grupės

Asignavimai biudţetiniams
2010-iesiems metams
212
212

Projektas
2011-iesiems
metams
212
212

Projektas
2012-iesiems
metams
212
212

2
iš jų darbo
uţmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
212
212
šaltiniai
2.1. Lietuvos
212
212
Respublikos
valstybės biudţetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

212

212

212

212

Pagrindinis programos finansavimo šaltinis yra valstybės biudţeto lėšos.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (Ţin., 2002, Nr. 73-3084);
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (Ţin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 813172).

Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa

Kita svarbi informacija
Šia programa siekiama ir programai įgyvendinti numatytos lėšos skiriamos anksčiau
nevartojusių narkotikų suimtųjų ir nuteistųjų galimo įtraukimo į narkotikų vartojimą prevencijai, ŢIV
infekcijos plitimo prevencijai, vartojančių narkotikus nuteistųjų švietimui, gydymui ir reabilitacijai,
aiškinamajam darbui tarp nuteistųjų narkomanijos ţalos klausimais bei kalinimo įstaigų ir pataisos
inspekcijų darbuotojų mokymui dirbti narkomanijos prevencijos darbą, narkotinių ir psichotropinių
priemonių patekimo į laisvės atėmimo vietas uţkardymui.
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