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BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS VEIKLOS UŽTIKRINIMAS
Biudžetiniai metai
Asignavimų valdytojas

PROGRAMOS APRAŠYMAS
2010-ieji
Kalėjimų departamentas prie
Teisingumo ministerijos

Kodas

90 002 0809

Programos kodas
1.2
Programos parengimo argumentai
Užtikrinti bausmių vykdymo sistemai pavestų pagrindinių uždavinių įgyvendinimą:
- vykdyti teismų nuosprendžiais (nutartimis) paskirtas bausmes už nusikalstamas veikas,
taip pat kardomąją priemonę – suėmimą;
- plėtoti teisėtumo, humanizmo ir saugumo suderinamumą;
- rengti nuteistuosius grįžti į visuomenę;
Užtikrinti bausmių vykdymo sistemos reformos tęstinumą ir Baudžiamojo kodekso,
Baudžiamojo proceso kodekso, Bausmių vykdymo kodekso ir Suėmimo vykdymo įstatymo nuostatų
įgyvendinimą, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos koordinavimą ir
kontrolę, Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose naujai įdarbintųjų įvadinį profesinį
parengimą ir jau dirbančio personalo kvalifikacijos tobulinimą ir perkvalifikavimą.
Programa yra ilgalaikė.
Vyriausybės prioritetas (-ai)

Kodas
01

Sukurti sąlygas veiksmingai Eil. Nr.
ir ekonomiškai bausmių
vykdymo sistemai (parengti
ir įgyvendinti realias
nuteistųjų resocializacijos
priemones, įteisinti
elektroninę stebėseną
(monitoringą), pasirengti
laisvės atėmimo vietų
pertvarkai)
Programos tikslo pavadinimas
Užtikrinti saugų ir veiksmingą kalinimo įstaigų valdymą

3

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – sudaryti Lietuvos Respublikos įstatymų ir
tarptautinių sutarčių nustatytas sąlygas bei laipsnišką jų gerinimą skirtoms bausmėms ir kardomajam
kalinimui atlikti. Uždavinys įgyvendinamas mokant darbo užmokestį administracijos darbuotojams,
užtikrinant jų materialinį aprūpinimą bei socialines garantijas, užtikrinant laisvės atėmimo vietų
modernizavimo strategijos įgyvendinimo priemonių vykdymą.
Rezultato vertinimo kriterijus:
- pabėgimų iš laisvės atėmimo vietų (saugomų ir nesaugomų objektų) skaičius;
- užregistruota nusikalstamų veikų (išskyrus susijusias su neteisėta narkotinių ar psichotropinių
medžiagų apyvarta).
Produkto vertinimo kriterijai:
- dalyvauja kalinimo įstaigose laikomų asmenų socialinės reabilitacijos programose;
- išmokyta pareigūnų dirbti socialinį darbą;
- parengta galimybių studijų;
- organizuota žemės sklypų detaliojo planavimo procedūrų.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
02
Užtikrinti nuteistųjų (suimtųjų) išlaikymą ir jų rengimą integracijai į visuomenę
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
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Tikslui įgyvendinti keliami uždaviniai: užtikrinti per 8500 laisvės atėmimo vietose laikomų
asmenų materialinį aprūpinimą bei socialinę reabilitaciją, užtikrinti darbo vietas valstybės įmonėse
prie pataisos įstaigų ne mažiau kaip 10 proc. nuteistųjų ir galimybę gamyboje įgyti darbo įgūdžių
(specialybę) nuteistiesiems, neturintiems specialybės. Uždaviniai įgyvendinami vykdant Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų pastatų priežiūrą ir remontą, vykdant ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių
infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir gydymą, užtikrinant tuberkuliozės diagnostiką,
profilaktiką, kontrolę ir gydymą, teikiant psichologinę pagalbą asmenims, nuteistiems už smurtą prieš
vaikus ir moteris, vykdant nepilnamečių justicijos programą, užtikrinant nuteistųjų (suimtųjų)
materialinį aprūpinimą bei socialines garantijas, skiriant valstybės įmonėms lėšų, reikalingų
išlaidoms, susijusioms su įdarbintų nuteistųjų darbo užmokesčiu, iš dalies kompensuoti.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- išmokyta specialybės arba baigusių pagrindines ar vidurines mokyklas nuteistųjų;
- pataisos įstaigose ir prie jų veikiančiose valstybės įmonėse įdarbinta nuteistųjų (procentais);
- laisvės atėmimo vietose mokosi nuteistųjų (procentais).
Produkto vertinimo kriterijai:
- vieno nuteistojo (suimtojo) išlaikymo kaštai;
- suremontuotas Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų patalpų plotas;
- pataisos namuose ir tardymo izoliatoriuose ištirta asmenų dėl ŽIV infekcijos (procentais);
- supažindinta suimtųjų ir nuteistųjų su ŽIV ir kitų lytiškai plintančių infekcijų profilaktika ir
apsisaugojimo priemonėmis (procentais);
- laisvės atėmimo vietose ištirta asmenų dėl tuberkuliozės (procentais);
- ištirta suimtųjų dėl sifilio (procentais);
- už smurtą prieš vaikus nuteista asmenų, kuriems suteikta psichologinė pagalba ir taikomos
socialinės reabilitacijos priemonės (procentais nuo bendro tokių asmenų skaičiaus);
- valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų įdarbinta nuteistųjų (procentais nuo bendro nuteistųjų
skaičiaus);
- papildomų lėšų suma, skiriama vienai sąlyginei darbo vietai išlaikyti.
Kodas
03

Programos tikslo pavadinimas
Užtikrinti probacijos vykdymą

Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – vykdyti teismų nuosprendžius (nutartis) dėl bausmių,
nesusijusių su laisvės atėmimu.
Uždavinys įgyvendinamas šiomis priemonėmis: kontroliuojant įstatymų nustatytus ir teismo
paskirtus įpareigojimus ir draudimus nuteistiesiems bei teikiant jiems socialinę pagalbą, užtikrinant
pataisos inspekcijų išlaikymą, vykdant nepilnamečių justicijos programą ir probacijos koncepcijos
įgyvendinimo priemones.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims pradėta ikiteisminių tyrimų lygtinio
paleidimo laikotarpiu (procentais);
- pataisos inspekcijų įskaitoje esantiems nepilnamečiams pradėta ikiteisminių tyrimų
(procentais);
- pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų atlyginta nusikalstama veika padaryta materialinė
žala (procentais);
- dirba nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje (procentais);
- mokosi nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje (procentais);
- mokosi nepilnamečių, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje (procentais).
Produkto vertinimo kriterijai:
- pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų, atlyginusių nusikalstama veika padarytą
materialinę žalą, skaičius (procentais);
- organizuota kultūros ir sporto renginių nepilnamečiams.
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Kodas
Programos tikslo pavadinimas
04
Stiprinti personalo administracinius gebėjimus
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – užtikrinti naujai priimtų darbuotojų įvadinį
mokymą ir dirbančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Uždavinio įgyvendinimo priemonės:
Kalėjimų departamento Mokymo centro materialinis ir techninis aprūpinimas, darbuotojams darbo
užmokesčio mokėjimas.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- išėjo įvadinį mokymą klausytojų;
- tobulino kvalifikaciją pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis.
Produkto vertinimo kriterijai:
- vykdoma mokymo programų;
- organizuota kvalifikacijos tobulinimo renginių.
Kodas
Programos tikslo pavadinimas
05
Bausmių vykdymo sistemą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimas, pavaldžių
įstaigų veiklos kontrolės užtikrinimas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – rengti teisės aktų projektus, planuoti, organizuoti ir
kontroliuoti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą, organizuoti
modernizavimo strategijos įgyvendinimą, užtikrinti bausmių vykdymo sistemos teisinės bazės
nuostatų įgyvendinimą.
Uždavinys įgyvendinamas šiomis priemonėmis: sudarant darbuotojams būtinas darbo
sąlygas, užtikrinant jų materialinį aprūpinimą, socialines garantijas ir kvalifikacijos kėlimą, sumokant
darbuotojams už atliktą darbą.
Rezultato vertinimo kriterijai:
- parengta teisės aktų, nustatančių, keičiančių arba pripažįstančių netekusiomis galios teises
normas;
- Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse nustatyta
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos skirtos drausminės nuobaudos.
Produkto vertinimo kriterijai:
- Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėse atlikta patikrinimų ir
vidaus audito;
- išnagrinėta suimtųjų, nuteistųjų ir kitų piliečių skundų, prašymų bei pasiūlymų.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
1. Bus užtikrinta stabili penkiolikos kalinimo įstaigų veikla.
2. Apsaugos, priežiūros ir išlaikymo užtikrinimas per 8500 laisvės atėmimo vietose laikomų
asmenų, iš jų 910 asmenų dalyvavimas bendrojo lavinimo, 940 – profesinio mokymo ir 3295 asmenų
dalyvavimas kitose socialinės reabilitacijos programose. Valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų
įdarbinimas nemažiau kaip 750 nuteistųjų.
3. 8200 pataisos inspekcijų įskaitoje esančių asmenų (iš jų 900 nepilnamečių) priežiūros
užtikrinimas.
Lygtinai paleistiems iš pataisos įstaigų asmenims pradėtų ikiteisminių tyrimų jų lygtinio
paleidimo laikotarpiu neviršys 10,5 proc.
Atsižvelgiant į sunkią padėtį darbo rinkoje, dirbs 27,4 proc. nuteistųjų, esančių pataisos
inspekcijų įskaitoje.
Mokysis per 16 proc. nuteistųjų, esančių pataisos inspekcijų įskaitoje.
4. Įvadinio mokymo kursą išklausys ne mažiau 90 proc. 2010 metais į tarnybą priimtų
pareigūnų. Kvalifikaciją patobulins 30 proc. pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų.
5. Bus parengta 20 bausmių (probacijos) vykdymo ir baudžiamųjų įstatymų, taip pat juos
įgyvendinančių teisės aktų projektų.
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Bus atlikti 4 pavaldžių įstaigų kompleksiniai patikrinimai, 16 statybos darbų patikrinimų,
vykdoma dviejų investicinių projektų techninė priežiūra.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Asignavimai
Asignavimai biudžetiniams
Projektas
Ekonominės
2009-iesiems
2010-iesiems metams
2011-iesiems
klasifikacijos grupės
metams
metams
1. Iš viso asignavimų
195276
178651
178651
išlaidoms
195276
178651
178651
iš jų darbo
116597
106361
106361
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
195276
178651
178651
šaltiniai
2.1. Lietuvos
195276
178651
178651
Respublikos
valstybės biudžetas
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Pareigybių skaičius
4008 (nuo
3851
3851
programai
2009-10-01 –
3851)
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai

Projektas
2012-esiems
metams
178651
178651
106361

178651
178651

3851

Pagrindinis programos finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, tačiau siekiant, kad
būtų pasiektas programos tikslas, esamas finansavimas turi būti padidintas.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569);
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 73-3084);
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 89-2741);
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 37-1341);
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 12-313; 2008, Nr. 813172);
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, baudžiamojo proceso kodekso ir bausmių
vykdymo kodekso įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 112-4970);
Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas (Žin., 1997, Nr. 2-16);
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 451708);
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir
teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (Žin., 1996, Nr. 20520; 2008, Nr. 63-2380);
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutas
(Žin., 2000, Nr. 39-1088; 2008, Nr. 135-5230 (nauja redakcija nuo 2010 m. sausio 1 d.);
Lietuvos Respublikos 2010 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių
rodiklių patvirtinimo įstatymas (Žin., 2009, Nr.152-6822);
Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. VIII-810 ,,Dėl Teisinės
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sistemos reformos metmenų (nauja redakcija) ir jų įgyvendinimo“ (Žin., 1998, Nr. 61-1736).
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:
2010 m. sausio 20 d. nutarimas Nr. 70 „Dėl 2010 metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas” (Žin., 2010, Nr.11-525).
2001 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 543 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004,
Nr. 96-3531);
2002 m. sausio 9 d. nutarimas Nr. 14 ,,Dėl Fiziologinių mitybos normų asmenims, laikomiems
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 4-98);
2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 475 ,,Dėl Socialinės paramos suimtiesiems ir
nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 371617, 2009, Nr. 60-2372);
2006 m. lapkričio 22 d. nutarimas Nr. 1163 „Dėl Valstybės tarnautojų mokymo 2007 – 2010
metų strategijos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 127-4845);
2007 m. vasario 21 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);
2008 m. balandžio 24 d. nutarimas Nr. 392 „Dėl Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos
ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 51-1892);
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. 1215216).
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
Tai pagrindinė Kalėjimų departamento, Kalėjimų departamento Mokymo centro, laisvės
atėmimo vietų ir pataisos inspekcijų vykdoma programa. Ja siekiama plėtoti pataisos inspekcijų,
vykdančių bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, taip pat asmenų, lygtinai paleistų iš laisvės
atėmimo vietų prieš terminą, ir asmenų, kuriems bausmės vykdymas atidėtas, veiklą, ypač dirbant su
nepilnamečiais nuteistaisiais, sudaryti nuteistiesiems progresyvaus bausmių vykdymo ir humanizmo
principais grindžiamas sąlygas laisvės atėmimo bausmei atlikti, įtraukti nuteistuosius į darbą
atsižvelgiant į jų darbingumą ir, kiek galima, į turimą specialybę užtikrinti saugų kalinimo įstaigų
valdymą.
Minėtos programos lėšos skiriamos nuteistųjų ir suimtųjų materialiniam aprūpinimui, jų
apsaugai ir priežiūrai užtikrinti ir gerinti, galimiems nusikaltimams užkardyti, nuteistųjų socialinei
reabilitacijai vykdyti, probacijai plėtoti, sveikatos priežiūrai, ŽIV ir kitų užkrečiamųjų ligų
prevencijai, taip pat Kalėjimų departamento, Kalėjimų departamento Mokymo centro, laisvės
atėmimo vietų ir pataisos inspekcijų personalui išlaikyti.

_________________________________________

