1b forma
PENSINIS APRŪPINIMAS
PROGRAMOS APRAŠYMAS
2010-ieji
Kalėjimų departamentas prie Kodas
Teisingumo ministerijos

Biudžetiniai metai
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Programos kodas
2.6
Programos parengimo argumentai
Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų socialinių garantijų buvusiems
pareigūnams vykdymą. 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
Užtikrinti Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių
pareigūnų, išėjusių į pensiją, socialinę apsaugą
Tikslo įgyvendinimo aprašymas
Tikslui įgyvendinti keliamas uždavinys – skirti valstybines pensijas įstatymų nustatyta
tvarka. Uždavinio įgyvendinimo pagrindinė priemonė – apskaičiuoti ir išmokėti paskirtas pensijas.
Rezultato vertinimo kriterijus – vidutinis išmokamos valstybinės pensijos už tarnybą dydis.
Produkto vertinimo kriterijai:
- vidutinis pensininkų skaičius;
- gauta pagristų skundų dėl pensijų skyrimo ir mokėjimo.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas
Pensinio aprūpinimo užtikrinimas apie 430 buvusiems bausmių vykdymo sistemos
pareigūnams.
Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai (tūkst. litų)
Ekonominės
klasifikacijos grupės
1. Iš viso asignavimų
išlaidoms
iš jų darbo
užmokesčiui
turtui įsigyti
2. Finansavimo
šaltiniai
2.1. Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžetas

Asignavimai
2009-iesiems
metams
4635
4635

Asignavimai biudžetiniams
2010-iesiems metams
3973
3973

Projektas
2011-iesiems
metams
3973
3973

Projektas
2012-iesiems
metams
3973
3973

4635

3973

3973

3973

4635

3973

3973

3973

2
iš jo:
bendrojo
finansavimo lėšos
ES lėšos
kitos specialiųjų
programų lėšos
2.2. Kiti šaltiniai
Etatų skaičius
programai
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai
Pagrindinis programos finansavimo šaltinis yra valstybės biudžeto lėšos.
Susiję įstatymai ir kiti svarbūs teisės aktai
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 pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 991958; 2005, Nr. 71-2558);
Lietuvos Respublikos Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas
(Žin., 2009, Nr. 152-6820);
Lietuvos Respublikos Valstybinių pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 101-2018);
Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr.
59-1153; 2005, Nr. 71-2555);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 20 d. nutarimas Nr. 83 ,,Dėl Vidaus
reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų,
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1995, Nr. 8-173).
Patvirtintos Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonės, susijusios su aprašoma programa
Kita svarbi informacija
Programa numato išlaidų pareigūnų valstybinėms pensijoms už tarnybą, taip pat išlaidų
pareigūnų invalidumo, našlių ir našlaičių valstybinėms pensijoms planavimą, šių pensijų įforminimą ir
išmokėjimą.
Planuojama, kad 2010 metais vidutinis pensininkų skaičius išaugs iki 430. (2009 m.
vidutinis pensininkų skaičius – 407). Tam papildomai kitais metais reikėtų apie 0,3 mln. Lt.
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