
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ

IR IŠLAIDŲ SĄMATOS FORMOS IR SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS
(SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITOS

FORMOS PATVIRTINIMO

2022 m. kovo       d. Nr. 
Vilnius 

Vadovaudamasis  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  (toliau  –  Kalėjimų  departamentas)  nuostatų,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 „Dėl Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 17.5 ir 17.7 papunkčiais ir
atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
valstybės  biudžeto  programos  sąmatų  rengimo,  tikslinimo,  vykdymo  ataskaitų  teikimo  ir
asignavimų  paskirstymo  tvarkos  aprašo,  patvirtinto   Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2020 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-97 „Dėl
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  valstybės  biudžeto
programos  sąmatų  rengimo,  tikslinimo,  vykdymo  ataskaitų  teikimo  ir  asignavimų  paskirstymo
tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 punktą:

1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1.  Socialinės  paramos  nuteistiesiems  (suimtiesiems)  fondo  pajamų  ir  išlaidų  sąmatos

formą;
1.2.  Socialinės  paramos  nuteistiesiems  (suimtiesiems)  fondo  pajamų  ir  išlaidų  sąmatos

vykdymo ataskaitos formą.
2. Į p a r e i g o j u laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorius užtikrinti:
2.1.  šio  įsakymo  1.1  papunktyje  nurodytos  Socialinės  paramos  nuteistiesiems

(suimtiesiems) fondo pajamų ir išlaidų sąmatos pateikimą Kalėjimų departamentui – kiekvienais
metais iki sausio 31 d.;

2.2.  šio  įsakymo  1.2  papunktyje  nurodytos  Socialinės  paramos  nuteistiesiems
(suimtiesiems)  fondo  pajamų  ir  išlaidų  sąmatos  vykdymo  ataskaitos  pateikimą  Kalėjimų
departamentui – per 10 kalendorinių dienų kiekvienam metų ketvirčiui pasibaigus.  

3. P a  v e  d  u  Kalėjimų  departamento  Veiklos  organizavimo skyriui  su šiuo įsakymu
supažindinti  laisvės  atėmimo  vietų  įstaigų  direktorius,  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
pavaduotoją, kuriam priskirta administruoti planavimo sritį, Kalėjimų departamento Planavimo ir
projektų skyriaus vedėją ir šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje.

Direktorius    Virginijus Kulikauskas



TVIRTINU:

(asignavimų valdytojo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(data)

A.V.

(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

Pajamų rūšis Suma Eur Išlaidų rūšis Suma Eur

1 2 3 4 5 6

20XX-01-01 likutis

4.1. 5.1.

4.2.

4.3. Dalis VIMA gautų pajamų 

4.4. 5.2

4.5. 5.3.

4.6. 5.4.

4.7 Biudžeto lėšos 5.5.

Pajamų įmokos

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus          20XX 
m.                                   įsakymu  Nr. 

20XX m.  SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ 
SĄMATA

Tvarkos 
aprašo 
pajamų 
rūšies 

punktas 

Tvarkos 
aprašo 
išlaidų 
rūšies 

punktas

Rasti pinigai pas 
nuteistuosius/suimtuosius 

Piniginės išmokos įdarbintiems 
ūkio brigadoje

Pinigai, gauti realizavus 
vertingus daiktus 

Piniginės išmokos įtrauktiems į 
darbinę veiklą

Piniginės išmokos įdarbintiems 
VIMA

Išskaitos nuo nuteistųjų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo užmokesčio (10 %)

Išmokos gerai besimokančių 
nuteistųjų skatinimui

Iš nuteistiesiems paskirtų 
nuobaudų gautos lėšos (BVK 
142 straipsnio 1d. 4 p.)

Kelionės išlaidų lėšos 
socialiniams ryšiams palaikyti

Pajamos už realizuotus 
nuteistųjų sukurtus gaminius

Atlygis nuteistiesiems už jų 
sukurtus gaminius

Vadovėliams, kitoms mokymo, 
savišvietos, kultūros, sporto, 
nuteistųjų/suimtųjų 
resocializacijos, integracijos, 
laisvalaikio, socialinėms ar 
buitinėms sąlygoms gerinti

Individualioms 
nuteistųjų/suimtųjų reikmėms



4.8.

5.5.

5.6

Viso pajamų: 0,00 Viso išlaidų: 0,00

20XX-12-31 likutis 0,00

Paramos ir kitos teisėtu būdu 
gautos lėšos Nuteistųjų/suimtųjų 

gyvenamųjų patalpų, 
pasivaikščiojimo kiemų, 
pasimatymų bei poilsio 
kambarių remontuiAsociacijų, savanorių ir 
bendruomenių patiriamoms 
išlaidoms padengti



(dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas)

(data ir numeris)

(sudarymo vieta)

Pajamų rūšis Suma Eur Išlaidų rūšis Suma Eur

1 2 3 4 5 6

20XX-01-01 likutis

4.1. 5.1.

4.2.

4.3. Dalis VIMA gautų pajamų 

4.4. 5.2

4.5. 5.3.

4.6. 5.4.

4.7 Biudžeto lėšos 5.5.

Pajamų įmokos

4.8.

5.6

Viso pajamų: 0,00 Viso išlaidų: 0,00

Forma patvirtinta Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 
direktoriaus 20XX m.                                             
                             įsakymu  Nr. 

  SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS (SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ        
(ketvirčio, pusmečio, 9-ių mėnesių, metų) ATASKAITA

Tvarkos 
aprašo 
pajamų 
rūšies 

punktas 

Tvarkos 
aprašo 
išlaidų 
rūšies 

punktas

Rasti pinigai pas 
nuteistuosius/suimtuosius 

Piniginės išmokos įdarbintiems 
ūkio brigadoje

Pinigai, gauti realizavus 
vertingus daiktus 

Piniginės išmokos įtrauktiems į 
darbinę veiklą

Piniginės išmokos įdarbintiems 
VIMA

Išskaitos nuo nuteistųjų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, 
darbo užmokesčio (10 %)

Išmokos gerai besimokančių 
nuteistųjų skatinimui

Iš nuteistiesiems paskirtų 
nuobaudų gautos lėšos (BVK 
142 straipsnio 1d. 4 p.)

Kelionės išlaidų lėšos 
socialiniams ryšiams palaikyti

Pajamos už realizuotus 
nuteistųjų sukurtus gaminius

Atlygis nuteistiesiems už jų 
sukurtus gaminius

Vadovėliams, kitoms mokymo, 
savišvietos, kultūros, sporto, 
nuteistųjų/suimtųjų 
resocializacijos, integracijos, 
laisvalaikio, socialinėms ar 
buitinėms sąlygoms gerinti

Individualioms 
nuteistųjų/suimtųjų reikmėms

Paramos ir kitos teisėtu būdu 
gautos lėšos

Nuteistųjų/suimtųjų gyvenamųjų 
patalpų, pasivaikščiojimo kiemų, 
pasimatymų bei poilsio 
kambarių remontui

Asociacijų, savanorių ir 
bendruomenių patiriamoms 
išlaidoms padengti



20XX-12-31 likutis 0,00
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DĖL SOCIALINĖS PARAMOS NUTEISTIESIEMS
(SUIMTIESIEMS) FONDO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ
SĄMATOS FORMOS IR SOCIALINĖS PARAMOS
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Parašo paskirtis Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Gintautas Šarauskas, Direktoriaus pavaduotojas

Parašo sukūrimo data ir laikas 2022-03-24 20:35:58 (GMT+02:00)

Parašo formatas Xades-T

Laiko žymoje nurodytas laikas 2022-03-24 20:36:08 (GMT+02:00)

Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją
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Sertifikato galiojimo laikas 2021-06-03 15:13:15–2026-06-02 23:59:59
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Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas DocLogix v11.0.0.0

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų ( 2022-
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