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2022 m. kovo       d.   Nr. V-
Vilnius

 Vadovaudamasis  Bausmių  vykdymo  kodekso  129  straipsnio  1  dalimi,  Socialinės
paramos  suimtiesiems  ir  nuteistiesiems  fondų  sudarymo  ir  jų  lėšų  naudojimo  tvarkos  aprašo,
patvirtinto 2021 m. gruodžio 27 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-441
„Dėl socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondų sudarymo ir jų naudojimo tvarkos
aprašo  patvirtinimo“,  4.3  papunkčiu  ir  atsižvelgdamas  į  2021  m.  balandžio  12  d.  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
pažymą Nr. LV-1989 „Dėl 2010 m. balandžio 12 d. Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymo
Nr. V-85 "Dėl valstybės įmonių prie pataisos namų grynojo pelno dalies, pervedamos į socialinės
paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondą, dydžių patvirtinimo" aktualizavimo“:

1. N u s t a t a u valstybės įmonės „Mūsų amatai“ pajamų, gautų iš nuteistųjų darbinės
veiklos dalį, pervedamą į socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondus – 1 procentą.

2. P a v e d u valstybės įmonei „Mūsų amatai“ nustatytą pajamų, gautų iš nuteistųjų
darbinės veiklos dalį į socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondus pervesti pasibaigus
ataskaitiniam ketvirčiui, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 d.

3. N u r o d a u, kad šio įsakymo 1 ir 2 punktai netaikomi, kai valstybės įmonė „Mūsų
amatai“ yra įgijusi restruktūrizuojamos arba likviduojamos įmonės teisinį statusą.

4. P r  i  p a  ž  į  s  t  u netekusiu galios  Kalėjimų departamento  direktoriaus  2010 m.
balandžio 12 d. įsakymą Nr. V-85 „Dėl valstybės įmonių prie pataisos namų grynojo pelno dalies,
pervedamos į socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems fondą, dydžių patvirtinimo“.

5. Į p a r e i  g o j u  Kalėjimų departamento Veiklos organizavimo skyrių su šiuo
įsakymu  supažindinti  valstybės  įmonės  „Mūsų  amatai“  direktorių,  Kalėjimų  departamentui
pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų direktorius ir paskelbti šį įsakymą Kalėjimų departamento
interneto puslapyje. 

Direktorius               Virginijus Kulikauskas
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