KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
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Vilnius
Siekdami visuomenės saugumo stiprinimo, nepilnamečių, esančių Kalėjimų
departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
pavaldžių pataisos inspekcijų (toliau – pataisos inspekcijos) įskaitoje, nusikaltimų recidyvo
prevencijos, aktyvesnio pataisos inspekcijų ir savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų
bendradarbiavimo, vykdant nepilnamečių, kuriems teismo nustatyti draudimai ar paskirti
įpareigojimai, elgesio kontrolę, bei socialinės ir kitos reikalingos pagalbos jiems teikimo, taip pat
siekdami kontroliuoti, ar asmenys, esantys pataisos inspekcijų įskaitoje, kuriems buvo taikytas
Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (Žin., 2002, Nr. 73-3084) 157 straipsnio 3 dalies
1 punktas, kaip turintiems vaikų iki septynerių metų arba du ir daugiau nepilnamečių vaikų (toliau –
asmenys, kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p.), tinkamai atlieka pareigas savo nepilnamečiams
vaikams ir nepiktnaudžiauja tėvų valdžia:
1. P a v e d a m e:
1.1. Kalėjimų departamentui pavaldžių regionų ir teritorinių pataisos inspekcijų
vadovams 2008 m. birželio 9 d. – 20 d. organizuoti ir vykdyti prevencinę priemonę „Nepilnametis
2008“:
1.1.1. parengti ir suderinti su savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybomis
prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo planus, kuriuose būtų numatytas
patikrinimų, aplankant visus į pataisos inspekcijų įskaitą įrašytus nepilnamečius ir asmenis, kuriems
taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p., organizavimas;
1.1.2. apsilankyti visų pataisos inspekcijų įskaitoje esančių nepilnamečių ir asmenų,
kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p., gyvenamosiose ir (ar) mokymosi vietose, susipažinti su jų
materialinėmis, buitinėmis gyvenimo ir mokymosi sąlygomis;
1.1.3. išsiaiškinti nepilnamečių ir asmenų, kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p.,
poreikius, pagal galimybes suteikti ar tarpininkauti dėl socialinės ir kitos reikalingos pagalbos
suteikimo šiems asmenims bei nepilnamečių tėvams ar kitiems atstovams pagal įstatymą,
informuoti apie kompetentingas institucijas, galinčias suteikti reikalingą pagalbą;
1.1.4. ypač atkreipti dėmesį į nepilnamečiams teismo skiriamų įpareigojimų: būti
namuose nustatytu laiku; mokytis, tęsti mokslą arba dirbti, – ir draudimų: lankytis vietose, kuriose
daroma neigiama įtaka nepilnamečio elgesiui, bendrauti su žmonėmis, darančiais jam neigiamą
įtaką, – vykdymą bei į tai, ar asmenys, kuriems taikytas BVK 157 str. 3d. 1 p., tinkamai atlieka
pareigas savo nepilnamečiams vaikams ir nepiktnaudžiauja tėvų valdžia;
1.1.5. bendradarbiaujant su savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnybomis, spręsti
klausimus, susijusius su nepilnamečių užimtumu, lavinimu, poilsiu ir laisvalaikiu, skatinti
nepilnamečius nuolat lankyti mokyklą ir mokytis, turiningai praleisti laisvalaikį ir pan.;
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1.1.6. jei asmenys, kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1 p., netinkamai atlieka pareigas
savo nepilnamečiams vaikams ir piktnaudžiauja tėvų valdžia, suintensyvinti individualų darbą su
šiais asmenimis, apie tokį jų elgesį informuoti suinteresuotas institucijas;
1.1.7. iki 2008 m. birželio 27 d. informuoti Kalėjimų departamentą apie prevencinės
priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo rezultatus ir ją vykdant iškilusias problemas pagal šio
įsakymo 3 punktu patvirtintą formą paštu ir el. p. s.lauraitis@kaldep.lt;
1.2. savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų vadovams:
1.2.1. užtikrinti savivaldybių vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojų dalyvavimą
vykdant prevencinę priemonę „Nepilnametis 2008“;
1.2.2. domėtis teistų nepilnamečių ir asmenų, kuriems taikytas BVK 157 str. 3 d. 1p.,
esančių pataisos inspekcijų įskaitoje, elgesiu, laisvalaikio praleidimu, užimtumu.
2. N u r o d o m e:
2.1. Kalėjimų departamentui pavaldžių regionų pataisos inspekcijų ir savivaldybių vaiko
teisių apsaugos tarnybų vadovams užtikrinti, kad patikrinimų ir profilaktinių pokalbių metu surinkta
informacija būtų kaupiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Kalėjimų departamento
direktoriaus ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka;
2.2. Kalėjimų departamento Pataisos inspekcijų ir probacijos skyriui iki 2008 m. liepos
7 d. parengti apibendrintą informaciją apie prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo
rezultatus.
3. T v i r t i n a m e Prevencinės priemonės „Nepilnametis 2008“ vykdymo ataskaitos
formą (pridedama).
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