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LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
BAUSMIŲ VYKDYMO POLITIKOS GRUPĖS
NUOSTATAI
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šie nuostatai reguliuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
ministerija) Bausmių vykdymo politikos grupės (toliau – grupė) uždavinius, funkcijas, teises ir
veiklos organizavimą.
2. Grupė yra ministerijos administracijos padalinys, kurio kompetencijai priskirtos
probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo sritys.
3. Grupės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą tvirtina teisingumo ministras.
4. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais
Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,
ministerijos nuostatais, ministerijos darbo reglamentu, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais ir šiais nuostatais.
II SKYRIUS
GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
5. Grupės uždavinys yra dalyvauti formuojant subalansuotą ir pagarbą asmens teisėms
garantuojančią politiką probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo srityse.
6. Grupė pagal nustatytas kompetencijos sritis vykdo šias funkcijas:
6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir
kitų teisės aktų projektus;
6.2. atlieka teisės aktų, taip pat jų taikymo efektyvumo ir plėtros perspektyvų analizę;
6.3. teikia teisines išvadas dėl teisės aktų projektų;
6.4. teikia pasiūlymus teisingumo ministrui ir teisingumo viceministrams dėl teisės aktų
tobulinimo;
6.5. padeda kuruoti probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo bei valdymo procesus ir teikia
siūlymus dėl jų veiksmingumo didinimo bei optimizavimo;
6.6. pagal grupės kompetenciją inicijuoja bausmių vykdymo sistemai aktualius mokslinius
ir kitus tyrimus;
6.7. organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose (įskaitant tarptautinės finansinės
paramos projektus), susijusiuose su probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo sritimis;
6.8. koordinuoja Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar
žeminantį elgesį ar baudimą (CPT) vizitus Lietuvos Respublikoje;
6.9. koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitų ir kitos informacijos rengimą
bei pateikimą CPT ir Jungtinių Tautų Komitetui prieš kankinimą (CAT);
6.10. atstovauja ministerijos interesams tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos Tarybos
darbo grupių susitikimuose, svarstant grupės kuravimo sričių klausimus, rengia Lietuvos Respublikos
pozicijas, atitinkamai įgyvendina tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir teikia informaciją
rengiant ataskaitas apie jų įgyvendinimą;
6.11. atstovauja ministerijai darbo grupėse, komisijose ir komitetuose;

6.12. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valdymo srities
įstaigomis vykdydama savo funkcijas ir spręsdama klausimus, susijusius su grupės kompetencija;
6.13. ministerijos vadovybės pavedimu rengia atsakymų projektus į gautus raštus, susijusius
su sritimis, kuriose grupė dalyvauja formuojant politiką;
6.14. pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
6.15. pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi
priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
6.16. pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;
6.17. pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines
konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir
praktinę teisinę medžiagą;
6.18. pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;
6.19. vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio
pavedimus.
III SKYRIUS
GRUPĖS TEISĖS
7. Grupė, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos valdymo srities institucijų ir
įstaigų prie ministerijos informaciją, reikalingą grupės uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms
vykdyti;
7.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių ir (ar) ministerijos valdymo srities
institucijų ir įstaigų specialistų, suderinus su jų vadovais, įstatymų, nutarimų ir kitų teisės aktų
projektams rengti ir svarstyti, gautiems raštams nagrinėti ir kitoms šiuose nuostatuose nustatytoms
funkcijoms vykdyti.
IV SKYRIUS
GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
8. Grupei vadovauja grupės vadovas, kuris organizuoja grupės veiklą ir užtikrina tinkamą
procesų valdymą.
9. Grupėje yra valstybės tarnautojas, koordinuojantis veiklą atskirose grupės kompetencijai
priskirtose srityse. Šis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus grupės vadovui.
V SKYRIUS
GRUPĖS VADOVO PAVALDUMAS
10. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus teisingumo ministrui ir atskaitingas teisingumo
viceministrui, kuruojančiam grupės kompetencijai priskirtas sritis.
_______________________________

