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1. P a k e i č i u  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017 

– 2018 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-462 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 2017 – 2018 m. korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano patvirtinimo“: 

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 3 punktą. 

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 4 punktą. 

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip: 
„5 Nuolatinės 

korupcijos 

prevencijos 

politikos 

vykdymas 

Žemas korupcijos suvokimo 

indeksas, tolerancija 

korupcijos apraiškoms, prastai 

organizuota edukacinė veikla 

antikorupcijos tema, ką 

atskleidė atlikto požiūrio į 

korupciją tyrimo rezultatai  

Sistemiškai atlikti tyrimus 

požiūrio į korupciją tema 

Kalėjimų departamente ir 

jam pavaldžiose įstaigose 

Kalėjimų 

departamento 

Imuniteto 

skyriaus 

viršininkas 

Kartą per 

2 metus 

Korupcijos suvokimo 

indekso padidėjimas, 

tolerancijos korupcijai 

sumažėjimas, pateikta 

sistemiška informacija apie 

korupcijos pasekmes“. 
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1.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7 Korupcijos 

rizikos 

mažinimas 

Kalėjimų 

departamento 

ir jam 

pavaldžių 

įstaigų 

veikloje, 

susijusioje su 

įslaptintos 

informacijos 

disponavimu 

Nepakankama Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų pareigūnų 

bei kitų darbuotojų darbo su 

įslaptinta informacija kultūra 

Atlikti Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų patalpose 

ir darbo vietose, kuriose 

dirbama su įslaptinta 

informacija, kompiuterių 

patikrinimą  

 

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių 

įstaigų 

direktoriai, 

Kalėjimų 

departamento 

Imuniteto 

skyriaus 

viršininkas, 

Asmuo, 

paskirtas 

atsakingu už 

įslaptintos 

informacijos 

apsaugą 

įgyvendinant 

funkcijas ĮIRIS 

apsaugos srityje 

Kartą per 

metus 

Siekiant užtikrinti tinkamą 

įslaptintos informacijos 

apsaugą, Kalėjimų 

departamente ir 

kiekvienoje jam 

pavaldžioje įstaigoje atlikti 

ne mažiau kaip du 

kompiuterių patikrinimai 

patalpose ir darbo vietose, 

kuriose dirbama su 

įslaptinta informacija“. 

1.5. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip: 

„10 Korupcijos 

rizikos 

mažinimas 

Kalėjimų 

departamento 

ir jam 

pavaldžių 

įstaigų 

veikloje, 

susijusioje su 

įslaptintos 

informacijos 

disponavimu 

Nepakankama Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų pareigūnų 

bei kitų darbuotojų darbo su 

įslaptinta informacija 

kultūra 

Organizuoti mokymus ir 

(arba) seminarus apie 

tinkamą įslaptintos 

informacijos saugojimą 

darbo kompiuteriuose, 

fizinį įslaptintos 

informacijos apsaugos 

užtikrinimą, tinkamą 

dokumentacijos apskaitą  

Kalėjimų 

departamento 

Imuniteto 

skyriaus 

viršininkas, 

Kalėjimų 

departamento 

Mokymo centro 

direktorius 

2017 – 

2018 

metais 

Siekiant užtikrinti tinkamą 

įslaptintos informacijos 

saugojimą darbo 

kompiuteriuose, fizinį 

įslaptintos informacijos 

apsaugos užtikrinimą ir 

tinkamą dokumentacijos 

apskaitą, visose Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose 

įstaigose organizuota po 

vieną seminarą ir (arba) 

mokymus“. 

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 20 punktą. 
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2. P a v e d u   Bendrajam skyriui šį įsakymą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Kalėjimų departamento interneto svetainėje. 

 

 

 

 

Direktorius        Robertas Krikštaponis 

 

 

 


