KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
IMUNITETO SKYRIUS
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI
VALSTYBĖS ĮMONĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019 – 2021 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO PER 2020 M. ATASKAITA
2021-01-15 Nr. LV-175
Vilnius
Eil.
Nr.

1.1.

Įvykdymo
Laukiamo rezultato
terminas
vertinimo kriterijai
1 Tikslas. Atskleisti ir šalinti korupcijos atsiradimo prielaidas bei sąlygas bausmių vykdymo sistemos veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Vidaus ir išorės korupcijos grėsmių bei korupcijos pasireiškimo tendencijų bausmių vykdymo sistemoje valdymas;
2. Atliktų tarnybinių patikrinimų dėl darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų kokybiniai pokyčiai.
Identifikuoti
rizikingas
bausmių
vykdymo
sistemos
veiklos sritis
Ne rečiau
nei kartą
KD struktūriniai
1.1.1. Teikti siūlymus dėl bausmių
per
Pateikti siūlymai dėl bausmių
padaliniai,
vykdymo sistemos rizikingų veiklos
metus;
vykdymo sistemos rizikingų
KD pavaldžios
sričių
įžvelgus
veiklos sričių
įstaigos
rizikas –
nedelsiant
Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymas

Vykdoma nuolat
KD vadovybei teiktos įžvalgos dėl KD
prevencinės grupės veiklos, LPT
veiklos, vykdant Ekonomikos skatinimo
priemonių planą, KD vadovybei teiktos
įžvalgos viešųjų pirkimų srityje;
KD MC tarnybinių nusižengimų nebuvo
užfiksuota. Poreikio rengti metodines
rekomendacijas nusižengimų prevencijai
nebuvo.
2020-09-08 KD MC parengta išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės KD
MC (rašto Nr. S-405).
Alytaus PN 2019 m. parengta ataskaita
su nustatytomis rizikingomis veiklos

2
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
sritimis.

Kauno TI 2020-08-14 išvadoje Nr. 114260 dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės pateiktos išvados dėl veiklos
sričių, kuriuose egzistuoja didesnė
korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Šiaulių TI 2020-06-12 išsiųstas raštas į
KD Nr. 14-6598, kuriame informuojama
KD, kad būtų tikslinga pakoreguoti 2019
m. birželio 27 d. Bausmių vykdymo
kodekso pakeitimo įstatymo NR. XIII2264 75 straipsnio bei nuo 2020 m.
liepos 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekso
71, 83 ir 90 straipsnių tinkamą
įgyvendinimo planą, patvirtintą
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2020-06-09 įsakymu Nr. V162, numatant Šiaulių tardymo
izoliatoriuje ne daugiau kaip 50 vietų,
skirtų kalėjimui, atsižvelgiant į įstaigoje
esančių gyvenamųjų kamerų plotą bei
kalėjimo režimo asmenų (tame tarpe
įkalintų iki gyvos galvos) elgesio.
Siūlymai dėl Vilniaus PN rizikingų
veiklos sričių pateikti nebuvo, kadangi
nebuvo įžvelgtos rizikos
(Resocializacijos skyriaus 2021-01-18
tarnybinis pranešimas Nr. 64-139, 2-ojo
Saugumo valdymo skyriaus 2021-01-15
tarnybinis pranešimas Nr. 64-123).
LPT 2019 m. gruodžio 9 d. įstaigos
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
vadovui el. paštu Kauno regiono
skyriaus viršininkė pateikė siūlymus (11
priemonių) dėl priemonių, stiprinančių
kontrolę bei siekiant užkirsti kelią
korupcinėms apraiškoms.
Vykdoma

1.1.2. Apibendrinti siūlymus, sudaryti
ir atnaujinti bausmių vykdymo
sistemos rizikingų veiklos sričių
sąrašus

1.1.3. Atlikti vidaus ir išorės
korupcijos grėsmių, tarnybinių
nusižengimų bei korupcijos
pasireiškimo tendencijų bausmių
vykdymo sistemoje apžvalgą-analizę ir
jos pagrindu, esant poreikiui, rengti
metodines rekomendacijas

KD Imuniteto
skyrius

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Pagal
poreikį,
ne rečiau
nei kartą
per metus

2019 –
2021 m.

Sudarytas (atnaujintas)
bausmių vykdymo sistemos
rizikingų veiklos sričių
sąrašas

Atlikta vidaus ir išorės
korupcijos grėsmių,
tarnybinių nusižengimų bei
korupcijos pasireiškimo
tendencijų bausmių vykdymo
sistemoje apžvalga-analizė

Siekianti identifikuoti rizikingas
bausmių vykdymo sistemos veiklos
sritis bei neteisėtų ryšių su nuteistaisiais
palaikymo ir kitus galimus rizikos
faktorius, 2020-04-02 parengta pažyma
Nr. 1(DS)-140-RN ir 2020-04-08
tarnybinis pranešimas Nr. LV-1907 dėl
informacijos patikrinimo
Vykdoma
2020-11-18 Išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės BVS 2019 Nr.
1S-2398;
2019-09-16 Išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės, pateikta
Teisingumo ministerijai Nr. 1S-2398;
2019-09-11 Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos klausimynas Nr.
LV-2060;
2019-09-12 Išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Nr. LV-2067;
2019-09-13 Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
įmonėje klausimynas Nr. LV-2076
2020-09-08 KD MC parengta išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės
Mokymo centre (rašto Nr. S-405).
Kauno TI Kalėjimų departamentui prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2020-08-14 raštu Nr. 114260 pateikta išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės.
Panevėžio PN Parengta Išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės.
2020-08-14 Nr. S-3071, Užpildytas
Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Panevėžio PN klausimynas
2020-08-14 Nr. 01/7-2536.
Šiaulių TI atlikta vidaus ir išorės
korupcijos grėsmių, tarnybinių
nusižengimų bei korupcijos
pasireiškimo tendencijų bausmių
vykdymo sistemoje apžvalga-analizė.
Vilniaus PN užduotis vykdoma
(įvykdymo terminas iki 2021 m.).

1.2.

Tobulinti
bausmių
vykdymo
sistemos

1.2.1. Parengti bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų ir informacijos
apsaugos nuo galimo neteisėto
poveikio ir įtakos tvarkos aprašą

KD Imuniteto
skyrius

2019 m.

Parengtas bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų ir
informacijos apsaugos nuo
galimo neteisėto poveikio ir

LPT 2020 m. atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas
(2020-07-24 Nr. VD-1639 Išvada dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo).
Įvykdyta.
2019-01-22 KD Direktoriaus įsakymas
Nr. V-38 „Dėl Kalėjimų departamento
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Eil.
Nr.

Uždaviniai
darbuotojų ir
informacijos
apsaugos nuo
neteisėto
poveikio
sistemą

Priemonės

1.2.2. Elektroninėje duomenų
tvarkymo sistemoje tvarkyti
informaciją apie pagrindines galimas
grėsmes ir rizikas, siekiant apsaugoti
bausmių vykdymo sistemos
darbuotojus nuo neigiamo išorės
poveikio

Vykdytojas (-ai)

KD Imuniteto
skyrius

Įvykdymo
terminas

Nuolat

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
įtakos tvarkos aprašas

Užtikrintas informacijos apie
pagrindines galimas grėsmes
ir rizikas, siekiant apsaugoti
bausmių vykdymo sistemos
darbuotojus nuo neigiamo
išorės poveikio, tvarkymas
elektroninėje duomenų
tvarkymo sistemoje

Įvykdymas
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo
galimo neteisėto poveikio ir įtakos
aprašo patvirtinimo“
Vykdoma
Nuolat gaunama informacija.
Atsižvelgiant į informacijos pobūdį ir
situaciją - reaguojama.

Vykdoma
Imuniteto skyriuje nuolat gaunama
informacija, kuri kaupiama ir
sisteminama.

1.2.3. Teikti informaciją Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui pagal
bausmių vykdymo sistemos darbuotojų
ir informacijos apsaugos nuo galimo
neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos
aprašą

KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat

Užtikrintas nuolatinis
informacijos pagal bausmių
vykdymo sistemos
darbuotojų ir informacijos
apsaugos nuo galimo
neteisėto poveikio ir įtakos
tvarkos aprašą teikimas

Alytaus PN su aprašu supažindinti
padalinių vadovai, kurie taip pat
supažindina pavaldžius darbuotojus.
Aprašas paskelbtas įstaigos svetainėje,
vykdomas.
Kauno TI atskaitiniu laikotarpiu
informacijos nebuvo gauta.
Marijampolės PN vykdoma nuolat.
Panevėžio PN 2020 m. atvejų, kada
reikėtų teikti informaciją pagal bausmių
vykdymo sistemos darbuotojų ir
informacijos apsaugos nuo galimo
neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos
aprašą, nebuvo.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Šiaulių TI užtikrintas nuolatinis
informacijos pagal bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų ir informacijos
apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio
ir įtakos tvarkos aprašą teikimas.
Vilniaus PN informacija, pagal bausmių
vykdymo sistemos darbuotojų ir
informacijos apsaugos nuo galimo
neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos
aprašą, yra nuolat teikiama Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui.
Naujai į LPT priimami darbuotojai yra
pasirašytinai supažindinami su Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų ir informacijos
apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio
ir įtakos aprašu.
Vykdoma

1.2.4. Kaupti, analizuoti ir vertinti
duomenis, siekiant sumažinti galimas
grėsmes ir rizikas bausmių vykdymo
sistemai

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

2019-07-26 analitinė pažyma Nr. LV1801, „Apie Lietuvos bausmių vykdymo
sistemos įstaigų sveikatos priežiūros
padaliniuose dirbančių medicinos
darbuotojų kitą darbą“.
2019 –
2021 m.

Parengta galimų grėsmių
bausmių vykdymo sistemai
ataskaita

KD MC nuolat analizuojami korupcinio
pobūdžio atvejai, informacija
sisteminama, nuasmeninta naudojama
pamokų metu, siekiant formuoti
Mokymo centre besimokančių asmenų
atsparumą korupcijos apraiškoms.
Alytaus PN rizikos ir grėsmės nuolat
vertinamos, esant poreikiui aptariama
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

vadovų pasitarime.
Kauno TI duomenys kaupiami nuolat.
Vilniaus PN duomenys kaupiami.
1.3.

Stiprinti
viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
priežiūrą ir
mažinti šių
pažeidimų
riziką

1.3.1. Parengti viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos aprašą,
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau STT) atliktos Korupcijos rizikos
analizės 4.2.5 papunktyje teiktus
siūlymus, t. y., nustatant:
- terminą, per kurį naujai paskirtas
struktūrinio padalinio vadovas privalo
susipažinti su pavaldžių darbuotojų
privačių
interesų
deklaracijų
duomenimis;
- terminą, per kurį struktūrinio
padalinio vadovas privalo susipažinti
su naujai priimto pavaldaus darbuotojo
privačių
interesų
deklaracijos
duomenimis;
- terminą, per kurį struktūrinio
padalinio vadovas privalo susipažinti
su pasikeitusiais pavaldaus darbuotojo
privačių
interesų
deklaracijos
duomenimis;
- periodiškumą, kas kiek turi būti
susipažįstama su visų pavaldžių
darbuotojų
privačių
interesų
deklaracijų duomenimis;
- kaip fiksuojamas (įforminamas)
susipažinimo faktas;
- darbuotojų pareigą informuoti apie
užpildytą privačių interesų deklaraciją,

Vykdoma

KD Imuniteto
skyrius,
KD Veiklos
organizavimo
skyrius

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m.
sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nauja redakcija, be
kitų pakeitimų, iš esmės pakeista
privačių interesų deklaravimo
koncepcija.
Apie pagrindinius pokyčius ir esminius
akcentus informacija publikuota KD
intraneto svetainėje (VTEK raštas,
VTEK skrajutė).

2019 m.

Parengtas viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
kontrolės tvarkos aprašas

2021 m. planuojama parengti Viešųjų ir
privačių interesų derinimo bausmių
vykdymo ir probacijos sistemose
kontrolės tvarkos aprašą. Praktinėje
veikloje remiamasi Rekomendacija dėl
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo nuostatų
laikymosi kontrolės vykdymo,
patvirtinta Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos 2019 m. lapkričio 13 d.
sprendimu Nr. KS-291.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

ir kaip ši informacija pasiekia
tiesioginį vadovą bei kitus atsakingus
asmenis;
- darbuotojų pareigą informuoti apie
pasikeitusius duomenis ir patikslintą
deklaraciją, ir kaip ši informacija
pasiekia tiesioginį vadovą bei kitus
atsakingus asmenis;
- terminą, per kurį darbuotojai
privalo informuoti apie užpildytą
privačių interesų deklaraciją bei
pasikeitusius duomenis ir patikslintą
deklaraciją;
- privačių interesų deklaracijų
turinio tikrinimo privalomumą ir
tvarką;
- privačių interesų deklaracijų
turinio tikrinimo periodiškumą, t. y.
kas kiek turi būti patikrinamas visų
bausmių vykdymo sistemoje dirbančių
asmenų privačių interesų deklaracijų
turinys;
- kaip fiksuojamas (įforminamas)
privačių interesų deklaracijų turinio
tikrinimo faktas.
Vykdoma
1.3.2. Siekiant formuoti vieningą
praktiką dėl parengto viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo
taikymo, parengti mokomąją
(metodinę) medžiagą

KD Mokymo
centras,
KD Imuniteto
skyrius,
KD Veiklos
organizavimo
skyrius

2019 m.

Parengta mokomoji
medžiaga dėl parengto
viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos
aprašo taikymo

1.3.3. Kiekvienoje Kalėjimų

KD pavaldžios

2019 m.

Kiekvienoje Kalėjimų

KD MC, bendradarbiaudamas su
Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija
2020 m. balandžio 23 ir 30 dienomis
organizavo mokymus tema „Privačių
interesų deklaravimas: reglamentavimas,
galimos problemos ir jų sprendimo
būdai“. Šiuose mokymo renginiuose
dalyvavo 29 bausmių vykdymo sistemos
darbuotojai.
Vykdoma.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

departamentui pavaldžioje įstaigoje
paskirti atitikties pareigūną arba
asmenį, atsakingą už viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje stebėseną (arba struktūrinių
padalinių vadovus, kurie būtų atsakingi
ir vykdytų savo skyriaus darbuotojų
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje stebėseną)

įstaigos ir
valstybės įmonė

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
departamentui pavaldžioje
įstaigoje paskirtas atitikties
pareigūnas arba atsakingas
asmuo

Įvykdymas

KD paskirtas atsakingas asmuo.
KD MC direktoriaus 2019 m. kovo 1 d.
įsakymu Nr. V-37 Veiklos organizavimo
ir turto valdymo personalo inspektorė
paskirta atsakinga už viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
stebėseną.
Alytaus PN vykdoma. Atsakingas
asmuo buvo paskirtas, įvykus
struktūriniams pokyčiams bus
paskiriamas naujas asmuo.
LAVL direktoriaus įsakymu paskirtas
asmuo, taip pat atsakingi ir tiesioginiai
vadovai už viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
stebėseną.
Marijampolės PN vykdoma nuo 2021 m.
sausio mėn. paskirtas naujas atsakingas
asmuo.
Pravieniškių PN-AK atsakingi asmenys
paskirti direktoriaus 2020 m. vasario 5
d. įsakymu Nr. V-62 „Dėl privačių
interesų deklaravimo“, 2020 m.
rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. V-307 „Dėl
privačių interesų deklaravimo tvarkos
atmintinės tvirtinimo“.
Vilniaus PN Veiklos organizavimo
skyriaus vyresnioji teisininkė Viktorija
Grigaliūnaitė buvo paskirta kaip asmuo,
atsakingas už viešųjų ir privačių interesų
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
derinimo valstybinėje tarnyboje
stebėseną. Visi Vilniaus PN valstybės
tarnautojai ir asmenys, kurie privalo
deklaruoti viešuosius ir privačius
interesus Lietuvos Respublikos Viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nustatyta tvarka nuolat informuojami
dėl naujausių pakeitimų, deklaracijų
pildymo, tikslinimo ar pildymo poreikio
(Veiklos organizavimo skyriaus 202101-05 pranešimas Nr. 64-36).
Vykdoma.

1.3.4. Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose sudaryti sąrašą
asmenų (įskaitant įstaigų vadovus),
kuriems būtina turėti galimybę
individuliai prisijungti prie IDIS bei
inicijuoti prisijungimų gavimą

KD Veiklos
organizavimo
skyrius, KD
pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

2019 m.

Sudarytas asmenų, kuriems
būtina turėti galimybę
individuliai prisijungti prie
IDIS, sąrašas; gauti
prisijungimai prie IDIS
Pastaba – naujas
pavadinimas PIDTIS
(privačių interesų
deklaracijų tvarkymo
informacinė sistema)

KD MC direktoriaus 2019 m. lapkričio 6
d. įsakymu Nr. V-111, patvirtintas
sąrašas Mokymo centro darbuotojų,
kuriems suteikta teisė prisijungti prie
privačių interesų deklaracijų tvarkymo
informacinės sistemos.
Alytaus PN 2020 m. prisijungimą turėjo
personalo darbuotoja, tačiau dabar
neaktualu, nes deklaracijos viešos.
LAVL sudarytas asmenų, kuriems
būtina turėti galimybę individuliai
prisijungti prie sistemos, sąrašas; gauti
prisijungimai.
Marijampolės PN atnaujinamas
atsakingų asmenų sąrašas nuo 2021 m.
sausio mėn.
Pravieniškių
PN-AK
direktorius,
direktoriaus pavaduotojai ir struktūrinių
padalinių vadovai turi prisijungimus prie
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
PIDTIS.

Vilniaus PN Veiklos organizavimo
skyriaus vyresniajai teisininkei suteikta
teisė prisijungti prie sistemos.
Vykdoma.

1.3.5. Vykdyti stebėseną, kaip
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose vykdomos
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 10 straipsnio
„Privačių interesų duomenų viešumas“
nuostatos

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat,
pagal
poreikį

Vykdoma nuolatinė
stebėsena, kaip Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
vykdomos Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo 10 straipsnio
nuostatos

KD MC tikrinta 2020 m. gruodžio mėn.
Tikrinti darbuotojai, kurių sąrašas
patvirtintas KD MC direktoriaus 2019
gruodžio30 d. įsakymu Nr. V-138 „Dėl
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Mokymo centro pareigų, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius
interesus, sąrašo patvirtinimo“.
Pažeidimų nenustatyta.
Alytaus PN vykdoma, paskutinį kartą
deklaracijos buvo patikrintos 2020 m.
LAVL nuolat vykdoma.
Marijampolės PN vykdoma nuolat.
Kauno TI atliekant nevadovaujančias
pareigas einančių bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų privačių interesų
deklaracijų patikrinimą, patikrinama
kaip įstaigoje vykdomos LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 10 straipsnio
nuostatos (2020-07-01 Pažyma Nr. 8389, 2020-12-31 Pažyma Nr. 8-987).
Panevėžio PN stebėseną vykdančių
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
asmenų pareigos nustatytos 2019-12-05
Panevėžio PN direktoriaus įsk. Nr. V189.
Pravieniškių PN-AK laikomasi LR
viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo 10 straipsnio 3 dalies nuostatų,
- įstaigos aktualių deklaracijų
duomenys yra vieši (išskyrus asmenų,
kurių duomenys įstatymų nustatyta
tvarka yra įslaptinti). Veiklos
organizavimo skyriaus specialistas kas
ketvirtį atsitiktine tvarka patikrina ne
mažiau nei 15-os darbuotojų
deklaracijas (Veiklos organizavimo
skyriaus pažymos: 2020-04-06 Nr. 13194 ,,Dėl privačių interesų deklaracijų
pildymo patikrinimo“, 2020-06-09 Nr.
13-226 ,,Dėl privačių interesų
deklaracijų pildymo patikrinimo“, 202010-12 Nr. 13-570 ,,Dėl privačių interesų
deklaracijų pildymo patikrinimo“).
Direktoriaus pavaduotojai bei
struktūrinių padalinių vadovai atlieka
nuolatinę (prevencinę) pavaldžių
darbuotojų deklaracijų kontrolę.
Šiaulių TI vykdoma nuolatinė stebėsena.

Vilniaus PN vykdoma stebėsena,
kaip įstaigoje vykdomos Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo 10 straipsnio
„Privačių interesų duomenų
viešumas“ nuostatos.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

1.3.6. Atlikti šių bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų privačių interesų
deklaracijų patikrinimus:
1) Kalėjimų departamento
struktūrinių padalinių vadovų;
2) Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų;
3) Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir
jų pavaduotojų;
4) bausmių vykdymo sistemos
viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių
asmenų

1.3.7. Atlikti nevadovaujančias
pareigas einančių bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų privačių interesų
deklaracijų patikrinimus

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
LPT vykdoma nuolatinė stebėsena dėl
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 10 straipsnio nuostatų
įgyvendinimo.
Vykdoma.

KD Imuniteto
skyrius

Kartą per
pusmetį

Patikrintos bausmių
vykdymo sistemos
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos

KD Veiklos organizavimo skyriaus
atsakingas darbuotojas 2019-2020 m.
patikrino KD darbuotojų teiktas
deklaracijas. Taip pat visos KŽV ir
Imuniteto skyriaus pareigūnų
deklaracijos patikrintos VMI.
KD Imuniteto skyriuje iš viso
patikrintos 9 asmenų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos, iš jų 2019 m. - 4,
2020 m. - 5.
Vykdoma

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Kartą per
pusmetį

Patikrintos bausmių
vykdymo sistemos
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos

KD parengta ir pateikta KD direktoriui
2020 m. rugpjūčio 28 d. pažyma Nr.
LV-4438 „Apie Kalėjimų departamento
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo patikrinimą“, 2020 m.
rugsėjo 24 d pažyma Nr. LV-4833
„Apie Kalėjimų departamento
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo pakartotiną patikrinimą“.
Pakeistas Kalėjimų departamento
direktoriaus 2020 m. birželio 3 d.
įsakymu Nr. V-157 Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus
2014 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. V-281
„Dėl privačių interesų deklaravimo“,

14
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Kalėjimų departamento direktoriaus
2020 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V157, patvirtintas Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pareigų, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas.
KD MC nustatyta tvarka atlikti visų
nevadovaujančias pareigas einančių
Mokymo centro darbuotojų privačių ir
viešųjų interesų deklaracijų patikrinimai.
Trūkumų neužfiksuota.
Alytaus PN paskutinį kartą deklaracijos
buvo patikrintos 2020 m.
LAVL vykdoma. Atlikti patikrinimai,
kurie įforminti tarnybiniais pranešimais:
2020-11-17 Nr. 8-2254, 2021-01-14 Nr.
8-128, 2021-01-15 Nr. 8-135.
Marijampolės PN patikrintos bausmių
vykdymo sistemos darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaracijos.
Kauno TI patikrintos bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos (2020-07-01
Pažyma Nr. 8-389, 2020-12-31 Pažyma
Nr. 8-987).
Panevėžio PN patikrinimai atlikti 202003-16, 2020-12-02 pažeidimų
nenustatyta.
Šiaulių TI pasirinktinai patikrintos

15
Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos, pažeidimų neužfiksuota.
Vilniaus PN periodiškai tikrinamos
Vilniaus pataisos namų darbuotojų
viešųjų ir privačių interesų deklaracijos.
Atlikus patikrinimus Privačių interesų
deklaracijų tvarkymo informacinėje
sistemoje, kas ketvirtį buvo rengiami
pranešimai dėl viešųjų ir privačių
interesų deklaravimo: 2020-04-02 Nr.
64-2068, 2020-07-02 Nr. 64-2454,
2020-10-01 Nr. 64-2827, 2021-01-05
Nr. 64-36.

1.3.8. Teikti informaciją Valstybės
tarnautojų registrui apie asmenis, kurie
įstaigos sprendimu yra patraukti
tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn
už tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimais

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Valstybės tarnautojų registrui
visais teisės aktuose
nustatytais atvejais pateikta
informacija apie asmenis,
kurie patraukti tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn
už tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo

LPT pareigūnų ir darbuotojų,
privalančių deklaruoti privačius
interesus, elektroniniu būdu pateiktų
privačių interesų deklaracijų pateikimas
kontroliuojamas nuolat, ypatingai turint
informacijos apie pasikeitimus, gavus
leidimą dirbti kitą darbą, paskiriant
viešųjų pirkimų organizatoriais bei
iniciatoriais, naujai priimtų, sudarius
santuoką bei kt. Kartą per pusmetį
surašomos pažymos dėl privačių
interesų deklaravimo.
Vykdoma
2019-2020 m. KD nenustatyta Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimų.
KD MC asmenų, kurie įstaigos
sprendimu yra patraukti tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn už
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų
pažeidimais

Įvykdymas
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais, KD
MC nebuvo.
Alytaus PN vykdoma, tačiau tokios
informacijos per 2019-2020 m. nebuvo.
LAVL nebuvo fiksuota tokių atvejų.
Marijampolės PN vykdoma, tačiau
tokios informacijos per 2019-2020 m.
nebuvo.
Kauno TI valstybės tarnautojų registrui
visais teisės aktuose nustatytais atvejais
teikiama informacija apie asmenis, kurie
patraukti tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn už tarnybinius
nusižengimus, susijusius su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais.
Ataskaitiniu laikotarpiu tokių atvejų
Kauno TI nebuvo.
Panevėžio PN 2020 m. nebuvo
darbuotojų patrauktų tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn.
Pravieniškių PN-AK atliktas tarnybinis
patikrinimas dėl galimo pareigūnės
tarnybinio nusižengimo, kuriuo
pripažinta, kad pareigūnė pažeidė LR
viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatas, paskirta tarnybinė
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
nuobauda – pastaba.
Šiaulių TI tokių darbuotojų 2020 metais
užfiksuota nebuvo.
Vilniaus PN Valstybės tarnautojų
registrui visais teisės aktuose nustatytais
atvejais pateikiama informacija apie
asmenis, kurie patraukti tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn už
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais.
2020 metais tokių atvejų užfiksuota
nebuvo.
LPT nėra darbuotojų, kurie patraukti
tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn
už tarnybinius nusižengimus, susijusių
su Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.
Vykdoma.

1.3.9. Rinkti ir analizuoti informaciją
apie Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės
įmonėje dirbančius asmenis,
tarpusavyje susijusius artimais
giminystės ar svainystės ryšiais

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Kartą per
pusmetį

Sudarytas ir kas pusmetį
atnaujinamas Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje dirbančių
asmenų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ar
svainystės ryšiais, sąrašas

Imuniteto skyriui teikiama informacija
dirbančių asmenų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ar svainystės ryšiais.
Duomenys sisteminami ir analizuojami.
KD MC parengti ir išsiųsti Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui raštai
„Dėl darbuotojų, tarpusavyje susijusių
giminystės ir svainystės ryšių“ (202004-30 Nr. S-190; 2020-10-30 Nr. S586).
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

Alytaus PN 2019 m. buvo parengtas
sąrašas.
LAVL naujai priimtas darbuotojas pildo
Artimų giminystės ir svainystės ryšių
anketą, kurioje nurodomi duomenys apie
Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos bei
jam pavaldžiose įstaigose ar valstybinėje
įmonėje „Mūsų amatai“ dirbančius
artimus asmenis (giminystės ryšys,
vardas, pavardė, pareigos, įstaiga).
Marijampolės PN sudarytas ir kas
pusmetį atnaujinamas Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose bei valstybės įmonėje
dirbančių asmenų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ar svainystės ryšiais,
sąrašas.
Kauno TI sudarytas ir 2 kartus per metus
atnaujintas Kauno tardymo izoliatoriaus
darbuotojų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ar svainystės ryšiais,
sąrašas.
Panevėžio PN informacija atnaujinta
2020-12-30. Naujų, tarpusavyje
susijusių artimais giminystės ryšiais,
dirbančiųjų nenustatyta.
Pravieniškių PN-AK, įsidarbindamas
įstaigoje kiekvienas darbuotojas pildo
Artimų giminystės ir svainystės ryšių
anketą, kurioje nurodomi duomenys apie
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos bei
jam pavaldžiose įstaigose ar valstybinėje
įmonėje „Mūsų amatai“ dirbančius
artimus asmenis (giminystės ryšys,
vardas, pavardė, pareigos, įstaiga).
Duomenys įstaigoje suvedami į
suvestinę lentelę.
Šiaulių TI dėl darbuotojų kaitos bei
personalo funkcijų konsolidavimo 2020
m. sąrašas atnaujintas nebuvo.
Vilniaus PN sudaromas ir pagal poreikį
kas pusmetį atnaujinamas Vilniaus
pataisos namuose dirbančių asmenų,
tarpusavyje susijusių artimais
giminystės ar svainystės ryšiais, sąrašas,
ataskaitos teikiamos Kalėjimų
departamentui.

1.4.

Vykdyti kitas
priemones,
mažinančias
korupcijos
apraiškas
bausmių
vykdymo
sistemoje

LPT dirbančių asmenų, tarpusavyje
susijusių artimais giminystės ar
svainystės ryšiais, sąrašas parengiamas
ir kartą per pusmetį atnaujinamas.
Vykdoma
1.4.1. Siekiant užtikrinti viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolės rizikos mažinimą,
atlikti darbuotojų, turinčių leidimus
dirbti kitą darbą, tikrinimą pagal
Lietuvos Respublikos apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro (toliau –
Apdraustųjų registras) duomenis

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Kartą per
metus

Pagal Apdraustųjų registro
duomenis atliktas bausmių
vykdymo sistemos
darbuotojų, turinčių leidimus
dirbti kitą darbą, patikrinimas

2019 m. Pasikeitė leidimų dirbti kitą
darbą išdavimo tvarka. Norėdamas
dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį,
tarnautojas turi pateikti prašymą į
pareigas priimančiam asmeniui ir gauti
jo leidimą. Šis leidimas galioja neribotą
laikotarpį, nebent į pareigas priimančio
asmens sprendimu yra atšaukiamas.
Imuniteto skyrius 2019-07-26 parengė
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Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
pažymą Nr. LV-1801, „Apie Lietuvos
bausmių vykdymo sistemos įstaigų
sveikatos priežiūros padaliniuose
dirbančių medicinos darbuotojų kitą
darbą“. Informacija buvo pateikta KD
vadovybei, TM ir VDI.
KD MC Darbuotojų, kuriems reikėtų
išduoti leidimą dirbti kitą darbą, nebuvo.
KD MC patvirtintas Privačių interesų
deklaravimo aprašas. Atmintinė KD MC
darbuotojams dėl viešųjų ir privačių
interesu derinimo parengta ir pateikta
elektroniniu paštu.
Kauno TI darbuotojai pagal LR
apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo išmokų gavėjų registro
duomenis atlikti patikrinimo negali,
atsižvelgiant į tai, kad neturi
prisijungimo prie Apdraustųjų registro.
Marijampolės PN pagal darbuotojų
pašymus, turinčių leidimus dirbti kitą
darbą, patikrinta apklausos būdu.
Panevėžio PN 2020 m. duomenys
nebuvo tikrinami.
Šiaulių TI pagal Apdraustųjų registro
duomenis atliktas darbuotojų, turinčių
leidimus dirbti kitą darbą, patikrinimas.
Vilniaus PN Veiklos organizavimo
skyrius nebeturi prisijungimo prie
Apdraustųjų registro.
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Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
LPT darbuotojų, turinčių leidimus dirbti
kitą darbą, tikrinimai atliekami
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos Privačių interesų deklaracijų
tvarkymo informacinėje sistemoje
PIDTIS.
Vykdoma

1.4.2. Iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir neteistųjų registro gautų
duomenų pagrindu atlikti tikrinimus
dėl valstybės tarnautojų tarnybinės
atsakomybės

1.4.3. Vykdyti nuolatinę stebėseną ir
įvertinti esamą praktiką dėl
pretendentų į pareigas Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose bei valstybės įmonėje
nepriekaištingos reputacijos tikrinimo,
prieš juos priimant ir skiriant į pareigas

KD Imuniteto
skyrius

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Kartą per
pusmetį

Iki 2021
m.

Pagal Administracinių teisės
pažeidimų registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro duomenis
atliktas bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų
patikrinimas

Įvertinta esama praktika dėl
pretendentų į pareigas
Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje
nepriekaištingos reputacijos
tikrinimo; nustačius galimas
rizikas ar specifinius atvejus,
parengtas apibendrinimas,
formuojama vieninga
praktika

Imuniteto skyrius 2020-04-08 parengė
tarnybinį pranešimą Nr. LV-1907 dėl
informacijos patikrinimo. Buvo
patikrinti LAVL Saugumo valdymo ir
Resocializacijos skyriuose dirbantys
pareigūnai (iš viso 149). Informacija
apie nustatytas rizikas perduota LAVL
direktoriui.
Vykdoma.
Imuniteto skyrius parengė 2 pažymas
(2020-06-17 Nr. 3212 ir 2020-06-17 Nr.
LV-3213) dėl kandidatų į Lygtinio
paleidimo komisijas narių patikrinimo:
iš viso 66 visuomeninkai ir 69 BVS
įstaigų pareigūnai. Iš jų 1 pareigūnas
neatitiko amžiaus kriterijaus ir 2
visuomeninkai neatitiko nustatytų
kriterijų).
KD MC visi pretendentai tikrinami
teisės aktų nustatyta tvarka. Surašomos
išvados dėl tinkamumo, kurias vizuoja
atsakingi darbuotojai prieš teikiant KD
MC direktoriui.
Alytaus PN visi asmenys tikrinami dėl
nepriekaištingos reputacijos atitikties.
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
LAVL prieš priimant ir skiriant į

pareigas visi pretendentai tikrinami
dėl nepriekaištingos reputacijos.
Marijampolės PN įvertinta esama
praktika dėl pretendentų į pareigas
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės
įmonėje nepriekaištingos reputacijos
tikrinimo; nustačius galimas rizikas ar
specifinius atvejus, parengtas
apibendrinimas, formuojama vieninga
praktika.
Kauno TI visi siekiantys eiti pareigas
įstaigoje pretendentai dėl
nepriekaištingos reputacijos tikrinami
pasitelkiant Administracinių
nusižengimų bei Įtariamųjų, kaltinamųjų
ir nuteistųjų registrų duomenis bei
teikiant apie juos informaciją ir
bendradarbiaujant su KD Imuniteto
skyriumi.
Panevėžio PN priimti į pareigas
asmenys patikrinti 100 proc.
Pravieniškių PN-AK visi pretendentai
norintys dalyvauti konkurse yra
derinami su Kalėjimo departamento
Veiklos organizavimo skyriumi ir
Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriumi. Per 2020 m. tikrinant
pretendentus dėl nepriekaištingos
reputacijos 8 pretendentai buvo
nepriimti į tarnybą ir 7 į darbą, - dėl to,
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Uždaviniai
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Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

kad neatitiko nepriekaištingos
reputacijos kriterijų.
Šiaulių TI įvertinta esama praktika dėl
pretendentų į pareigas nepriekaištingos
reputacijos tikrinimo.
Vilniaus PN visi pretendentai, norintys
užimti laisvas pareigas įstaigoje,
tikrinami dėl nepriekaištingos
reputacijos, siunčiant užklausas į STT.
Gavus informaciją iš STT, įstaigoje
rengiama išvada dėl nepriekaištingos
reputacijos patikrinimo.
Vykdoma.

1.4.4. Vykdyti važiavimo į tarnybos
vietą ir iš jos kompensavimo kontrolę

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Kartą per
pusmetį

Imuniteto skyrius 2020-04-08 parengė
tarnybinį pranešimą Nr. LV-1907 dėl
informacijos patikrinimo. Buvo
patikrinti LAVL Saugumo valdymo ir
Resocializacijos skyriuose dirbantys
pareigūnai (iš viso 149). Informacija
apie nustatytas rizikas perduota LAVL
direktoriui.
Patikrinti kompensacijos
išmokų gavėjai

KD MC dokumentus dėl važiavimo į

tarnybos vietą teikia 1 (vienas)
Mokymo centro pareigūnas. Pateikti
dokumentai dėl išlaidų
kompensavimo tikrinami ir
vizuojami atsakingų KD MC
darbuotojų.
Alytaus PN kontrolė vykdoma dėl
pateiktų ataskaitų atitikimo pagal
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Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
pateiktus prašymus.
Kauno TI atlikti 2 patikrinimai dėl
važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos
kompensavimo išmokų (2020-06-30
Pažyma Nr. 62-756, 2020-12-15 Pažyma
Nr. 8-3729).
LAVL, teikiant dokumentus, kontrolę
vykdo tiesioginiai pareigūnų vadovai,
taip pat direktoriaus pavaduotojas.
Marijampolės PN patikrinti
kompensacijos išmokų gavėjai.
Panevėžio PN patikrintos važiavimo į
tarnybos vietą ir iš jos darbuotojų
pateiktos ataskaitos – 100 proc.
Važiavimo kontrolę ir stebėseną
vykdančių asmenų pareigos nustatytos
2019-11-25 Panevėžio PN direktoriaus
įsak. Nr. V-179.
Pravieniškių PN-AK direktoriaus 202011-26 įsakymas V-540 „Dėl važiavimo
išlaidų pareigūnams atlyginimo
organizavimo“.
Šiaulių TI dėl COVID-19 pandemijos ir
personalo bei buhalterinės apskaitos
funkcijų konsolidavimo patikrinimas
atidėtas vėlesniam terminui.
LPT važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos
kompensavimo kontrolę vykdoma kartą
per ketvirtį, sutikrinant pareigūnų
pateiktus duomenis ataskaitoje su darbo
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Priemonės
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Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

laiko apskaitos žiniaraščiais.
Buhalterija kontroliuoja ar ataskaitoje
nurodytas atstumas atitinka atstumą
nurodytą prašyme kompensuoti išlaidas
ir apskaičiuotos kompensacijos sumos
teisingumą
2 Tikslas. Siekti didesnio bausmių vykdymo sistemos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo bei aiškumo, mažinti korupcijos apraiškas
bausmių vykdymo sistemoje
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos ir darbinės aplinkos vertinimas;
2. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų susidūrimas su korupcijos apraiškomis.
Vykdoma nuolat.
2.1. Didinti
motyvuoto ir
sąžiningo
KD informacija apie atrankas į laisvas
personalo
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
skaičių
sutartis, pareigas100 proc. skelbiama
bausmių
KD ir jam pavaldžių įstaigų interneto
vykdymo
svetainėse.
sistemoje
tobulinant
KD MC informacija apie planuojamas
atrankos
Informacija apie atrankas į
vykdyti atrankas į laisvas pareigybes
2.1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka
procedūras
laisvas darbuotojų, dirbančių skelbiamos tiek KD MC, tiek kitose
skelbti informaciją apie atrankas į
KD Veiklos
pagal darbo sutartis, pareigas (pvz. Lietuvos Respublikos užimtumo
laisvas Kalėjimų departamento ir jam
organizavimo
2019 –
teisės aktų nustatyta tvarka
tarnybos) interneto svetainėse.
pavaldžių įstaigų darbuotojų, dirbančių skyrius,
2021 m.
skelbiama Kalėjimų
pagal darbo sutartis, pareigas Kalėjimų KD pavaldžios
departamento ir jam
Alytaus PN informacija skelbiama apie
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
įstaigos
pavaldžių įstaigų interneto
visas atrankas įstaigos interneto
interneto svetainėse
svetainėse
svetainėje, VTD portale, Užimtumo
tarnyboje.
Kauno TI informacija apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigas teisės aktų
nustatyta tvarka skelbiama Kalėjimų
departamento ir Kauno TI interneto
svetainėse, numatytose skiltyse.
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
LAVL informacija apie vykdomas
atrankas ir pareigas teisės aktų nustatyta
tvarka skelbiama Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse.
Marijampolės PN informacija skelbiama
apie visas atrankas įstaigos interneto
svetainėje, VTD portale, Užimtumo
tarnyboje.
Panevėžio PN informacija apie vykdytas
atrankas, teisės aktų nustatyta tvarka,
buvo paskelbta VATARAS
informacinėje sistemoje bei įstaigos
internetiniame puslapyje. (Skelbtos 4
atrankos).
Pravieniškių PN-AK informacija apie
reikalingus įstaigai specialistus
skelbiama įstaigos interneto svetainėje,
esant daugiau negu vienam pretendentui
organizuojamos atrankos.
Šiaulių TI informacija apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigas teisės aktų
nustatyta tvarka skelbiama Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse.
Vilniaus PN informacija apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigas teisės aktų
nustatyta tvarka skelbiama Kalėjimų
departamento ir Vilniaus PN interneto
svetainėse.
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Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

LPT informacija apie konkursus į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, pareigas skelbiama LPT
interneto svetainėje.
VĮMA informacija apie vykdytas
atrankas, teisės aktų nustatyta tvarka,
buvo paskelbta VATARAS
informacinėje sistemoje bei įstaigos
internetiniame puslapyje.
Vykdoma
Atsižvelgiant į teisės aktų redakcijas, bei
į tai, kad yra įkurtas Nacionalinis
bendrųjų funkcijų centras, todėl aprašo
parengimas atidėtas 2021 m.

2.1.2. Parengti darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, priimamų į
pareigas Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose, tikrinimo
tvarkos aprašą

KD Imuniteto
skyrius, KD
Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

2019 m.

Parengtas ir patvirtintas
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, priimamų į
pareigas Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose,
tikrinimo tvarkos aprašas

Taip pat atsižvelgiant į tai, jog Lietuvos
Respublikos vidaus tarnybos statuto
(toliau - Statutas) 16 straipsnio 1 dalies
5 punkte įtvirtintas priėmimo į vidaus
tarnybą apribojimas – į vidaus tarnybą
negali būti priimtas asmuo, kuris
skiriamas į pareigas statutinėje įstaigoje,
kurioje pareigas eina jo sutuoktinis,
sugyventinis (partneris), artimasis
giminaitis (artimaisiais giminaičiais
laikomi tiesiosios linijos giminaičiai iki
antrojo laipsnio imtinai (tėvai (įtėviai) ir
vaikai (įvaikiai), seneliai ir vaikaičiai) ir
šoninės linijos antrojo laipsnio
giminaičiai (broliai (įbroliai) ir seserys
(įseserės) (toliau – asmens artimasis
giminaitis) ar asmuo, su pareigūnu
susijęs svainystės ryšiais (svainystė yra
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Įvykdymas
santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro
sutuoktinio giminaičių (posūnio,
podukros, patėvio, pamotės, uošvės,
uošvio, žento, marčios) bei tarp abiejų
sutuoktinių giminaičių (vyro brolio ar
sesers ir žmonos brolio ar sesers, vyro
tėvo ar motinos ir žmonos tėvo ar
motinos) (toliau – asmuo, su pareigūnu
susijęs svainystės ryšiais), jeigu jie pagal
einamas pareigas būtų susiję tiesioginio
pavaldumo santykiais ir į tai, jog
Pataisos pareigūnų rengimo ir tarnybos
organizavimo taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymu
Nr. 1R-6 ,,Dėl Pataisos pareigūnų
pareigybių poreikio nustatymo
metodikos ir pataisos pareigūnų rengimo
ir tarnybos organizavimo taisyklių
patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 1
priedo ,,Pretendento anketa“ 12 punkte
nurodytas baigtinis sąrašas asmenų, apie
kuriuos informaciją privalo pateikti
asmuo, pretenduojantis į vidaus tarnybą:
sutuoktinis, sugyventinis (partneris),
tėvas (įtėvis), motina (įmotė), suaugę
broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės),
vaikai (įvaikiai), sutuoktinio tėvas
(įtėvis), motina (įmotė), broliai ir
seserys), Kalėjimų departamentas,
įvertinęs Taisyklių 1 priedo taikymo
problematiką ir siekiant suvienodinti
Statute ir Taisyklių 1 priede pateiktą
baigtinį sąrašą asmenų giminystės ryšių,
aktualių pretenduojančių asmenų
patikrinimui, siekiant nustatyti jo
tinkamumą vidaus tarnybai, teikė LR
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Įvykdymas
TM pasiūlymą (KD 2020-05-21 raštas
Nr. 1S-1223) pakeisti Taisyklių 1 priedo
12 punktą ir jį išdėstyti taip:
,,12. Jūsų artimieji (sutuoktinis,
sugyventinis (partneris), tėvas (įtėvis),
motina (įmotė), suaugę broliai (įbroliai)
ir seserys (įseserės), vaikai (įvaikiai),
sutuoktinio tėvas (įtėvis), motina
(įmotė), posūnis, podukra, patėvis,
pamotė, uošvis, uošvė, žentas, marti,
vyro brolis ar sesuo, žmonos brolis ar
sesuo, vyro tėvas ar motina ir žmonos
tėvas ar motina.)“.
2020-06-04 LR TM el.paštu pateikė
nuomonę, kad šie keitimai būtų
pertekliniai, nes apie VTS 16 straipsnio
1 dalies 5 punkte nurodytus asmenis
pretendentai į pataisos pareigūno
pareigas turi nurodyti Pataisos pareigūnų
rengimo ir tarnybos organizavimo
taisyklių 1 priedo 22 punkte.
Tvarkos aprašą planuojama parengti
2021 m. Parengto tvarko aprašo
projektas bus pateiktas įstaigoms
derinimui.
Vykdoma.

2.1.3. Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnyje
nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis
į STT dėl informacijos apie asmenį,
siekiantį eiti arba einantį pareigas
bausmių vykdymo sistemoje

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Į STT kreiptasi dėl asmenų,
pretenduojančių į pareigybes,
prieš skiriant į kurias
pateikiamas rašytinis
prašymas STT

KD kreipiamasi nuolat.
KD MC pagal faktinį poreikį
kreipiamasi į STT dėl informacijos apie
asmenis, siekiančius eiti arba einančius
pareigas KD MC.
Alytaus PN kreipiamasi nuolat.
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Įvykdymas

Kauno TI Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnyje nurodytais pagrindais ir
nustatyta tvarka į STT kreipiamasi dėl
asmenų, pretenduojančių į Kauno TI
pareigybes, taip pat planuojamų perkelti
į įstaigą asmenų.
LAVL prieš priimant ir skiriant į

pareigas visi pretendentai tikrinami
dėl nepriekaištingos reputacijos.
Marijampolės PN į STT kreiptasi dėl
asmenų, pretenduojančių į pareigybes,
prieš skiriant į kurias pateikiamas
rašytinis prašymas STT.
Panevėžio PN dėl informacijos apie
asmenis, siekiančius eiti pareigas
Panevėžio pataisos namuose, kreiptasi į
STT 100 proc.
Pravieniškių PN-AK per 2020 m. į STT
pateikti 111 pretendentų prašymai
atlikti asmenų, siekiančių eiti pareigas
valstybės įstaigoje, patikrinimą dėl
nepriekaištingos reputacijos.
Šiaulių TI į STT kreiptasi dėl asmenų,
pretenduojančių į pareigybes, prieš
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas STT.
Vilniaus PN pagal poreikį pateikia
rašytines užklausas į STT dėl asmenų,
pretenduojančių eiti į laisvas pareigybes
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Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
įstaigoje.

LPT į STT dėl pretendentų
pretenduojančių į LPT, kreipiamasi
rašytiniu prašymu.
Vykdoma
KD ir jam pavaldžių įstaigų Veiklos
organizavimo skyriai pastoviai teikia
informaciją Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriui apie vykdomas
atrankas/konkursus į laisvas pareigybes
KD ir jam pavaldžiose įstaigose bei
šiose atrankose/konkursuose
dalyvaujančius pretendentus.

2.1.4. Informuoti Kalėjimų
departamento Imuniteto skyrių apie
vykdomas atrankas į laisvas pareigybes
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei šiose
atrankose dalyvaujančius pretendentus

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat

Pateikta informacija apie
visas vykdomas atrankas į
laisvas pareigybes Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei
šiose atrankose
dalyvaujančius pretendentus

KD Imuniteto skyrius nuo 2019-10-16
iki 2020-12-31 patikrino 1274 asmenis,
nerekomenduota priimti 157 asmenys
(12 proc.):
nuo 2019-10-16 iki 2019-12-31
patikrintas 301 asmuo, nerekomenduoti
priimti 49 asmenys (16 proc.);
2020-01-01 iki 2020-12-31 patikrinti
973 asmenys, nerekomenduota priimti
108 asmenų (11 proc.).
Kalėjimų departamento Imuniteto
skyrius nuolat raštu informuojamas apie
KD MC vykdomas atrankas ir
dalyvaujančius jose pretendentus.
Alytaus PN informuojama pagal poreikį
atsižvelgiant į pateiktą informaciją raštu.
Kauno TI apie planuojamas vykdyti
atrankas / konkursus į laisvas pareigybes
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Įvykdymas
informuojamas Kalėjimų departamentas
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos. Apie į atrankose /
konkursuose dalyvaujančius
pretendentus informuojamas Kalėjimų
departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
Imuniteto skyrius.
LAVL prieš priimant ir skiriant į

pareigas apie visi pretendentus
informuojamas i Kalėjimų
departamento Imuniteto skyrius.
Marijampolės PN pateikta informacija
apie visas vykdomas atrankas į laisvas
pareigybes Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose bei šiose
atrankose dalyvaujančius pretendentus.
Panevėžio PN informacija apie asmenis,
siekiančius eiti pareigas Panevėžio PN,
pateikta Imuniteto skyriui (trys
konkursai, 5 asmenys).
Pravieniškių PN-AK informacija apie
visas laisvas pareigybes ir leidimai jas
užkomplektuoti derinami su KD Veiklos
organizavimo skyriumi, o informacija
apie pretendentus yra pateikiama ir
derinama su KD Veiklos organizavimo
skyriumi ir KD Imuniteto skyriumi.
Šiaulių TI pateikta informacija apie
visas vykdomas atrankas į laisvas
pareigybes Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose bei šiose
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atrankose dalyvaujančius pretendentus.
Vilniaus PN teikia informaciją apie
visas vykdomas atrankas į laisvas
pareigybes Vilniaus PN bei šiose
atrankose dalyvaujančius pretendentus
el. paštu nuolat Imuniteto skyriui.

2.1.5. Parengti pretendentų į pareigas
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose asmenybės
savybių, gebėjimų ir tinkamumo
tarnybai vertinimo tvarkos aprašą

KD Imuniteto
skyrius,
KD Veiklos
organizavimo
skyrius

2019 m.

Parengtas ir patvirtintas
pretendentų į pareigas
Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose
asmenybės savybių ir
atsparumo korupcijai
vertinimo tvarkos aprašas

LPT Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos Imuniteto skyrių
elektroniniu paštu informuoja apie
asmenis pretenduojančius į LPT laisvas
pareigybes (Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos 2019-08-13 raštas Nr. 1S2171 „Dėl informacijos pateikimo“).
Vykdoma
Atsižvelgus į 2019 m. pilotinio projekto
rezultatus, tvarkos aprašo parengimas
atidėtas iki 2021 m.

Vykdoma

2.1.6. Atlikti pretendentų į pareigas
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose asmenybės
savybių, gebėjimų ir tinkamumo
tarnybai vertinimą

KD Mokymo
centras,
KD Imuniteto
skyrius,
KD Veiklos
organizavimo
skyrius

2019 –
2021 m.

Atliktas pretendentų į
pareigas Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
asmenybės savybių,
gebėjimų ir tinkamumo
tarnybai vertinimas

2019 m. atliktas (pilotinis projektas)

KD MC teikdavo informaciją
Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriui apie priimtus mokytis
profesinio mokymo kursantus ir
įvadinio mokymo klausytojus bei
organizuodavo susitikimus.
Šiaulių TI atliktas pretendentų į
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Įvykdymas
pareigas Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose asmenybės
savybių, gebėjimų ir tinkamumo
tarnybai vertinimas.
Vykdoma.

Užtikrinti
bausmių
vykdymo
sistemoje
atliekamų
viešųjų
pirkimų
skaidrumą

KD atnaujintas ir DVS Imuniteto skyriui
pateiktas Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų,
dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose,
sąrašas.

2.2.1. Sudaryti ir nuolat atnaujinti
Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų,
dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose
(įskaitant viešųjų pirkimų iniciatorius),
sąrašą.

KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Kartą per
pusmetį

Sudarytas ir kas pusmetį
atnaujinamas Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų,
dalyvaujančių viešuosiuose
pirkimuose, sąrašas

2020-01-30 KD MC direktoriaus
įsakymu Nr. V-11,
2020-06-19 KD MC direktoriaus
įsakymu Nr. V-44, atnaujintas ir
patvirtintas KD MC Viešųjų pirkimų
iniciatorių sąrašas.
Alytaus PN nuolat atnaujinamas sąrašas
paskutinį kartą atnaujintas 2020 m.
Kauno TI darbuotojai viešųjų pirkimų
iniciatoriais ir viešųjų pirkimų komisijos
nariais skiriami Kauno TI direktoriaus
įsakymais. Pasikeitus asmenims sąrašai
atnaujinami.
LAVL vykdoma reguliariai. Paskutinį
kartą duomenys KD buvo pateikti 202101-13.
Marijampolės PN sudarytas ir kas
pusmetį atnaujinamas Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų, dalyvaujančių viešuosiuose
pirkimuose, sąrašas.
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Įvykdymas
Panevėžio PN direktoriaus įsakymu
2019-12-05 Nr. V-188 paskirti atsakingi
asmenys – viešųjų pirkimų iniciatoriai.
Pravieniškių PN-AK pirkimo
organizatoriai paskirti ir patvirtinti
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos direktoriaus 2020-12-30
įsakymu Nr. 20-145 „Dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos
mažos vertės viešųjų pirkimų
organizatorių skyrimo“. Pirkimų
iniciatoriai paskirti ir patvirtinti
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos direktoriaus 2020-03-13
įsakymu Nr. V-111 „Dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos
viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo“.
Šiaulių TI kas pusmetį atnaujinamas
darbuotojų, dalyvaujančių viešuosiuose
pirkimuose, sąrašas (organizatoriai,
iniciatoriai ir kt.).

2.2.2. Organizuos mokymus
(seminarus) aktualiais viešųjų pirkimų
vykdymo klausimais, rengti metodinę
medžiagą bausmių vykdymo sistemos
darbuotojams aktualiais viešųjų
pirkimų vykdymo klausimais

KD
Centralizuoto
viešųjų pirkimų
skyriaus

Kartą per
metus

Mokymo renginių skaičius;
parengtų intraneto svetainėje
patalpintų metodinių
medžiagų (atmintinių)
skaičius

LPT darbuotojų, dalyvaujančių
viešuosiuose pirkimuose, sąrašas
atnaujinamas kartą per metus
(tvirtinamas direktoriaus įsakymu) ir
esant poreikiui, t. y. paskiriant naują
darbuotoją.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimais, visoje šalyje
dėl naujojo koronaviruso (COVID-19)
plitimo grėsmės buvo paskelbta
valstybės lygio ekstremalioji situacija.
Atsižvelgiant į tai, darbas buvo
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Įvykdymas
organizuojamas nuotoliniu būdu ir
nebuvo organizuojami mokymai. 2020
m. parengtos ir intraneto svetainėje
patalpintos 3 metodinės medžiagos:
„2018-2019 m. Lietuvos aukščiausiojo
teismo praktikos, viešųjų pirkimų,
aktualių bausmių vykdymo sistemai,
srityje, analizė“; „Dažniausiai
pasitaikančios viešųjų pirkimų
iniciavimo ir vykdymo klaidos“ ir
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis
dėl kvalifikacijos vertinimo, melagingos
informacijos ir tiekėjų lygiateisiškumo“.
Taip pat parengtos ir intraneto svetainėje
patalpintos 3 atmintinės: „Dėl bausmių
vykdymo sistemos pareigūnų antpečių ir
movų pirkimo per BVS CPO“; „Dėl
automobilių veiklos nuomos pirkimo per
BVS CPO“ ir „Dėl Telefono ir vaizdo
skambučių paslaugų teikimo bausmių
vykdymo sistemos įstaigose kartu su
patalpų nuoma centralizuoto pirkimo per
BVS CPO“ ir 2 pirkimo dokumentų
rengimo rekomendacijos.
Vykdoma.

2.2.3. Sukurti viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės sistemą bausmių
vykdymo sistemoje

KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius,
KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

2019 m.

Teisės aktų nustatytas
atliekamų viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės
vykdymo mechanizmas ir
apimtis

Taip pat atliekama stebėsena,
atsižvelgiant į teisės aktų aktualias
redakcijas
2020 m. atnaujintos Bausmių vykdymo
sistemos įstaigų viešųjų pirkimų
kontrolės taisyklės ir patvirtintos
Kalėjimų departamento direktoriaus
2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V165.
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Įvykdymas
KD MC atlikus viešųjų pirkimų

teisinę analizę, pažeidimų nebuvo
užfiksuota, pasiūlymai nebuvo
teikiami.
Alytaus PN Viešųjų pirkimo prevencija
vykdoma. Numatyta priemonė
Strateginiame veiklos plane, atlikti
periodinius patikrinimus. Direktoriaus
pavaduotojas kontroliuoja įstaigoje
vykdomus viešuosius pirkimus.
Marijampolės PN teisės aktų nustatytas
atliekamų viešųjų pirkimų prevencinės
kontrolės vykdymo mechanizmas ir
apimtis.
Vykdoma

2.2.4. Vykdyti viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolę

KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius,
KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

2020 –
2021 m.

Užtikrintas bausmių
vykdymo sistemos įstaigose
vykdomų viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės
priemonių vykdymas

Pagal 2020 metų bausmių vykdymo
sistemos įstaigų viešųjų pirkimų
patikrinimų grafiką, patvirtintą Kalėjimų
departamento direktoriaus 2020 m. kovo
6 d. įsakymu Nr. V-66 (toliau –
Grafikas), atlikti Pravieniškių PN-AK,
Laisvės atėmimo vietų ligoninės,
Alytaus PN, Panevėžio PN, Vilniaus PN
2020 m. vykdytų viešųjų pirkimų
patikrinimai. KNTI-PN 2020 m. atliktų
viešųjų pirkimų patikrinimas, kuris
įtrauktas į Grafiką, buvo vykdomas
Kalėjimų departamento kompleksiško
KNTI-PN veiklos tikrinimo metu, kurį
buvo nuspręsta atlikti dėl šios įstaigos
sujungimo su KTI.
KD MC atlikti 6 įvykusių viešųjų
pirkimų patikrinimai, KD MC
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Įvykdymas
direktoriui 2020-12-28 pateikta išvada.
Alytaus PN Viešųjų pirkimų kontrolė
vykdoma nuolat, rinkos tyrimo pažymos
apsvarstomos Ūkinės ir finansinės
veiklos komisijos posėdžiuose.
Kauno TI viešuosius pirkimus vykdo
direktoriaus įsakymu paskirti
organizatoriai arba komisija, teisės
aktuose išsamiai ir aiškiai apibrėžta jų
kompetencija, vykdomos tik rašytinės
užduotis bei įpareigojimai.
Kiekvienas viešųjų pirkimų komisijos
narys ir pirkimų organizatorius pasirašo
konfidencialumo pasižadėjimą ir
nešališkumo deklaraciją, visos
atliekamos pirkimo procedūros
patvirtinamos dokumentais. Dokumentų
derinimas, pasirašymas bei įgaliojimų
suteikimas viešųjų pirkimų dalyviams
išsamiai reglamentuotas vidiniais teisės
aktais. Viešieji pirkimai (išskyrus
išimtinius atvejus) vykdomi skelbiamos
apklausos būdu per CVP IS, įskaitant
CPO, BVS CPO, sudaro 98,44 procentus
atliktų pirkimų. Pirkimai vykdomi pagal
patvirtintą ir viešai skelbiamą viešųjų
pirkimų planą, jo papildymą.
LAVL viešųjų pirkimų prevencinę
kontrolę įstaigoje atlieka Kalėjimų
departamento Centralizuotas viešųjų
pirkimų skyrius. Taip pat įstaigoje yra
paskirtas asmuo, atsakingas už viešųjų
pirkimų priežiūrą ir kontrolę 2020-12-07
LAVL direktoriaus įsakymu Nr. V-208.
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Įvykdymas
Marijampolės PN užtikrintas bausmių
vykdymo sistemos įstaigose vykdomų
viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės
priemonių vykdymas.
Panevėžio PN, užtikrinant įstaigoje
vykdomų mažos vertės viešųjų pirkimų
teisėtumą kontrolė vykdoma pastoviai.
Pravieniškių PN-AK viešųjų pirkimų
prevencinę kontrolę įstaigoje atlieka
Kalėjimų departamento Centralizuotas
viešųjų pirkimų skyrius pagal numatytą
grafiką.
Šiaulių TI užtikrinamas vykdomų
viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės
priemonių vykdymas.
LPT 2019-10-30 Kalėjimų departamento
Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius
atliko viešųjų pirkimų kontrolę ir
pateikė patikrinimo pažymą Nr. LV2779.
Vykdoma

2.2.5. Kaupti ir analizuoti duomenis
apie tai, kokius ekspertinius vertinimus
viešuosiuose ir su kokiais tiekėjais
susijusius ekspertinius vertinimus yra
atlikę įstaigoje dirbantys ekspertai

KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Kartą per
pusmetį

Sudarytas ir ne rečiau nei kas
pusmetį atnaujinamas
ekspertinius vertinimus
viešuosiuose pirkimuose
atliekančių ekspertų sąrašas,
sukaupti duomenys apie
ekspertų atliktus ekspertinius
vertinimus

2020 m. tik vykdant viešąjį pirkimą dėl
paslaugų, reikalingų užtikrinti
prižiūrimo asmens (nuteistojo) buvimo
vietos ir judėjimo kontrolę, įsigijimo
(toliau – Pirkimas), buvo atliktas tiekėjų
pateikto pirkimo objekto ekspertinis
vertinimas. Pirkimo ekspertais Kalėjimų
departamento direktoriaus 2020 m.
balandžio 2 d. įsakymu Nr. V-89 buvo
paskirti 2 LPT darbuotojai.
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Įvykdymas

KD MC nebuvo atlikti jokie

ekspertiniai vertinimai, susiję su
viešaisiais pirkimais.
Alytaus PN dirbančių ekspertų nėra.
Kauno TI darbuotojai ekspertinių
vertinimų viešuosiuose pirkimuose
neatlieka.
LAVL ekspertiniai vertinimai 2020 m.
įstaigoje nebuvo atlikti.
Panevėžio PN pirkimai, kuriems
reikalingi ekspertų vertinimai, 2020 m.
įstaigoje vykdomi nebuvo.
Pravieniškių PN-AK ekspertiniai
vertinimai 2020 m. įstaigoje nebuvo
atlikti.
Šiaulių TI ekspertų kviesti į pirkimų
procedūras neprireikė.

2.2.6. Parengti viešųjų pirkimų dalyvių
tarpusavio sąsajų tikrinimo tvarką.

KD Imuniteto
skyrius,
KD
Kriminalinės
žvalgybos
skyrius, KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius

LPT nėra paskirtų ekspertų bei sukauptų
duomenų apie ekspertų atliktus
ekspertinius vertinimus.
Priemonę planuojama įgyvendinti 2021
m.
2019 –
2020 m.

Parengta viešųjų pirkimų
dalyvių tarpusavio sąsajų
tikrinimo tvarka.
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2.3.
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Mažinti
korupcijos
apraiškas
Kalėjimų
departament
ui pavaldžių
įstaigų
veikloje,
susijusioje su
kontrolės ir
priežiūros
vykdymu

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

2.2.7. Atlikti įmonių, dalyvavusių
Kalėjimų departamento
organizuotuose viešuosiuose
pirkimuose, anoniminę apklausą,
siekiant nustatyti viešųjų pirkimų metu
kylančias problemas ir įvertinti jų
skaidrumą

KD Imuniteto
skyrius,
KD
Kriminalinės
žvalgybos
skyrius, KD
Centralizuotas
viešųjų pirkimų
skyrius

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Priemonę planuojama įgyvendinti 2021
m.
2020 –
2021 m.

Atlikta apklausa,
apibendrinta apklausos metu
surinkta informacija

Vykdoma.
KD Imuniteto skyrius atliko iš viso 4
patikrinimus (2019 m. – 2, 2020 m. – 2).
KD MC 2020 metais – 3 kartus (dėl
COVID 19 pandemijos ir nuotolinio
darbo nebuvo galimybių atlikti
suplanuoto kiekio patikrinimų).
2.3.1. Įvairiu paros metu organizuoti
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų ir valstybės įmonės
administracinių padalinių vadovų ir
darbuotojų bei budinčiųjų pamainų
darbo drausmės (įskaitant darbuotojų
blaivumą) patikrinimus

KD pavaldžios
įstaigos

Ne rečiau
nei kartą
per du
mėnesius

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžių
įstaigų ir valstybės įmonės
administracinių padalinių
vadovų ir darbuotojų bei
budinčiųjų pamainų darbo
drausmės patikrinimai

Alytaus PN Dėl darbo kontrolės
kiekvienais metais atliekama apie 50
patikrinimų dėl darbuotojų drausmės.
Kauno TI organizuoti bei atlikti 32
netikėti įeinančių (išeinančių)
darbuotojų ir jų daiktų patikrinimai bei
50 Saugumo valdymo skyriaus budinčių
pamainų netikėti patikrinimai.
LAVL 2020 m. kiekvieną mėnesį buvo
vykdomi netikėti SVS budinčiųjų
pamainų patikrinimai budėjimo metu,
kur buvo tikrinama pareigūnų darbo
drausmė:
Saugumo valdymo skyriaus budinčiųjų
pamainų netikėtų patikrinimų 2020 m.
sausio mėn. grafikas 2020-01-06 Nr. 8-
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Įvykdymas
APS-169, Saugumo valdymo skyriaus
budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų
2020 m. vasario mėn. grafikas 2020-0204 Nr. 8-APS-787, Saugumo valdymo
skyriaus budinčiųjų pamainų netikėtų
patikrinimų 2020 m. kovo mėn. grafikas
2020-02-26 Nr. 8-APS-1247, Saugumo
valdymo skyriaus budinčiųjų pamainų
netikėtų patikrinimų 2020 m. balandžio
mėn. grafikas 2020-04-02 Nr. 8-APS1755, Saugumo valdymo skyriaus
budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų
2020 m. gegužės mėn. grafikas 2020-0507 Nr. 8-APS-1210, Saugumo valdymo
skyriaus budinčiųjų pamainų netikėtų
patikrinimų 2020 m. birželio mėn.
grafikas 2020-06-03 Nr. 8-APS-1339,
Saugumo valdymo skyriaus budinčiųjų
pamainų netikėtų patikrinimų 2020 m.
liepos mėn. grafikas 2020-07-02 Nr. 8APS-1573, Saugumo valdymo skyriaus
budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų
2020 m. rugpjūčio mėn. grafikas 202007-28 Nr. 8-APS-2026, Saugumo
valdymo skyriaus budinčiųjų pamainų
netikėtų patikrinimų 2020 m. rugsėjo
mėn. grafikas 2020-09-02 Nr. 8-APS2551, Saugumo valdymo skyriaus
budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų
2020 m. spalio mėn. grafikas 2020-1019 Nr. 8-APS-3213, Saugumo valdymo
skyriaus budinčiųjų pamainų netikėtų
patikrinimų 2020 m. lapkričio mėn.
grafikas 2020-11-13 Nr. 8-APS-3552.
2020 m. buvo vykdomi prevenciniai
įeinančių išeinančių asmenų į įstaigą
patikrinimai, kurių metu buvo atlikti
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Įvykdymas
asmenų įsinešamų (išsinešamų) daiktų
patikrinimai ir asmenų blaivumo
patikrinimai:
Netikėtų įeinančių į Laisvės atėmimo
vietų ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų
ir jų daiktų patikrinimų 2020 m. sausio
mėn. grafikas 2020-01-02 Nr. 8-APS23,
Netikėtų įeinančių į Laisvės atėmimo
vietų ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų
ir jų daiktų patikrinimų 2020 m. vasario
mėn. grafikas 2020-01-31 Nr. 8-APS759, Netikėtų įeinančių į Laisvės
atėmimo vietų ligoninę ir iš jos
išeinančių asmenų ir jų daiktų
patikrinimų 2020 m. kovo mėn. grafikas
2020-02-24 Nr. 8-APS-1170, Netikėtų
įeinančių į Laisvės atėmimo vietų
ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų ir jų
daiktų patikrinimų 2020 m. lapkričio
mėn. grafikas 2020-11-19 Nr. 8-APS3591.
Marijampolės PN atlikti administracinių
padalinių vadovų ir darbuotojų bei
budinčiųjų pamainų darbo drausmės
patikrinimai.
Panevėžio PN kiekvieną mėnesį, pagal
direktoriaus sudarytą grafiką vykdomi
netikėti kiekvienos budinčiosios
pamainos darbo drausmės patikrinimai
nakties metu. 2020 m. atlikti 5 įstaigos
darbuotojų ir pareigūnų atvykimo laiko į
darbą patikrinimai (pažeidimų
nenustatyta) atlikti 6 atvykstančių į
darbą darbuotojų ir pareigūnų blaivumo
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Uždaviniai
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Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
patikrinimai, viso patikrinta 56
darbuotojai ir pareigūnai (pažeidimų
nenustatyta).
Pravieniškių PN-AK atlikti patikrinimai.
Vienu atveju buvo pradėtas IT, kuriame
priimtas sprendimas užbaigti pagreitinto
proceso tvarka, pareigūnas atleistas iš
tarnybos.
Šiaulių TI patikrinimų aktai: 2020-01-15
Nr. 169; 2020-02-19 Nr. 20-704; 202002-19 Nr. 20-732; 2020-03-25 Nr. 201349; 2020-03-25 Nr. 20-1390; 202005-11 Nr. 20-1849; 2020-09-07 Nr. 202931.
Vilniaus PN 2-ojo saugumo valdymo
skyriaus budinčiųjų pamainų darbo
drausmės patikrinimai vykdomi
kiekvieną mėnesį, ne mažiau kaip 4
kartus (patikrinimai organizuojami
instruktavimo metu taip ir darbo
vietoje). 2020 metais pareigūnų
papirkimo faktų, bei drausmės
pažeidimų 2-ame saugumo valdymo
skyriuje užfiksuota nebuvo. 2020 m
lapkričio 15 d. buvo organizuotas
netikėtas į tarnybą atvykstančių
pareigūnų blaivumo patikrinimas.
Patikrinimo metu 2-ame saugumo
valdymo skyriuje neblaivumo atvejų
nustatyta nebuvo. Siekiant užkardyti
galimus pažeidimus pareigūnai nuolat
informuojami apie galimas grėsmes dėl
papirkimo arba kito poveikio, taip pat
pareigūnai buvo supažindinti su
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2019 m. sausio 22 d.
įsakymu Nr. V-38 dėl Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų ir informacijos
apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio
ir įtakos aprašu (2-ojo Saugumo
valdymo skyriaus 2021-01-15 tarnybinis
pranešimas Nr. 64-123).
LPT darbuotojų blaivumo tikrinimas
nebuvo atliktas, nes nebuvo poreikio ir
nekilo įtarimų dėl darbuotojų
neblaivumo.
Vykdoma.

2.3.2. Atlikti Kalėjimų departamentui
pavaldžiose laisvės atėmimo vietų
įstaigose parengtų nuteistųjų socialinio
tyrimo išvadų, kurios yra teikiamos
laisvės atėmimo vietų įstaigų lygtinio
paleidimo komisijoms, patikrinimą, ar
pateikiami nuteistąjį
charakterizuojantys duomenys iš
tikrųjų atitinka objektyvius duomenis

KD
Resocializacijos
skyrius

Kartą per
metus

Atlikti parengtų nuteistųjų
socialinio tyrimo išvadų,
kurios yra teikiamos laisvės
atėmimo vietų įstaigų
lygtinio paleidimo
komisijoms, duomenų
atitikties patikrinimai.

KD atlikus dokumentinės medžiagos
duomenų atitikties patikrinimą, 202012-10 parengtas Kalėjimų departamento
raštas laisvės atėmimo vietų įstaigų
direktoriams Nr. 1S-3157 „Dėl
rekomendacijų nusikalstamo elgesio
rizikos vertinimo, socialinio tyrimo
išvadų ir individualių socialinės
reabilitacijos planų rengimo kokybės
gerinimui“ su esminiais pastebėjimais ir
siūlymais bei pavyzdžiais. Paminėtina ir
tai, kad nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo ir socialinio tyrimo išvadų
rengimo kokybė užtikrinama
organizuojant susitikimus ir intervizijas
bei jų metu teikiant metodinę pagalbą
specialistams, rengiantiems
nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo
dokumentacijos ir jos pagrindu
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
rengiamas socialinio tyrimo išvadas.
Pasitarimai įvyko 2020-05-13 ir 202005-20 (Kalėjimų departamento
Resocializacijos skyriaus ir Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų
Resocializacijos skyrių atstovų
pasitarimo protokolai: 2020-05-25 Nr.
LV-2806, 2020-05-25 Nr. LV-2807).
Suorganizuotos 4 supervizijos laisvės
atėmimo vietų resocializacijos skyrių
specialistams, atliekantiems rizikos
vertinimus ir rengiantiems socialinio
tyrimo išvadas (Kalėjimų departamento
raštai: 2020-05-13 Nr.1S-1154, 202006-02 Nr. 1S-1258, 2020-06-04 Nr. 1S1402, 2020-11-22 Nr.1S-2952). Be
paminėtų priemonių reguliariai
vertinami nusikalstamo elgesio rizikos
vertinimo dokumentai ir teikiamos
metodinės konsultacijos ir intervizijos
specialistais
Vykdoma

2.3.3. Atlikti nuolatinę Lietuvos
probacijos tarnybos darbuotojų
stebėseną dėl probuojamųjų priežiūros
vykdymo

Lietuvos
probacijos
tarnyba

Ne rečiau
nei kartą
per
mėnesį

Atliktas Lietuvos probacijos
tarnybos darbuotojų dėl
probuojamųjų priežiūros
vykdymo patikrinimas

2020-07-28 parengtas tarnybinis
pranešimas dėl pasitikėjimo linija gauto
pranešimo patikrinimo Nr. LV-3995. Be
kitų įžvalgų LPT buvo pateiktos
rekomendacijos dėl LPT atliekamo
probuojamųjų asmenų nusikalstamo
elgesio riziką vertinimo.
Taip pat Imuniteto skyrius,
bendradarbiaudamas su policija, yra
inicijavęs 3 probuojamųjų asmenų
patikrinimą.
LPT patikrinimai vyksta nuolat:
tikrinant probuojamųjų asmens bylas,
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Uždaviniai
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Įvykdymo
terminas
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Įvykdymas
nagrinėjant prašymus, skundus,
atsižvelgiant į gautą informaciją el.
paštu. Vyriausiesiems specialistams
nustatyta metinėse užduotyse – tikrinti
kuruojamų pareigūnų asmens bylas.
Kartą per pusmetį, o esant poreikiui ir
dažniau yra peržiūrimos teritorijos,
vykdoma rotacija ir patvirtinamos naujai
pažymos dėl teritorijų suskirstymo.
Veiklos koordinavimo ir kontrolės
skyrius atlieką visų LPT teritorinių
skyrių darbuotojų dėl probuojamųjų
priežiūros vykdymo patikrinimus,
patikrinimai karantino metu vykdomi
nebuvo, iš viso atlikti 8 patikrinimai:
1. Panevėžio regiono skyriaus
Panevėžio m. ir r. teritorijoje (2020-0915 pažyma Nr. VD-1807);
2. Vilniaus regiono skyriaus Šalčininkų
rajono veiklos teritorijoje (2020-08-21
pažyma Nr. VD-1708);
3. Patikrinimas Individualių
probuojamųjų priežiūros planų,
sudarytų Lietuvos probacijos tarnybos
pareigūnų, dirbančių parengiamąjį darbą
su lygtinai paleidžiamais asmenimis iš
pataisos įstaigos, siekiant įvertinti jų
kokybę ir apžvelgti formuojamą
praktiką (2020-07-28 pažyma Nr. VD1644);
4. Šiaulių regiono skyriaus Šiaulių m.
ir r. veiklos teritorijoje (2020-06-30
pažyma Nr. VD-1419);
5. Kauno regiono skyriaus Kauno m. ir
r. veiklos teritorijoje (2020-05-27
pažyma Nr. VD-1276);
6. Kauno regiono skyriaus Alytaus m.
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Įvykdymas
ir r. veiklos teritorijoje (2020-03-23
pažyma Nr. VD-843);
7. Šiaulių regiono skyriaus Šiaulių m.
ir r. veiklos teritorijoje (2020-03-16
pažyma Nr. VD-826);
Šiaulių regiono skyriaus Raseinių r.
veiklos teritorijoje (patikrinimas atliktas
2020-10-01).
Vykdoma.

Mažinti
korupcijos
apraiškas
komisijų ir
darbo grupių
veikloje

Imuniteto skyrius parengė 2 pažymas
(2020-06-17 Nr. 3212 ir 2020-06-17 Nr.
LV-3213) dėl kandidatų į Lygtinio
paleidimo komisijas narių patikrinimo.
Taip pat siūlymai ir apibendrinimai
teikiami nuolat, atsižvelgiant į
konkrečias situacijas.

2.4.1. Teikti siūlymus dėl Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų
lygtinio paleidimo komisijų darbo
optimizavimo ir informacinių
technologijų taikymo

KD
Resocializacijos
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos,
KD Imuniteto
skyrius

2019 m.

Pateikti ir apibendrinti
siūlymus dėl Kalėjimų
departamentui pavaldžių
įstaigų lygtinio paleidimo
komisijų darbo optimizavimo
ir informacinių technologijų
taikymo

Parengtas 2020-12-09 Kalėjimų
departamento raštas Nr. 1S-3145 „Dėl
lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos
komisijų darbo organizavimo“ su
rekomendacijomis lygtinio paleidimo iš
pataisos įstaigų komisijoms.
Alytaus PN siūlymai buvo pateikti 2019
metais keičiant nuostatus dėl lygtinio
paleidimo darbo organizavimo.
Marijampolės PN nupirkta Įskaitos
programos papildomos vietos skirtos ir
lygtinio paleidimo komisijos darbui.
Vilniaus PN buvo sudaryta nauja
lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos
komisija, patvirtinta Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos
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teisingumo ministerijos direktoriaus
2020 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V181 „Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos
įstaigos komisijos Vilniaus pataisos
namuose sudarymo“. (Resocializacijos
skyriaus 2021-01-18 tarnybinis
pranešimas Nr. 64-139).
Vykdoma
2.4.2. Vykdyti Kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų komisijų darbo
dėl priedų ir priemokų skyrimo
teisėtumo ir pagrįstumo stebėseną

2.5.

Didinti
bausmių
vykdymo
sistemos
veikloje
naudojamų
registrų
duomenų
tvarkymo
kontrolę
Stiprinti
bausmių
vykdymo
sistemos
veiklą
gerinant
įstaigų
mikroklimatą

KD Imuniteto
skyrius

Nuolat,
pagal
poreikį

Iškilus poreikiui, pagal gautą
informaciją atliktas Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų komisijų
darbo dėl priedų ir priemokų
skyrimo teisėtumo bei
pagrįstumo patikrinimas

KD Imuniteto skyrius 2020-02-26
parengė pažymą Nr. LV-988 dėl
anoniminio pranešimo patikrinimo bei
2020-04-08 parengė pažymą
(patikslinta) Nr. LV-1891 dėl
anoniminio pranešimo patikrinimo.
Vykdoma.

2.5.1. Vykdyti bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų naudojimosi
informacinėmis sistemomis ir
registrais teisėtumo ir pagrįstumo
stebėseną

KD Imuniteto
skyrius

Nuolat,
pagal
poreikį

Iškilus poreikiui, pagal gautą
informaciją atliktas bausmių
vykdymo sistemos
darbuotojų naudojimosi
informacinėmis sistemomis ir
registrais teisėtumo bei
pagrįstumo patikrinimas

2019 – 2020 m. į IRD kreiptasis 2 kartus
dėl auditavimo

Atliktas ir apibendrintas
Vykdoma
2.6.1. Sistemingai atlikti tyrimus
tyrimas bausmių vykdymo
bausmių vykdymo sistemos įstaigų
sistemos įstaigų veiklos
2019-11-28 Bausmių vykdymo sistemos
veiklos efektyvumo ir įstaigų
efektyvumo ir įstaigų
darbuotojų požiūrio į laisvės atėmimo
KD Imuniteto
2019 –
mikroklimato nustatymo tema
mikroklimato nustatymo
vietų įstaigose ir LPT egzistuojantį
skyrius
2021 m.
Kalėjimų departamente ir jam
tema Kalėjimų departamente psichologinį klimatą tyrimo rezultatai
pavaldžiose įstaigose; esant poreikiui,
ir jam pavaldžiose įstaigose;
Nr.LV-3150.
rengti metodines rekomendacijas
esant poreikiui, parengtos
metodinės rekomendacijos
3 Tikslas. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atsparumą ir nepakantumą korupcijai, didinti antikorupcinį sąmoningumą, plėsti darbuotojų žinias
korupcijos prevencijos ir profesinės etikos srityse
2.6.
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3.1.

3.2.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Tolerancijos korupcijai bausmių vykdymo sistemoje indeksas;
2. Gebėjimas atpažinti korupcijos apraiškas kasdienėse darbinėse situacijose.
Tirti
darbuotojų
suvokimą ir
3.1.1. Sistemingai atlikti tyrimus
požiūrį į
tolerancijos ir požiūrio į korupciją
KD Imuniteto
2019 –
korupcijos
tema Kalėjimų departamente ir jam
skyrius
2021 m.
grėsmių
pavaldžiose įstaigose
keliamas
rizikas bei
apraiškas
3.1.2. Sistemingai atlikti tyrimus
bausmių
Kalėjimų departamente ir jam
vykdymo
pavaldžiose įstaigose aktualiomis
sistemoje
KD Imuniteto
2019 –
korupcijos prevencijai temomis,
skyrius
2021 m.
siekiant išsiaiškinti darbuotojų požiūrį,
stiprinti jų sąmoningumą nagrinėjamos
problematikos atžvilgiu
Plėsti
bausmių
vykdymo
sistemos
darbuotojų
kompetencija
s korupcijos
prevencijos
srityje

3.2.1. Parengti tarnybinių mokymų
korupcijos prevencijos tema programą

3.2.2. Organizuoti ir vykdyti įvadinius
mokymus korupcijos prevencijos ir
tarnybinės etikos tema:
1) bausmių vykdymo sistemos
kursantams;
2) naujai į pareigas priimtiems
pataisos pareigūnams (įvadinio
mokymo metu).

KD Imuniteto
skyrius

Iki 2021
m.

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Vykdoma
Atliktas ir apibendrintas
tyrimas tolerancijos ir
požiūrio į korupciją tema
Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose

Atliktas ir apibendrintas
tyrimas aktualiomis
korupcijos prevencijai
temomis Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
Parengta tarnybinių mokymų
korupcijos prevencijos tema
programa

2019 m. atliktas tyrimas,
bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais.
2021 m. bus parengtas naujas
klausimynas.
Vykdoma
2019 m. atliktas tyrimas,
bendradarbiaujant su socialiniais
partneriais
2021 m. bus parengtas naujas
klausimynas.
Vykdoma
Šiuo metu programa parengta ir
orientuota į klaidų kainą.
Nauja programa bus parengta 2021 m.
Vykdoma nuolat.
Mokymai organizuojami KD Mokymų
centro.

KD Imuniteto
skyrius,
KD Mokymo
centras

2019 –
2021 m.

Mokymo renginių skaičius,
mokymuose dalyvavusių
kursantų ir naujai priimtų
pareigūnų skaičius

KD MC vykdant mokymus korupcijos
prevencijos ir tarnybinės etikos tema
pagal patvirtintą profesinio mokymo
programą 2019 m. mokėsi 34 kursantai
ir 49 pareigūnai pagal įvadinio mokymo
programas, 2020 m. – 10 kursantų ir 126
pareigūnai pagal įvadinio mokymo
programas. Per 2019 m. įvyko 8
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Uždaviniai
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Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
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Įvykdymas
mokymo renginiai, 2020 m. – 11
mokymo renginių, kuriuose dėstė tiek
Mokymo centro darbuotojai, tiek
Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriaus darbuotojai.
Vykdoma nuolat.

3.2.3. Organizuoti ir vykdyti tikslinius
mokymus korupcijos prevencijos tema
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų:
1) struktūrinių padalinių vadovams
ir jų pavaduotojams;
2) saugumo valdymo funkcijas
atliekantiems darbuotojams;
3) resocializacijos (socialinės
reabilitacijos) funkcijas atliekantiems
darbuotojams;
4) probacijos tarnybos
darbuotojams

KD Imuniteto
skyrius,
KD Mokymo
centras

Taip pat vykstama į įstaigas pagal
poreikį.
Vesti mokymai – pokalbiai KD
prevencinės grupės pareigūnams, įstaigų
vadovų pavaduotojams ir kt.
2019 –
2021 m.

Mokymo renginių skaičius,
mokymuose dalyvavusių
darbuotojų skaičius

KD MC atliko Kalėjimų departamentui
ir jam pavaldžių įstaigų apklausą, pagal
nustatyta poreikį buvo vykdomi
mokymai korupcijos prevencijos ir
tarnybinės etikos temomis įstaigų
vadovaujančiam personalui, visų
tarnybų darbuotojams. 2019 m. įvyko 8
renginiai, 268 dalyviai; 2020 m. įvyko 6
renginiai, 67 dalyviai.
Vykdoma.
Imuniteto skyriaus pareigūnai vyksta į
įstaigas pagal poreikį.

3.2.4. Organizuoti ir vykdyti tikslinius
renginius paveikioms ir jautrioms
darbuotojų, kasdieniame darbe
tiesiogiai dirbančių ir bendraujančių su
nuteistaisiais, grupėms

KD Imuniteto
skyrius,
KD Mokymo
centras

2019 –
2021 m.

Renginių skaičius

KD MC atliko Kalėjimų departamentui
ir jam pavaldžių įstaigų apklausą, pagal
nustatyta poreikį buvo vykdomi
mokymai šiomis temomis: 2019 m. –
Laisvės atėmimo vietų įstaigose
dirbančių psichologų intervizija (19
dalyvių);
Laisvės atėmimo vietų įstaigų
priklausomybių reabilitacijos centruose /
grupėse dirbančių specialistų intervizija
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Nr.

3.3.

3.4.

Uždaviniai

Organizuoti
šviečiamojo
pobūdžio
antikorupcin
es priemones

Didinti
bausmių
vykdymo

Priemonės

3.3.1. Parengti rekomendacijas
identifikuotomis aktualiomis
korupcijos prevencijos temomis (pvz.,
kaip elgtis darbuotojui, kuriam yra
siūlomas kyšis; kaip darbuotojui
atpažinti nuteistųjų provokacijas,
manipuliacijas ir kaip joms atsilaikyti;
kaip nesupainioti viešųjų ir privačių
interesų bei išvengti interesų konflikto;
kaip apsaugoti savo asmens duomenis
socialiniuose tinkluose)
3.3.2. Parengti ir Kalėjimų
departamento intraneto svetainėje (ir/
ar Moodle sistemoje) patalpinti
mokomąją medžiagą-neformalų
situacijų vertinimo testą, skirtą
formuoti bausmių vykdymo sistemos
darbuotojų netoleranciją korupcijai,
stiprinti gebėjimą atpažinti korupcijos
apraiškas darbinėse situacijose,
stiprinti gebėjimą dviprasmiškose
situacijose priimti tinkamiausią
sprendimą
3.4.1. Pasirašytinai supažindinti
priimamus į tarnybą ar darbą
pareigūnus, karjeros valstybės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

(8 dalyviai); Pataisos pareigūnų teisinis
statusas (99 dalyviai);
2020 m. - Pataisos pareigūnų teisinis
statusas (35 dalyviai); Profesinė etika ir
iškylančios dilemos laisvės atėmimo
vietų įstaigų psichologų praktikoje (5
dalyviai); Profesinė psichologų etika (17
dalyvių); Emocijų atpažinimas ir streso
valdymas (20 dalyvių); Darbuotojų
adaptacija laisvės atėmimo vietų
įstaigose (8 dalyviai).
Vykdoma.

KD Imuniteto
skyrius,
KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams)

Priemonę planuojama įgyvendinti 2021
m.
2019 –
2021 m.

Parengtų rekomendacijų
skaičius

Vykdoma.

KD Imuniteto
skyrius

2019 –
2021 m.

Parengta ir intraneto
svetainėje (ir/ ar Moodle
sistemoje) patalpinta
mokomoji medžiaganeformalus situacijų
vertinimo testas, testą
atlikusių darbuotojų dalis

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar

Naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine

Priemonę planuojama įgyvendinti 2021
m.

Vykdoma nuolat
KD naujai priimami darbuotojai 100
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

sistemos
darbuotojų
antikorupcinį
sąmoningum
ą

tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius
pagal darbo sutartis, su baudžiamąja ir
drausmine atsakomybe už įvykdytas
korupcinio pobūdžio veikas Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose bei valstybės įmonėje

KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Įvykdymo
terminas
darbą

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
atsakomybe už įvykdytas
korupcinio pobūdžio veikas

Įvykdymas
proc. pasirašytinai supažindinami su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už korupcinio pobūdžio veikas.
KD MC supažindinami pasirašytinai
naujai priimami į darbą darbuotojai,
dirbantis pagal darbo sutartis dėl
baudžiamosios ir drausminės
atsakomybės už korupcinio pobūdžio
veikas.
Alytaus PN vykdoma nuolat.
Kauno TI naujai priimti darbuotojai
pirmą darbo dieną pasirašytinai
supažindinami su baudžiamąja ir
drausmine atsakomybe už korupcinio
pobūdžio veikas.
LAVL pasirašytinai supažindinta 100
proc. priimamų į tarnybą ar darbą
valstybės tarnautojų ar darbuotojų su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už korupcinio pobūdžio veikas.
Marijampolės PN naujai priimti
darbuotojai pasirašytinai supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už korupcinio pobūdžio veikas.
Panevėžio PN visi 2020m. naujai priimti
darbuotojai (100 proc.) supažindinti su
asmeniui gresiančia baudžiamąja ir
drausmine atsakomybe už korupcinio
pobūdžio veikas.
Pravieniškių PN-AK visi naujai priimti į
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
įstaigą darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su baudžiamąja ir
drausmine atsakomybe už korupcinio
pobūdžio veikas.
Šiaulių TI naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už korupcinio pobūdžio veikas.
Vilniaus PN naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinami su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už korupcinio pobūdžio veikas bei
naujai priimtiems darbuotojams
pravedami pažintiniai – prevenciniai
pokalbiai, taip pat užtikrintas nuolatinis
informacijos teikimas apie nuteistųjų
(suimtųjų) siekius papirkti ar kitaip
paveikti įstaigos darbuotojus, ko
pasėkoje siekiama didinti bausmių
vykdymo sistemos darbuotojų
antikorupcinį sąmoningumą
(Resocializacijos skyriaus 2021-01-18
tarnybinis pranešimas Nr. 64-139). 2-ojo
Saugumo valdymo skyriuje 2020 metais
naujai priimtų darbuotojų nebuvo (2-ojo
Saugumo valdymo skyriaus 2021-01-15
tarnybinis pranešimas Nr. 64-123).
LPT naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už įvykdytas korupcinio pobūdžio
veikas. Supažindinimo dėl atsakomybės
už korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas ir teisės pažeidimus lapas
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Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
saugomas darbuotojo asmens byloje.
Vykdoma nuolat
KD vykdoma nuolat 100 proc.
KD MC parengta atmintinė, kuri
išdalinta Mokymo centro darbuotojams
ir pateikiama kiekvienam naujam
darbuotojui.
Alytaus PN vykdoma nuolat.

3.4.2. Priimamus (perkeliamus) į
tarnybą ar darbą pareigūnus, karjeros
valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis,
papildomai instruktuoti dėl viešųjų ir
privačių interesų konflikto pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą

KD struktūrinių
padalinių
vadovai,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar
darbą

Naujai priimti (perkelti)
darbuotojai instruktuoti
viešųjų ir privačių interesų
konflikto

Kauno TI naujai priimti (perkelti)
darbuotojai instruktuojami dėl viešųjų ir
privačių interesų konflikto pagal
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymą pirmą jų darbo dieną.
LAVL, priimant į tarnybą ar darbą
teikiama LAVL direktoriaus patvirtinta
forma apie viešųjų ir privačių interesų
konflikto pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymą. Šiuo
metu forma atnaujinta, jos projektas bus
patvirtinamas vidaus teisės aktu.
Marijampolės PN naujai priimti
(perkelti) darbuotojai instruktuoti dėl
viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Panevėžio PN visi naujai priimti
darbuotojai (100 proc.) instruktuoti dėl
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje.
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Pravieniškių PN-AK kiekvienas naujai į
įstaigą priimamas darbuotojas, kuris turi
prievolę deklaruoti privačius interesus,
pasirašytinai supažindinamas su privačių
interesų deklaravimo tvarkos atmintine
(kuri pridedama) bei pareiga deklaruoti
privačius interesus bei teikti kitas
deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka.
Šiaulių TI naujai priimti (perkelti)
darbuotojai instruktuoti viešųjų ir
privačių interesų konflikto.
Vilniaus PN naujai priimti (perkelti)
darbuotojai nuolat instruktuojami dėl
viešųjų ir privačių interesų konflikto
pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.

3.4.3. Su pradedančiais dirbti
darbuotojais pravesti pažintinį –
prevencinį pokalbį etikos,
antikorupcijos, neteisėtų ryšių su
nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų
rizikos faktorių, dirbant bausmių
vykdymo sistemos įstaigose, tema

LPT naujai priimti (perkelti)
darbuotojai, privalantys deklaruoti
privačius interesus, informuojami apie
prievolę pateikti privačių interesų
deklaraciją. Supažindinami ir
instruktuojami dėl artimų asmenų
interesų konflikto pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybėje tarnyboje įstatymą
dėl interesų konflikto.
Vykdoma nuolat
KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar
darbą

Naujai priimtiems
darbuotojams pravesti
pažintiniai – prevenciniai
pokalbiai

Imuniteto skyriui skirtas laikas
įvadiniuose kursuose. Taip pat vyko
susitikimai su konkrečiomis darbuotojų
grupėmis.
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
KD MC nuolat raštu teikiama
informacija Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriui apie priimtus
darbuotojus. Pravesti padalinio vadovo
pokalbiai su naujai priimamais
darbuotojais
Alytaus PN vykdoma nuolat.
Kauno TI su kiekvienu naujai priimtu
darbuotoju pravedami pažintiniai –
prevenciniai pokalbiai etikos,
antikorupcijos, neteisėtų ryšių su
nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų
rizikos faktorių, dirbant bausmių
vykdymo sistemos įstaigose, tema.
LAVL naujai priimtiems darbuotojams
struktūrinio padalinio vadovas ar
Veiklos organizavimo skyrius praveda
pažintinius – prevencinius pokalbius dėl
etikos, antikorupcijos, neteisėtų ryšių su
nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų
rizikos faktorių, dirbant pataisos
įstaigoje, tema.
Marijampolės PN naujai priimtiems
darbuotojams pravesti pažintiniai –
prevenciniai pokalbiai.
Panevėžio PN 2020 m. naujiems
priimtiems darbuotojams (100 proc.)
pravesti pažintiniai – prevenciniai
pokalbiai etikos, antikorupcijos,
neteisėtų ryšių su nuteistaisiais
palaikymo ir kitų galimų rizikos
faktorių, dirbant bausmių vykdymo
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
sistemoje, temomis.
Pravieniškių PN-AK su visais naujai
priimtais į įstaigą darbuotojais pravesti
pažintiniai – prevenciniai pokalbiai:
-Veiklos organizavimo skyrius (ar jį
pavaduojantis) supažindina su įstaigos
struktūra, Etikos kodeksu, apie prievolę
deklaruoti privačius interesus.
- struktūrinio padalinio vadovas
pasikalba antikorupcijos, neteisėtų ryšių
su nuteistaisiais palaikymo ir kitų
galimų rizikos faktorių, dirbant pataisos
įstaigoje, tema.
Šiaulių TI pokalbius praveda KD KŽV
pareigūnai.
Vilniaus PN naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinami su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už įvykdytas korupcinio pobūdžio
veikas bei naujai priimtiems
darbuotojams pravedami pažintiniai –
prevenciniai pokalbiai, taip pat
užtikrintas nuolatinis informacijos
teikimas apie nuteistųjų (suimtųjų)
siekius papirkti ar kitaip paveikti
įstaigos darbuotojus, ko pasėkoje
siekiama didinti bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų antikorupcinį
sąmoningumą (Resocializacijos skyriaus
2021-01-18 tarnybinis pranešimas Nr.
64-139). Kadangi 2-ojo saugumo
valdymo skyriuje 2020 metais naujų
darbuotojų priimta nebuvo, pokalbiai
nebuvo pravesti (2-ojo Saugumo
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
valdymo skyriaus 2021-01-18 tarnybinis
pranešimas Nr. 64-123).
LPT naujai priimami darbuotojai
supažindinami su LPT Darbo
reglamentu, Vidaus tvarkos taisyklėmis.
Pokalbio metu supažindiname su etikos
laikymosi taisyklėmis bei prevencija dėl
korupcijos.
Vykdoma
Intranete paskelbta informacija: 2019 m.
– 10, 2020 m. – 5.
Internete (išorinėje svetainėje) paskelbta
informacija: 2019 m. – 19; 2020 m. –
12.
Taip pat atskiri pranešimai siunčiame el.
paštu įstaigų vadovams.

3.4.4. Vidinėje Kalėjimų departamento
intraneto svetainėje viešinti
nuasmenintą informaciją apie
darbuotojų padarytus korupcinio
pobūdžio tarnybinius nusižengimus ir
pareigūno vardo pažeminimo faktus
bei kitus aktualius problematinius
klausimus, akcentuojant pažeidimų
padarymo faktines aplinkybes ir
padarinius

KD Imuniteto
skyrius,
KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams),
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Užtikrintas informacijos apie
darbuotojų padarytus
korupcinio pobūdžio
tarnybinius nusižengimus,
pareigūno vardo pažeminimo
faktus bei kitus aktualius
problematinius klausimus
paskelbimas intraneto
svetainėje

KD MC Mokymo centre nebuvo
užfiksuota korupcinio pobūdžio
nusižengimų atvejų.
Alytaus PN vykdoma, tačiau kol kas
nebuvo.
Kauno TI pagal poreikį užtikrinamas
informacijos apie darbuotojų padarytus
korupcinio pobūdžio tarnybinius
nusižengimus, pareigūno vardo
pažeminimo faktus bei kitus aktualius
problematinius klausimus paskelbimas
intraneto svetainėje.
LAVL pareigūno vardo pažeminimo
faktai bei kiti pažeidimai, jų padarymo
faktinės aplinkybes ir padariniai bus
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Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
paskelbti artimiausiu metu.
Marijampolės PN užtikrintas
informacijos apie darbuotojų padarytus
korupcinio pobūdžio tarnybinius
nusižengimus, pareigūno vardo
pažeminimo faktus bei kitus aktualius
problematinius klausimus paskelbimas
intraneto svetainėje.
Panevėžio PN darbuotojų, kurie padarė
korupcinio pobūdžio tarnybinius
nusižengimus ar pažemino pareigūno
vardą 2020 m. nebuvo.
Pravieniškių PN-AK svetainėje nuolat
skelbiama (kas ketvirtį atnaujinama)
informacija apie visus pareigūnų,
karjeros valstybės tarnautojų ir
darbuotojų padarytus tarnybinius
nusižengimus. Per 2020 m. buvo
fiksuotas ir paskelbtas vienas pareigūno
vardo pažeminimo faktas.
Šiaulių TI tokio pobūdžio pažeidimų
2020 m. nenustatyta.
Vilniaus PN atsiradus padarytiems
korupcinio pobūdžio tarnybiniams
nusižengimams nuolat užtikrinamas
informacijos apie darbuotojų padarytus
korupcinio pobūdžio tarnybinius
nusižengimus, pareigūno vardo
pažeminimo faktus bei kitus aktualius
problematinius klausimus paskelbimas
intraneto svetainėje. Tokio pobūdžio
veikų ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
užfiksuota.
Vykdoma

2019 m. pradėtas 1 IT pagal BK 225 str.
2 d., 227 str. 2 d., 24 str. 6 d., 227 str. 2
d., kuriame 2020-09-04 priimtas
sprendimas užbaigti kaltinamuoju aktu;
2020 m, pradėti 2 ikiteisminiai tyrimai
pagal BK 227 str., iš kurių 1
ikiteisminiame tyrime 2020-07-22
priimtas nutarimas nutraukti IT pagal
BPK 212 str. 1 p., 3 str. 1 d. 1 p., kitame
– tyrimas tęsiamas.

3.4.5. Užtikrinti nuolatinį informacijos
(duomenų) teikimą Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui apie
nuteistųjų (suimtųjų) siekius papirkti ar
kitaip paveikti įstaigos darbuotojus

KD struktūriniai
padaliniai,
KD pavaldžios
įstaigos

Ne rečiau
nei kartą
per
metus;
esant
informacij
ai –
nedelsiant

Užtikrintas nuolatinis
informacijos apie nuteistųjų
(suimtųjų) siekius papirkti ar
kitaip paveikti įstaigos
darbuotojus teikimas

KD Imuniteto skyriuje gauta informacija
iš įstaigų apie bandymus papirkti ar
kitaip paveikti įstaigos darbuotojus.
Imuniteto skyriaus pareigūnai visada
susisiekia ar vyksta susitikti su į tokią
situaciją patekusiais darbuotojais.
Taip pat tematika aptariama Imuniteto
skyriaus vedamų mokymų (įvadinių,
įstaigose ir atskiroms darbuotojų
grupėms) metu.
KD MC faktinio poreikio užfiksuota
nebuvo.
Alytaus PN vykdoma.
Kauno TI bandymų papirkti ar kitaip
paveikti įstaigos darbuotojus nebuvo.
LAVL Kalėjimų departamentui
pateiktas 2020-04-21 Laisvės atėmimo
vietų ligoninės raštas Nr. S-1494 „Dėl
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
informacijos pateikimo apie
kriminogeninę padėtį“ apie įstaigos
kriminogeninę padėtį siekiant užkardinti
galimai daromas neteisėtas veikas.
2020-04-09 gautas SVS jaunesniojo
specialisto Tarnybinis parnešimas dėl
neteisėtų nuteistųjų veiksmų Nr. 8-APS1904, kuriame užfiksuota, kad nuteistieji
siūlė papirkti ar kitaip paveikti
pareigūną, minėta informacija pateikta
Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriui. 2020-09-04 gautas SVS

viršininko tarnybinis pranešimas dėl
informacijos pateikimo apie galimai
neteisėtus ryšius Nr. 8-APS-2591,
kuriama užfiksuoti galimai neteisėti
pareigūno ryšiai su nuteistuoju,
minėta informacija pateikta Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui.
Marijampolės PN užtikrintas nuolatinis
informacijos apie nuteistųjų (suimtųjų)
siekius papirkti ar kitaip paveikti
įstaigos darbuotojus teikimas.
Panevėžio PN tokių atvejų 2020 m.
užfiksuota nebuvo.
Pravieniškių PN-AK ataskaitinio
laikotarpio metu tokių faktų nebuvo.
Šiaulių TI užtikrintas nuolatinis
informacijos apie nuteistųjų (suimtųjų)
siekius papirkti ar kitaip paveikti
įstaigos darbuotojus teikimas.
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Vilniaus PN naujai priimti darbuotojai
pasirašytinai supažindinami su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už įvykdytas korupcinio pobūdžio
veikas bei naujai priimtiems
darbuotojams pravedami pažintiniai –
prevenciniai pokalbiai, taip pat
užtikrintas nuolatinis informacijos
teikimas apie nuteistųjų (suimtųjų)
siekius papirkti ar kitaip paveikti
įstaigos darbuotojus, ko pasėkoje
siekiama didinti bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų antikorupcinį
sąmoningumą (Resocializacijos skyriaus
2021-01-18 tarnybinis pranešimas Nr.
64-139). Esant informacijai yra
užtikrintas nuolatinis informacijos
(duomenų) teikimas Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui apie
nuteistųjų (suimtųjų) siekius papirkti ar
kitaip paveikti įstaigos darbuotojus. Taip
pat, siekiant mažinti korupcijos
apraiškas bausmių vykdymo sistemoje,
pareigūnų darbo vietose,
informaciniuose stenduose, iškabinti
pranešimai su Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos nurodytu pasitikėjimo
telefonu. Naujai priimami į tarnybą
pareigūnai yra pasirašytinai
supažindinami su rizikos faktoriais.
Pareigūnai nuolat siunčiami į
organizuojamus Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos mokymo centre mokymus.
(2-ojo Saugumo valdymo skyriaus 202101-15 tarnybinis pranešimas Nr. 64-
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
123).

LPT nuolat organizuojamų pasitarimų
metu akcentuojama darbuotojams apie
nepakantumą korupcijai, apie kiekvieno
pareigą nedelsiant pranešti atvejus, kai
siekiama papirkti ar kitaip paveikti
įstaigos darbuotojus.
3.5.

Vykdoma nuolat bei pagal poreikį

Skatinti
bausmių
vykdymo
sistemos
darbuotojus
įsitraukti į
antikorupcin
ę veiklą
3.5.1. Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės
interneto svetainėse ir informaciniuose
stenduose skelbti Kalėjimų
departamento „Pasitikėjimo linijos“,
STT „Karštosios linijos“ ir kitų
institucijų, kovojančių su korupcija,
kontaktinius duomenis bei informaciją
apie jų paskirtį

KD Imuniteto
skyrius,
KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams),
KD pavaldžios
įstaigos ir
valstybės įmonė

Nuolat,
pagal
poreikį

Pasitikėjimo linija gaunama
informacija apie galimas
korupcijos apraiškas

Imuniteto skyrius nuolat skelbia
informaciją, susijusią su korupcinėmis
apraiškomis, reaguoja į viešojoje erdvėje
publikuojamą informaciją.
Taip pat atskiri pranešimai siunčiame el.
paštu įstaigų vadovams.
Imuniteto skyrius kiekvieną gautą
informaciją perduota pagal
kompetenciją arba tikrina pats.
Imuniteto skyrius, bendradarbiaudamas
su policija, yra inicijavęs 3
probuojamųjų asmenų patikrinimą.
2020-07-28 parengtas tarnybinis
pranešimas dėl pasitikėjimo linija gauto
pranešimo patikrinimo Nr. LV-3995. Be
kitų įžvalgų LPT buvo pateiktos
rekomendacijos dėl LPT atliekamo
probuojamųjų asmenų nusikalstamo
elgesio riziką vertinimo.
KD MC internetiniame puslapyje
skelbiama atnaujinta informacija ir
iškabinta KD MC skelbimo lentose, 3-se
gerai matomose vietose.
Alytaus PN vykdoma, informacija
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Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
skelbiama.

Kauno TI interneto svetainėje ir
informaciniuose stenduose nuolat
skelbiama informacija apie Kalėjimų
departamento „Pasitikėjimo linijos“,
STT „Karštosios linijos“ ir kitų
institucijų, kovojančių su korupcija,
kontaktiniai duomenys bei informacija
apie jų paskirtį.
LAVL interneto svetainėje skelbiama
Kalėjimų departamento „Pasitikėjimo
linijos“ telefonas, skelbimų stenduose

paskelbta Kalėjimų departamento
pasitikėjimo telefono numeris,
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos „Karštoji linija“
kovojančių su korupcija, telefonų
numeriai.
Panevėžio PN interneto svetainėje ir
informaciniuose stenduose skelbiami
institucijų, kovojančių su korupcija,
kontaktiniai duomenys.
Pravieniškių PN-AK interneto svetainėje
yra skelbiamas KD „Pasitikėjimo
linijos“ telefonas.
Šiaulių TI Informacija paskelbta.
Vilniaus PN interneto svetainėje,
stenduose nuolat skelbiami kontaktiniai
duomenys dėl institucijų kovojančių su
korupcija. Esant galimoms korupcijos
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terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
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apraiškoms, pasitikėjimo linija gali būti
gaunama tokio pobūdžio informacija.
Tokio pobūdžio informacijos
ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.
LPT informacija, kaip ir kur pranešti
apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas, pranešėjų apsaugą paskelbta
LPT interneto svetainėje. Probacijos
tarnybų informaciniuose stenduose ir
darbuotojų darbo kabinetuose paskelbti
Kalėjimų departamento pasitikėjimo
telefono numeris, Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji
linija“, kuriais asmenys galėtų pateikti
informaciją apie galimai vykdomas
korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas.
Vykdoma.
3.5.2. Skatinti ir motyvuoti
darbuotojus, prisidėjusius prie
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų nustatymo ir užkardymo bei
antikorupcinės veiklos formavimo

4.1.

KD pavaldžios
įstaigos,
KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams),
KD Imuniteto
skyrius

Nuolat,
pagal
poreikį

Paskatinti darbuotojai, padėję
nustatyti ir išaiškinti
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas bei
labiausiai prisidėję prie
antikorupcinės aplinkos
kūrimo

4 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Bausmių vykdymo sistemos vertinimas korumpuotumo aspektu;
2. Gyventojų suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje.
Stiprinti
4.1.1. Skelbti aktualią informaciją apie KD patarėjas
Užtikrintas aktualios
bausmių
bausmių vykdymo sistemos veiklą bei (viešiesiems
Nuolat,
informacijos apie bausmių
vykdymo
rezultatus Kalėjimų departamento ir
ryšiams),
pagal
vykdymo sistemos veiklą ir
sistemos
jam pavaldžių įstaigų interneto
KD pavaldžios
poreikį
rezultatus paskelbimas
veiklos
svetainėse bei socialinių tinklų
įstaigos

2019 m. organizuotas renginys, skirtas
tarptautinei antikorupcijos dienai „Tavo
istorija + mano istorija = gera nauja
istorija“, vykęs Signatarų namuose.
Įstaigų įvardintiems darbuotojams,
labiausiai prisidėjusiems prie
antikorupcinės veiklos formavimo įteikti
simboliniai suvenyrai.

Vykdoma.
KD intranete paskelbta informacija:
2019 m. – 10, 2020 m. – 5.
Internete (išorinėje svetainėje) paskelbta
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Nr.

Uždaviniai
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ą visuomenei

Priemonės
paskyrose

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
informacija: 2019 m. – 19; 2020 m. –
12.
Taip pat atskiri pranešimai siunčiami el.
paštu įstaigų vadovams.
KD MC aktuali informacija apie
Mokymo centro veiklą ir pasiektus
rezultatus nuolat skelbiama interneto
svetainėje.
Alytaus PN vykdoma nuolat,
informacija skelbiama apie pranešimus
ir (ar) ataskaitas.
Kauno TI interneto svetainėje bei
socialinių tinklų paskyrose nuolat
skelbiama aktuali informacija apie
įstaigos veiklą bei rezultatus.
LAVL internetinėje svetainėje nuolat
skelbiama ir atnaujinama informacija
apie įstaigos veiklą bei rezultatus.
Marijampolės PN Užtikrintas aktualios
informacijos apie bausmių vykdymo
sistemos veiklą ir rezultatus
paskelbimas.
Panevėžio PN informacija skelbiama
teisės aktų nustatyta tvarka.
Pravieniškių PN-AK interneto svetainėje
nuolat skelbiama aktuali informacija
apie įstaigos veiklą bei rezultatus.
Šiaulių TI skelbiama, informacija nuolat
atnaujinama.

68
Eil.
Nr.

Uždaviniai
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terminas
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Laukiamo rezultato
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Vilniaus PN interneto svetainėje pagal
poreikį užtikrinamas aktualios
informacijos apie Vilniaus PN veiklą ir
rezultatus paskelbimas.
LPT vykdoma nuolat, atnaujinama
aktuali informacija.
Vykdoma.
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse pagal poreikį
skelbiami įstaigų vidaus teisės aktai,
susiję su įstaigų veiklos sritimis.
KD MC teisės aktai buvo teikiami ir
skelbiami Mokymo centro interneto
svetainėje, skiltyje „Teisės aktai“.
4.1.2. Skelbti Kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų priimtus
vidaus teisės aktus, susijusius su
įstaigų veiklos sritimis, Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse

KD Veiklos
organizavimo
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Kalėjimų departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse paskelbti
įstaigų vidaus teisės aktai,
susiję su įstaigų veiklos
sritimis

Alytaus PN vykdoma, nuolat skelbiama
ir atnaujinama aktuali informacija.
Kauno TI interneto svetainėje skelbiami
vidaus teisės aktai, susiję su įstaigos
veiklos sritimis.
Marijampolės PN interneto svetainėje
skelbiami vidaus teisės aktai, susiję su
įstaigos veiklos sritimis.
Panevėžio PN interneto svetainėje
skelbiami įstaigos vidaus teisės aktai
teisės aktų nustatyta tvarka.
Pravieniškių PN-AK interneto svetainėje
skelbiami aktualūs įstaigos vidaus teisės
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Įvykdymo
terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
aktai.

Šiaulių TI skelbiama, informacija nuolat
atnaujinama.
Vilniaus PN interneto svetainėje pagal
poreikį skelbiami įstaigų vidaus teisės
aktai, susiję su įstaigos veiklos sritimis.

4.2.

LPT interneto svetainėje yra skelbiami
teisės aktai, susiję su įstaigos veiklos
sritimis. Plano priemonė vykdoma
nuolat, atnaujinama aktuali informacija.
Vykdoma

Plėtoti
antikorupcinį
informavimą

4.2.1. Kalėjimų departamento interneto
svetainės skiltyje „Korupcijos
prevencija“ skelbti aktualią
informaciją apie vykdomą veiklą
korupcijos prevencijos srityje

KD Imuniteto
skyrius,
KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams),
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Užtikrintas aktualios
informacijos apie korupcijos
prevenciją paskelbimas

KD intraneto svetainėje sukurta rubrika
„Etika ir korupcijos prevencija“, kurią
administruoja Imuniteto skyrius ir
kurioje skelbiami aktualūs teisės aktai,
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo išvados, korupcijos
prevencijos programa, atlikti tyrimai ir
apklausos bei jų rezultatai, įvairūs
skaitiniai: Jungtinių Tautų standartinės
minimalios elgesio su kaliniais taisyklės
(Nelsono Mandelos taisyklės), Europos
kalėjimų taisyklės, Pranešimas dėl
kalėjimų sistemos ir sąlygų kalėjimuose
(2015/2062(INI)), Antikorupcinės
vadybos sistemos. Reikalavimai ir
naudojimo gairės (tapatus ISO
37001:2016), Europos įkalinimo įstaigų
personalo etikos kodeksas (angl.
European Code of Ethics for Prison
Staff), Psichologo profesinės etikos
kodeksas.
Taip pat Rekomendacinės gairės dėl
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Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
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Įvykdymas
dovanų priėmimo arba alternatyvi tvarka
taikant Nulinę dovanų politiką;
Jungtinių Tautų leidinys „Kalinių
klasifikavimo vadovas“ (angl.
„Handbook on the Classification of
Prisoners“); Jungtinių Tautų leidinys
„Praktinis kalėjimų produktų prekės
ženklo kūrimo vadovas“ (angl.
„Practical Guide to Creating a Brand of
Prison Products“).
KD MC nuolat skelbiama ir atnaujinama
Mokymo centro interneto skiltyje
„Korupcijos prevencija“ aktuli
informacija apie vykdomą veiklą
korupcijos srityje.
Kauno TI interneto svetainėje nuolat
skelbiama aktuali informacija apie
įstaigos vykdomą veiklą korupcijos
prevencijos srityje.
LAVL interneto svetainėje skelbiama
aktuali informacija skiltyje „Korupcijos
prevencija“.
Marijampolės PN interneto svetainėje
nuolat skelbiama aktuali informacija
apie įstaigos vykdomą veiklą korupcijos
prevencijos srityje.
Panevėžio PN aktuali informacija
skelbiama įstaigos interneto svetainės
skiltyje „Korupcijos prevencija“.
Pravieniškių PN-AK interneto svetainėje
skelbiama aktuali informacija skiltyje
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
„Korupcijos prevencija“.
Šiaulių TI skelbiama, informacija nuolat
atnaujinama.
Vilniaus PN interneto svetainėje pagal
poreikį užtikrinamas aktualios
informacijos apie korupcijos prevenciją
paskelbimas.
LPT interneto svetainėje yra skelbiama
aktuali informacija apie korupcijos
prevenciją. Plano priemonė vykdoma
nuolat, atnaujinama aktuali informacija.
Vykdoma

4.2.2. Skelbti informaciją Kalėjimų
departamento interneto svetainėje ir
žiniasklaidoje apie pataisos pareigūnų
padarytus korupcinio pobūdžio
tarnybinius nusižengimus, ištirtus
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
ir baudžiamojon atsakomybėn
patrauktus darbuotojus, gavus
ikiteisminį tyrimą kuruojančio
prokuroro leidimą

KD patarėjas
(viešiesiems
ryšiams),
KD pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

Kalėjimų departamento
interneto svetainėje ir
žiniasklaidoje paviešinta
informacija apie pataisos
pareigūnų padarytus
korupcinio pobūdžio
tarnybinius nusižengimus,
ištirtus korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus ir
baudžiamojon atsakomybėn
patrauktus darbuotojus

Intranete paskelbta informacija: 2019 m.
– 10, 2020 m. – 5.
Internete (išorinėje svetainėje) paskelbta
informacija: 2019 m. – 19; 2020 m. –
12.
Taip pat atskiri pranešimai siunčiame el.
paštu įstaigų vadovams.
KD MC korupcinio pobūdžio tarnybinių
nusižengimų ir baudžiamojon
atsakomybėn patrauktų KD MC
darbuotojų 2020 metais nebuvo.
Kauno TI interneto svetainėje viešinama
informacija apie korupcinio pobūdžio
tarnybinius nusižengimus, ištirtus
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
ir baudžiamojon atsakomybės patrauktus
asmenis. Korupcinio pobūdžio atvejų
Kauno TI ataskaitiniu laikotarpiu
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Priemonės
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terminas

Įvykdymas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai
nenustatyta.

LAVL teikė informaciją.
Panevėžio PN 2020 m. atvejų, kad
pataisos pareigūnai būtų padarę
korupcinio pobūdžio tarnybinį
nusižengimą ar darbuotojai, būtų
patraukti baudžiamojon atsakomybėn,
nebuvo.
Pravieniškių PN-AK ataskaitinio
laikotarpio metu tokių faktų nustatyta
nebuvo.
Šiaulių TI vykdoma, tačiau tokių atvejų
2020 m. nepasitaikė.
Vilniaus PN interneto svetainėje pagal
poreikį viešinama informacija apie
pataisos pareigūnų padarytus korupcinio
pobūdžio tarnybinius nusižengimus,
ištirtus korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimus ir baudžiamojon
atsakomybėn patrauktus darbuotojus.
Vykdoma.
4.2.3. Parengti viešą kasmetinę
Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų veiklos ataskaitą
korupcijos prevencijos ir korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo
srityje

KD Imuniteto
skyrius,
KD pavaldžios
įstaigos

Kartą per
metus

Kalėjimų departamento
interneto svetainėje paskelbta
metinė Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų veiklos
ataskaita korupcijos
prevencijos ir korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimų
tyrimo srityje

Korupcinio pobūdžio teisės aktų
pažeidimų neužfiksuota.
KD MC išanalizuotos visų KD MC
struktūrinių padalinių darbuotojų
ataskaitos korupcijos prevencijos ir
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų
tyrimo srityje, apibendrinta informacija
pateikta KD.
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Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojas (-ai)

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas
Panevėžio PN 2020 m. atvejų, kad
pataisos pareigūnai būtų padarę
korupcinio pobūdžio tarnybinį
nusižengimą ar darbuotojai, būtų
patraukti baudžiamojon atsakomybėn,
nebuvo.
Šiaulių TI ataskaita bus paskelbta.
Vilniaus PN korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų neužfiksuota. Vilniaus PN
parengta „Išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės Vilniaus
pataisos namuose“ 2020-09-10 reg. Nr.
9-5220.

___________________________________________________
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KD – Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
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Marijampolės PN – Marijampolės pataisos namai;
Panevėžio PN – Panevėžio pataisos namai;
Pravieniškių PN-AK – Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija;
Vilniaus PN – Vilniaus pataisos namai;
Kauno TI – Kauno tardymo izoliatorius;
Šiaulių TI – Šiaulių tardymo izoliatorius;
LAVL – Laisvės atėmimo vietų ligoninė;
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