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Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymu,  Korupcijos  rizikos
analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu  Nr.  1601 (Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2017 m.  kovo  15 d.  nutarimo Nr.  184
redakcija)  „Dėl  Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  2021  m.  III
ketvirtį Vilniaus pataisos namuose patikrinta korupcijos pasireiškimo tikimybė.

Nustatant  ir  vertinant  veiklos  sritis,  kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
buvo atsižvelgta į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės  įmonės  korupcijos  prevencijos  2019  –  2021  metų  programą,
patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės  įmonės  korupcijos  prevencijos
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, ir ypatingas dėmesys skirtas veiklos
sričių ir atskirų funkcijų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų peržiūrėjimui, analizei, sprendimų
priėmimo, veiksmų atlikimo skaidrumo įvertinimui. Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. rugsėjo 1
d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

Siekiant  užtikrinti  veiksmingą  ir  kryptingą  korupcijos  prevenciją  ir  kontrolę  įstaigoje,
Vilniaus  pataisos  namuose veikia  Korupcijos  prevencijos  komisija,  patvirtinta  Vilniaus  pataisos
namų direktoriaus 2019 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 3-264 „Dėl Vilniaus pataisos namų Korupcijos
prevencijos komisijos sudėties patvirtinimo“. 

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  Kalėjimų  departamente  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  klausimyną  užpildė  Vilniaus
pataisos  namų  Korupcijos  prevencijos  komisijos  sekretorė  Veiklos  organizavimo  skyriaus
vyresnioji teisininkė Viktorija Grigaliūnaitė, taikydama sisteminės analizės, dokumentų vertinimo ir
analizės,  loginius  metodus.  Korupcijos  pasireiškimo tikimybė buvo nustatoma vertinant  įstaigos
veiklos sritis reglamentuojančius teisės aktus, taip pat teisės aktus, nustatančius valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas, darbo pobūdį, atsakomybę ir atskaitomybę,
ir  teisės  aktus,  reguliuojančius  viešųjų  pirkimų  ypatumus.  Atliekant  korupcijos  pasireiškimo
tikimybės  analizę  buvo  vadovautasi  Valstybės  ar  savivaldybės  įstaigų  veiklos  sričių,  kuriose
egzistuoja  didelė  korupcijos  pasireiškimo tikimybė,  nustatymo rekomendacijomis,  patvirtintomis
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo  rekomendacijų  patvirtinimo“  ir  Korupcijos  pasireiškimo
tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam  pavaldžiose  įstaigose  klausimynu,  patvirtintu  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
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Respublikos  teisingumo ministerijos  direktoriaus  2016 m. kovo 30 d.  įsakymu Nr.  V-110 „Dėl
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose
bei valstybės įmonėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Išanalizavus ir įvertinus visą medžiagą, nustatyta, kad Vilniaus pataisos namų veiklos sritys
priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes atitinka net keletą
Korupcijos analizės tvarkos kriterijų:

 Pagrindinės įstaigos funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
 Veikla susijusi su leidimų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu;
 Daugiausia  priima sprendimus,  kuriems nereikia  kitos  valstybės  ar  savivaldybės  įstaigos

patvirtinimo;
 Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Ataskaitiniu  laikotarpiu  Vilniaus  pataisos  namuose nebuvo padarytų nusikalstamų veikų,
turinčių korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kurie įtvirtinti Korupcijos prevencijos
įstatymo 2 str. 2 d. Tačiau, siekiant ir tolimesnio efektyvumo mažinant korupcijos apraiškas bei
stiprinant  darbuotojų  veiklos  teisėtumo  kontrolę  visada  būtina  užtikrinti  prevencinių  priemonių
tęstinumą. Griežti patikrinimo ir testavimo metodai, naudojami priimant į tarnybą pataisos įstaigoje,
yra  veiksmingi.  Įstaigos  darbuotojai  pasirašytinai  supažindinami  su  atsakomybe  dėl  korupcinio
pobūdžio  nusikalstamų  veikų  ir  teisės  pažeidimų.  Organizuojami  antikorupcinio  pobūdžio
mokymai. Darbuotojai informuojami apie pasitikėjimo telefonus, taip pat bendrų susirinkimų metu
analizuojamos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

Vilniaus  pataisos  namai  įstatymų  ir  poįstatyminių  teisės  aktų,  suteikiančių  įgaliojimus
vykdyti  kontrolės  ir  priežiūros  funkcijas,  pagrindu yra patvirtinusi  būtinus  teisės  aktus,  detaliai
nustatančius kontrolės ir priežiūros veiksmų, procedūrų vykdymo formas, tvarką, kriterijus. Įstaigos
priimami  vidaus  teisės  aktai  numato  kontrolės  ir  priežiūros  funkcijas,  sprendimų  priėmimo  ir
vykdymo  ypatumus,  išsamiai  apibrėžia  sprendimų  priėmimo  vykdymo  kriterijus,  principus,
subjektų teises ir pareigas. Siekiant efektyvesnio vidaus kontrolės mechanizmo veikimo, visi teisės
aktai  periodiškai  peržiūrimi,  tobulinami,  atnaujinami.  Kai  yra  būtina,  nustatytos  teisinio
reglamentavimo spragos ar kolizijos taisomos keičiant teisinį reguliavimą.

Veikloje,  susijusioje  su  leidimų,  lengvatų  ir  kitokių  papildomų  teisių  suteikimu  ar
apribojimu sprendimus priima darbo grupės, komisijos, sudarytos įstaigos direktoriaus leidžiamais
norminiais teisės aktais (Viešųjų pirkimų komisija, valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą
darbą pagal  darbo sutartį,  tarnybinės  veiklos  vertinimo komisijos,  specialioji  ekspertų  komisija,
drausmės komisija, ūkinės ir finansinės veiklos komisija). Darbo grupių, suteikiančių (ribojančių)
tam tikras teises, veikla reglamentuota.

Veiklos  sritys,  kuriose darbuotojai  daugiausia  priima sprendimus,  kuriems nereikia  kitos
valstybės  ar  savivaldybės  įstaigos  patvirtinimo,  aiškiai  reglamentuotos,  siekiant  sprendimų
priėmimo procedūrų  vykdymo teisėtumo,  skaidrumo,  viešumo ir  objektyvumo.  Įstaiga  pati  gali
priimti  sprendimus. Kai kuriuos net ir savarankiškai priimamus teisės aktus numatyta derinti  su
kitomis  institucijomis,  remiantis  teisėkūros  rekomendacijomis.  Nuolatinė  tarpinstitucinė
informacijos  sklaida  bei  informacijos  apie  priimtus  sprendimus  viešinimas  užtikrina  skaidrumo
principą. Įstaiga atsako už savo sprendimus, kurie gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

Naudojant valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją, visi asmenys, dirbantys su
šia informacija yra patikrinti dėl patikimumo Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo nustatyta  tvarka.  Įstaigoje yra sudarytos tinkamos sąlygos, specialiai  įrengtos patalpos,
nustatytos disponuojamų įslaptintų dokumentų saugojimo vietos, patvirtinti visi darbui su įslaptinta
informacija  būtini  teisės  aktai  bei  paskirti  atsakingi  asmenys.  Darbuotojai  atlieka  nustatytas
funkcijas  naudojant  valstybės  ar  tarnybos  paslaptį  sudarančią  informaciją  tik  įgiję  tam  teisę.
Patikrinimai dėl įslaptintos informacijos administravimo užtikrinimo vykdomi netikėtų ir tikslinių
patikrinimų metu.

Darytina išvada, jog Vilniaus pataisos namai pagal vertinimo kriterijus formaliai priskirtini
prie  sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  tačiau  korupcijos
prevencijos veikla  vykdoma tinkamai organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir  sprendimų
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priėmimo, kontrolės procedūras. Siekiant užtikrinti veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir
kontrolę įstaigoje, vykdomos nuolatinės prevencinės priemonės. 

PRIDEDAMA. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente
prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo ministerijos  ir  jam pavaldžiose įstaigose klausimynas,  10
lapų.

Direktorius                                                                                                              Viktoras Davidenko

V. Grigaliūnaitė, 8 671 80714, el. p. viktorija.grigaliunaite@vilniauspn.lt



Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose 
įstaigose tvarkos aprašo priedas

 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE KLAUSIMYNAS

I. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika

1. Kaip nustatytas korupcinio 
pobūdžio nusikalstamos veikos ir / ar 
kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 
pavojingo teisės pažeidimo faktas?

-

1.1. Pačios įstaigos -
1.2. Kitų subjektų (teisėsaugos 
institucijų, žiniasklaidos, asmenų 
pranešimų dėka ir pan.)

- 

2. Ar informacija buvo pateikta 
valstybės tarnautojų ir juridinių 
asmenų registrams, ar nustatyti faktai 
buvo paviešinti?

-

3. Ar įstaigoje sudarytos galimybės 
darbuotojams, kitiems asmenims 
kreiptis ir informuoti (taip pat ir 
anonimiškai) įstaigos vadovus apie 
galimus korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų ir / ar kitų 
tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 
pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje 
faktus? Ar buvo gauta tokių 
pranešimų?

Įstaigoje  yra galimybė darbuotojams ir  kitiems  asmenims kreiptis  ir  informuoti  tiesiogiai  ir  anonimiškai  įstaigos
vadovą apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas/pažeidimus. Darbuotojai ir kiti asmenys gali pranešti
apie  galimą  korupcinio  pobūdžio  nusikalstamą  veiką/pažeidimą  paskambinę  telefonu.  Vilniaus  pataisos  namų
pareigūnai vykdydami savo tarnybines funkcijas su nuteistaisiais ir įstaigos darbuotojais skatina juos pranešti apie
daromas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas/pažeidimus, įspėja apie galimą atsakomybę dėl neinformavimo
apie  jiems  žinomas  padarytas/daromas  korupcinio  pobūdžio  nusikalstamas  veikas/pažeidimus.  Įstaigos
informaciniuose  stenduose  yra  paskelbti  Kalėjimų  departamento  pasitikėjimo  telefono  numeris  bei  Lietuvos
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ telefono numeris, kuriais ir nuteistieji, ir darbuotojai gali
paskambinti ir pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Vilniaus pataisos namuose. Pranešimų
apie  teisės  pažeidimų įstaigoje  faktus  negauta.  Skundų dėl  informacijos  trūkumo apie  institucijų,  kovojančių  su
korupcija, kontaktus neužfiksuota. 

4. Ar įstaigoje buvo atliktas tyrimas 
siekiant nustatyti, kokios įstaigos 
veiklą reglamentuojančių teisės aktų 
spragos, įstaigos vidaus kontrolės 
sistemos trūkumai ir kitos priežastys 

Ne. Įstaigoje tyrimas, siekiant nustatyti kokios įstaigos veiklą reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus
kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti, atliekamas nebuvo.
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sudarė prielaidas šias neteisėtas veikas
padaryti? Jei taip, kokios tyrimo 
išvados?
5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio 
reglamentavimo spragoms šalinti, 
įstaigos vidaus kontrolės sistemos 
efektyvumui didinti? Jei taip, kaip 
vertinate šių priemonių 
veiksmingumą?

Reguliariai  atnaujinamą ir tobulinamą įstaigos vidaus teisės aktų teisinį reguliavimą papildo aukštesnių institucijų
norminiuose  teisės  aktuose  įtvirtintos  teisinės  nuostatos,  kuriomis  ir  vadovaujamasi  siekiant  efektyvesnio  vidaus
kontrolės sistemos veikimo.
Siekiant sumažinti galimybę įvykdyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas yra dažniau organizuojami netikėti,
iš  anksto  neplanuoti  pareigūnų,  darbuotojų  bei  kitų  asmenų  įeinančių  ir  išeinančių  iš  pataisos  įstaigos  daiktų
patikrinimai.  Organizuojami  į  pataisos  įstaigą  įvažiuojančio  ir  išvažiuojančio  iš  pataisos  įstaigos  autotransporto
priemonių  patikrinimai.  Surengti  antikorupcinio  pobūdžio mokymai  -  konsultacijos  bei  pasitarimai  darbuotojams,
skatinant informuoti įžvelgus galimas korupcijos apraiškas. Prevencijos priemonių veiksmingumą parodo stebimas
priemonių efektyvumas, kuris pasireiškia pareigūnų ir darbuotojų atsakingesniu požiūriu į savo darbo kokybiškesnį
atlikimą, teisės reikalavimų laikymąsi. Darytina išvada, jog priemonių veiksmingumą lemia prevencijos priemonių
tęstinumas.

II. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas (pildo tik Kalėjimų departamentas)

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės 
aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti 
kontrolės ir priežiūros funkcijas, 
pagrindu priėmė būtinus teisės aktus, 
nustatančius / detalizuojančius 
kontrolės / priežiūros veiksmų, 
procedūrų ar vykdymo formas, 
tvarką, periodiškumą?

Aprašomoji dalis

2. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose
numatyti konkretūs kontrolės / 
priežiūros funkcijas vykdantys / 
sprendimus priimantys subjektai 
(įstaigos padaliniai, atskiri 
darbuotojai), išsamiai ir tiksliai 
apibrėžtos jų teisės ir pareigos? Ar 
šiems subjektams nesuteikti per platūs
įgaliojimai veikti savo nuožiūra?

Aprašomoji dalis

3. Ar įstaigoje priimti teisės aktai, 
sprendimai, užtikrinantys Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo reikalavimų 

Aprašomoji dalis
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laikymąsi?
4. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose
įtvirtinta konkreti ir tiksli sprendimų 
priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų 
priėmimo principai, kriterijai, 
terminai) vykdant kontrolės / 
priežiūros funkcijas?

Aprašomoji dalis

5. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose
aiškiai atskirtos sprendimų priėmimo 
ir kontrolės / priežiūros vykdymo 
funkcijos?

Aprašomoji dalis

6. Ar įstaigos teisės aktai 
reglamentuoja kontrolės / priežiūros 
funkcijas vykdančių subjektų veiklos 
ir sprendimų priėmimo vidaus 
kontrolės (prevencinės, einamosios, 
paskesniosios) procedūras? Ar tokia 
kontrolė yra vykdoma, ar ji 
pakankamai veiksminga?

Aprašomoji dalis

7. Ar įstaigos priimti vidaus teisės 
aktai reglamentuoja kontrolės / 
priežiūros funkcijas vykdančių 
subjektų veiklos ir sprendimų 
apskundimo tvarką?

Aprašomoji dalis

8. Ar įstaigoje buvo gauta asmenų 
skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio 
informacijos dėl kontrolės / priežiūros 
subjektų veiklos / priimtų sprendimų 
teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo 
atliekamas tokios informacijos 
tyrimas?

Aprašomoji dalis

9. Ar įstaigos priimti teisės aktai 
periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas 
nustatytų teisinio reglamentavimo 
spragų ar kolizijų taisymas?

Aprašomoji dalis

III. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti

1. Ar įstaiga priėmė teisės aktus 
(padalinių nuostatus, sudaromų 
komisijų ir pan. darbo reglamentus, 

Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas,  patvirtintas Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. liepos 16 d.
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darbuotojų pareigybių aprašymus ar 
nuostatus, kitus teisės aktus), 
reglamentuojančius atskirų valstybės 
tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, 
funkcijas, darbo ir sprendimų 
priėmimo tvarką, principus, kriterijus,
terminus ir atsakomybę? Ar įstaigos 
darbuotojai pasirašytinai supažindinti 
su šiais teisės aktais? 

įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Vilniaus pataisos namų darbo reglamento patvirtinimo“ reglamentuoja įstaigos vidaus darbo
organizavimo tvarką, pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, elgesio reikalavimus ir jų atsakomybę,
sprendimų  priėmimo  tvarką,  principus,  terminus,  Vilniaus  pataisos  namų  vidaus  tvarkos  taisyklės,  patvirtintos
Vilniaus  pataisos  namų  direktoriaus 2020  m.  balandžio  3  d.  įsakymu  Nr.  3-91  „Dėl  Vidaus  tvarkos  taisyklių
patvirtinimo“.
Įstaigos  patvirtinti  padalinių  nuostatai  ir  pareigybių  aprašymai  yra  išsamūs  ir  detalizuoja  visų  darbuotojų  darbo
funkcijas, principus, uždavinius, atsakomybę. Vilniaus pataisos namų pareigūnų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų,
dirbančių  pagal  darbo  sutartis  pareigybių  aprašymai  koreguojami  tvirtinant  Vilniaus  pataisos  namų  direktoriaus
įsakymais, esant tarnybiniam poreikiui ir atsižvelgiant į keičiamus LR įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus.
Visi  pareigūnai,  karjeros valstybės  tarnautojai  ir  darbuotojai,  dirbantys pagal  darbo sutartis,  priimant  į  darbą yra
pasirašytinai supažindinami su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas dėl
įstatymų reikalavimų laikymosi santykiuose su nuteistaisiais, jų giminaičiais ar kitais artimaisiais, viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės tarnyboje reikalavimais. Vilniaus pataisos namų darbuotojai yra pasirašytinai supažindinti
su visais būtinais žinoti norminiais teisės aktais. 

2. Ar priimant įstaigos teisės aktus, 
reglamentuojančius atskirų valstybės 
tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, 
funkcijas, atsižvelgta į teisės aktuose 
nustatytus įstaigos (jos padalinio) 
uždavinius, funkcijas?

Taip, priimant įstaigos vidinius teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius,
funkcijas, yra atsižvelgiama į teisės aktuose nustatytus įstaigos (jos padalinio) uždavinius, funkcijas, reglamentuotas
įstaigos padalinių nuostatuose. 

3. Ar įstaigos priimtuose teisės aktuose
apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų 
ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos 
yra pakankami įstaigos uždaviniams ir
funkcijoms įgyvendinti?

Taip, įstaigos priimtuose vidiniuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir
funkcijos yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymų
nuostatoms ar patvirtinus naujas rekomendacijas, įstaigos vidiniai teisės aktai nuolat tikslinami ir atnaujinami. Spragų
nebuvo pastebėta.

4. Ar įstaigos priimti teisės aktai 
užtikrina aiškų atskirų valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir
atskaitingumą?

Taip, įstaigos priimti vidiniai teisės aktai (įstaigos pareigybių aprašymai, patvirtinti įstaigos vadovo įsakymais, taip
pat įstaigos Darbo reglamentas ir Vidaus tvarkos taisyklės) užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pavaldumą ir atskaitingumą. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3-385 „Dėl
Naujai  priimto  į  Vilniaus  pataisos  namus darbuotojo  adaptacijos  tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas  Naujai
priimto į Vilniaus pataisos namus darbuotojo adaptacijos tvarkos aprašas. Adaptacijos metu darbuotojas socializuojasi
ir  įgauna bazinių  teorinių  žinių  bei  praktinių  įgūdžių,  reikalingų  priskirtoms funkcijoms atlikti  bei  užtikrinančių
kokybišką  įstaigos  funkcionavimą.  Kuravimo  proceso  metu  kuratorius  išaiškina  įstaigos  vidaus  tvarką,  veikos
specifiką,  struktūrą,  pavaldumą  ir  atskaitingumą  bei  kontroliuoja  praktinį  naujam  darbuotojui  priskirtų  funkcijų
atlikimą,  aiškindamas ir pagrįsdamas sprendimus bei jų motyvus,  tuo pačiu formuodamas skaidrumo užtikrinimo
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politiką. Įstaigoje laikomasi atskaitingumo principo, kuris užtikrina veiklos skaidrumą. 
5. Ar įstaigos priimti teisės aktai 
reglamentuoja valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų veiklos ir sprendimų 
priėmimo vidaus kontrolės 
(prevencinės, einamosios, 
paskesniosios) procedūras? Ar tokia 
kontrolė yra vykdoma? Ar ji 
veiksminga?

Taip,  įstaigos  priimti  vidiniai  teisės  aktai  reglamentuoja  valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų  veiklos  ir  sprendimų
priėmimo  vidaus  kontrolės  procedūras.  Vilniaus  pataisos  namuose  vykdoma  prevencinė,  einamoji  ir  paskesnioji
kontrolė, kuri yra reglamentuota ir veiksminga. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr.
3-208 „Dėl Vilniaus pataisos namų darbo reglamento patvirtinimo“, 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. 3-242 „Dėl
Vilniaus pataisos namų Finansų kontrolės taisyklių ir asmenų, atsakingų už finansų kontrolę, sąrašo patvirtinimo“,
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020  m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-228 „Dėl Vilniaus pataisos namų vardu
sudaromų sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Vilniaus pataisos namų direktoriaus įsakymais paskirti atsakingi asmenys priimti sprendimus ir/ar vykdyti kontrolės
funkciją.  Vidaus  kontrolė  veiksminga,  nes  funkcionuoja  nenutrūkstamai.  Sprendimų  priėmimų  kontrolės  dalys
atsekamos nuo priėmimo iki vykdymo pabaigos ir  vykdomos atsakingų asmenų tam, kad būtų pasiekti  kontrolės
tikslai. Įstaigos teisės aktai yra neatsiejama atliekamų funkcijų dalis, užtikrinanti įrodomumą, atskaitingumą, veiklos
procesų ir sprendimų priėmimo skaidrumą.

6. Ar įstaigos priimti teisės aktai 
reglamentuoja valstybės tarnautojų ir 
darbuotojų tarnybinės veiklos 
vertinimo tvarką, formas, 
periodiškumą?

Taip. Įstaigos vidaus teisės aktais sudaromos tarnybinės veiklos vertinimo komisijos, vykdančios valstybės tarnautojų
ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimą. 2020 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-77 „Dėl Pareigūnų tarnybinės veiklos
vertinimo komisijos sudarymo“ (su pakeitimais ir papildymais), Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. sausio
25 d. įsakymas Nr. 3-16 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, periodiškumą reglamentuoja Lietuvos
Respublikos  vidaus  tarnybos  statutas,  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymas,  Darbo  kodeksas  ir
Valstybės ir  savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos  vertinimo tvarkos  aprašas,  patvirtintas  Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d nutarimu Nr. 254. 

7. Ar įstaigoje priimtas valstybės 
tarnautojų / darbuotojų etikos / elgesio
kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio 
kodekso nuostatų įgyvendinimo / 
laikymosi kontrolė?

Taip. Vilniaus pataisos namų pareigūnų ir darbuotojų elgesio reikalavimus bei darbo drausmę ataskaitiniu laikotarpiu
reglamentuoja  Vilniaus  pataisos  namų  vidaus  tvarkos  taisyklės  ir  Vilniaus  pataisos  namų  darbo  reglamentas.
Pareigūnai ir darbuotojai griežtai laikosi taisyklėse numatytų reikalavimų. Darbuotojų etikos principus bei elgesio
taisykles, skatinančias ir draudžiančias tam tikrą elgesį, reglamentuoja Pataisos pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  etikos  kodeksas,  patvirtintas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. Nr. V-228 įsakymu „Dėl Pataisos pareigūnų,
kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodekso patvirtinimo“. Minėtų teisės
aktų  nuostatos  yra  įgyvendinamos  užtikrinant  organizacines  ir  ekonomines  sąlygas  našiam  darbui,  skatinant  už
sąmoningą ir kūrybinį požiūrį į darbą bei kokybišką funkcijų įgyvendinimą, taip pat taikant drausminę atsakomybę.
Įstaigos teisės aktais paskirti atsakingi asmenys už reikalavimų laikymosi kontrolę.  
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8. Ar šie teisės aktai periodiškai 
peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų 
teisinio reglamentavimo spragų ar 
kolizijų taisymas?

Taip, teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi ir yra vykdomas spragų ir kolizijų, jei jos aptinkamos, taisymas. 

IV. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių (toliau leidimai, nuolaidos, lengvatos ir kitokios papildomų teisės
vadinamos teisėmis) suteikimu ar apribojimu

1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų teisės 
norminių aktų pagrindu priėmė 
būtinus teisės aktus, nustatančius 
teisių suteikimo / nesuteikimo, teisinės 
atsakomybės, kitų teisinio / 
ekonominio poveikio priemonių 
procedūras? Ar šiuose teisės aktuose 
aiškiai ir tiksliai reglamentuojama 
administracinės procedūros eiga, 
terminai, nustatyti konkretūs, 
objektyviai pamatuojami reikalavimai 
procedūroje dalyvaujantiems 
asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų 
teisiniam statusui, asmenų 
pateikiamiems dokumentams ir kt.)?

Taip. Vilniaus pataisos namų vidaus norminiais teisės aktais yra tvirtinami tvarkų, nustatančių tam tikras procedūras
aprašai,  suteikiami  įgaliojimai,  sudaromos  komisijos,  kurioms  suteikiami  įgaliojimai  atlikti  tam tikrus  veiksmus,
procedūras, galutinį sprendimą priimant įstaigos vadovui. Komisijų, darbo grupių sudarymo ir jų veiklos ypatumus
reglamentuoja  Vilniaus  pataisos  namų darbo reglamento  nuostatos.  Vilniaus  pataisos  namų direktoriaus  2020 m.
gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3-111 „Dėl administracinių paslaugų teikimo aprašymų patvirtinimo“ buvo patvirtinti:
Dokumentų,  patvirtinančių  tam  tikrus  juridinius  faktus,  išdavimo  ar  turimos  informacijos  teikimo  asmenims
aprašymas,  Administracinės  procedūros  vykdymo  aprašymas,  Leidimo  susipažinti  su  nuteistųjų  asmens  bylų
dokumentais aprašymas bei Vienkartinių leidimų įeiti į įstaigos teritoriją išdavimo aprašymas. 
Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-247 „Dėl ūkinės ir finansinės veiklos
darbo reglamento patvirtinimo“ buvo patvirtintas Ūkinės ir finansinės veiklos komisijos darbo reglamentas, Vilniaus
pataisos namų direktoriaus 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Vilniaus pataisos namų darbo užmokesčio
priemokų  nustatymo,  pašalpų  ir  premijų  skyrimo  bei  skatinimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  buvo  nustatyta
sprendimų dėl kai kurių laikino pobūdžio darbo užmokesčio priemokų nustatymo bei materialinių pašalpų ir premijų
skyrimo Vilniaus pataisos namų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, karjeros valstybės tarnautojams ir
pataisos pareigūnams, derinimo ir priėmimo procedūrų vykdymo Vilniaus pataisos namų tvarka.
Įstaigos teisės aktuose aiškiai ir tiksliai reglamentuojama procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai
pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems asmenims.

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos
teisės aktuose aiškiai ir tiksliai 
numatyti leidimus ir kitus dokumentus
išduodantys / neišduodantys, teisinę 
atsakomybę ir kitas teisinio / 
ekonominio poveikio priemones 
taikantys subjektai (įstaigos padaliniai,
valstybės tarnautojai ar darbuotojai), 
ar išsamiai apibrėžta šių subjektų 
kompetencija? Ar šiems subjektams 
nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti 
savo nuožiūra?

Taip,  aiškiai  ir  tiksliai  numatyti  leidimus  ir  kitus  dokumentus  išduodantys,  teisinę  atsakomybę bei  kitas  teisinio
poveikio  priemones  taikantys  subjektai.  Jų  kompetencija  apibrėžta  išsamiai,  reglamentuota  Lietuvos  Respublikos
įstatymų,  poįstatyminių  teisės  aktų  ir  įstaigos  vidinių  teisės  aktų.  Per  platūs  įgaliojimai  veikti  savo  nuožiūra
nesuteikti, nes subjektai veikia teisės aktų ribose. Spragų  neužfiksuota.
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3. Ar įstaigos teisės aktai suteikia 
įgaliojimus išduoti / suteikti leidimus ir
kitus dokumentus, taikyti teisinę 
atsakomybę, kitas teisinio / 
ekonominio poveikio priemones 
kolegialiai institucijai? Jei taip, ar 
teisės aktai detaliai reglamentuoja 
kolegialios institucijos sudarymo, 
sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, 
administracinės procedūros sprendimo
priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai 
numato kolegialios institucijos narių 
individualią atsakomybę už priimtus 
sprendimus?

Ne,  įstaigos  teisės  aktai  nesuteikia  įgaliojimų  išduoti  /  suteikti  leidimus  ir  kitus  dokumentus,  taikyti  teisinę
atsakomybę, kitas teisinio / ekonominio poveikio priemones kolegialiai institucijai.

4. Ar įstaigos teisės aktuose įtvirtinti 
aiškūs kriterijai, principai, kuriais 
vadovaujantis priimamas sprendimas 
išduoti / neišduoti leidimus ir kitus 
dokumentus? Ar numatyti konkretūs 
administracinės procedūros 
sprendimų priėmimo terminai?

Taip,  įstaigos teisės aktuose yra įtvirtinti  aiškūs kriterijai  ir principai,  kuriais vadovaujantis priimami sprendimai.
Įstaiga  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos  įstatymuose  ir  poįstatyminiuose  teisės  aktuose  nustatytais  sprendimų
priėmimo terminais. 

5. Ar teisinis reglamentavimas 
užtikrina veiklos ar atskirų tokios 
veiklos subjektų santykių skaidrumą? 
Ar teisinis reglamentavimas nesukuria
nevienodų (taikant išimtis ar lengvatas
kai kuriems tokios veiklos subjektams)
ar diskriminuojančių sąlygų tam 
tikroje srityje veikiantiems 
subjektams?

Taip.  Teisinis  reglamentavimas  užtikrina  veiklos  ir  atskirų  subjektų  santykių  skaidrumą,  nesukuria  nevienodų ar
diskriminuojančių sąlygų. Veiklos subjektų santykiai tinkamai reglamentuoti LR įstatymų, poįstatyminių teisės aktų ir
Vilniaus pataisos namų Lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vilniaus pataisos
namų direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3-394. Spragų šioje srityje nėra nustatyta. 

6. Ar įstaigos teisės aktuose atskirtas 
sprendimo išduoti / neišduoti leidimus 
ir kitus dokumentus priėmimo ir 
tokios veiklos priežiūros / kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų 
įgyvendinimas? 

Taip, įstaigos teisės aktuose sprendimo priėmimo bei priežiūros/kontrolės funkcijos yra išskiriamos.
 

7. Ar įstaigoje reglamentuota 
sprendimų išduoti / neišduoti leidimus 
ir kitus dokumentus priėmimo proceso
vidaus kontrolės (prevencinės, 
einamosios, paskesniosios) 

Taip, reglamentuota Vilniaus pataisos namų darbo reglamente. 
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procedūros?
8. Ar įstaigoje, išduodant / 
neišduodant leidimus, suteikiant / 
nesuteikiant teises, taikomas „vieno 
langelio“ principas?

Ne, įstaigoje, išduodant / neišduodant leidimus, suteikiant / nesuteikiant teises, netaikomas „vieno langelio“ principas.

9. Ar įstaigoje, išduodant / 
neišduodant leidimus, suteikiant / 
nesuteikiant teises, naudojamos 
informacinės technologijos (diegiama / 
įdiegta e. valdžios sistema)

Taip,  įstaigoje,  išduodant  /  neišduodant  leidimus,  suteikiant  /  nesuteikiant  teises,  naudojamos  informacinės
technologijos – e.valdžios sistema, dokumentų valdymo sistema DocLogix.

10. Ar įstaigos teisės aktuose numatyta
subjektų, išduodančių leidimus ir kitus
dokumentus, veiklos ir priimtų 
sprendimų apskundimo tvarka? Ar 
buvo gauta asmenų skundų, 
pranešimų, kitokio pobūdžio 
informacijos dėl leidimus, licencijas ir 
kitus dokumentus išduodančių arba 
suteikiančių subjektų veiklos / priimtų 
sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar 
buvo atliekamas tokios informacijos 
tyrimas?

Ne.  Vilniaus  pataisos  namų  priimtuose  sprendimuose  nurodoma  Lietuvos  Respublikos  įstatymuose  ir
poįstatyminiuose teisės aktuose nustatyta apskundimo tvarka.
Skundų ar informacijos dėl įstaigos sprendimų išduoti leidimus ar kitus dokumentus gauta nebuvo. 

11. Ar teisės aktai periodiškai 
peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų 
teisinio reglamentavimo spragų ar 
kolizijų taisymas?

Taip, teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi, spragų nenustatyta.

V. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo

1. Ar įstatymai ir kiti teisės norminiai 
aktai įstaigai suteikia teisę priimti 
norminius teisės aktus? Jei taip, ar 
įstaiga priėmė vidaus teisės aktus, 
detalizuojančius norminių teisės aktų 
priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje 
atliekamas norminių teisės aktų 
projektų poveikio korupcijos mastui 
vertinimas?

Taip,  įstatymai  suteikia  teisę  įstaigai  priimti  norminius  aktus,  reglamentuoti  teisiniams  santykiams,  veiklai,
procedūroms, kurių nereglamentuoja galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai. 
Norminių teisės aktų priėmimo procedūrą detalizuoja Vilniaus pataisos namų darbo reglamentas, patvirtintas Vilniaus
pataisos namų direktoriaus 2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-208 „Dėl Vilniaus pataisos namų darbo reglamento
patvirtinimo“. 

2. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, 
reglamentuojančius sprendimų, 
susijusių su įstaigos turto valdymu, 

Taip,  įstaiga  priėmė  vidaus  teisės  aktus,  reglamentuojančius  sprendimų,  susijusių  su  įstaigos  turto  valdymu,
naudojimu ir  disponavimu juo,  kuriems nereikia  kitos  valstybės  ar  savivaldybės  įstaigos  patvirtinimo,  priėmimo
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naudojimu ir disponavimu juo, 
kuriems nereikia kitos valstybės ar 
savivaldybės įstaigos patvirtinimo, 
priėmimo procedūras?

procedūras. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 87-12 „Dėl Vilniaus pataisos
namų trumpalaikio  materialiojo  turto  (atsargų)  pajamavimo,  išdavimo ir  nurašymo tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,
Vilniaus  pataisos  namų direktoriaus  2019 m.  rugpjūčio  30  d.  įsakymas  Nr.  3-242 „Dėl  Vilniaus  pataisos  namų
Finansų kontrolės taisyklių ir asmenų, atsakingų už finansų kontrolę, sąrašo patvirtinimo“, Vilniaus pataisos namų
direktoriaus 2020  m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-228 „Dėl Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo,
derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Ar įstaiga priėmė teisės aktus, 
užtikrinančius Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų 
įgyvendinimą?

Taip. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 3-128 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos
sudarymo,  viešųjų  pirkimų  organizatorių  ir  viešųjų  pirkimų  verčių  apskaitą  vedančio  asmens  paskyrimo“ (su
pakeitimais ir papildymais), Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2020  m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-228 „Dėl
Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Ar įstaigos teisės aktuose numatyti 
konkretūs tokius sprendimus galintys 
priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai 
apibrėžta šiuos sprendimus priimančių
subjektų kompetencija? Jei šie teisės 
aktai suteikia įgaliojimus priimti 
sprendimus kolegialiai institucijai, ar 
detaliai reglamentuotos kolegialios 
institucijos sudarymo, sudėties 
atnaujinimo, narių skyrimo, 
sprendimų priėmimo procedūros? Ar 
teisės aktai numato kolegialios 
institucijos narių individualią 
atsakomybę už priimtus sprendimus?

Taip,  įstaigos  teisės  aktuose  numatyti  konkretūs  tokius  sprendimus  galintys  priimti  subjektai,  išsamiai  ir  aiškiai
apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija. Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. vasario
21 d.  įsakymas  Nr.  3-47 „Dėl  Nuolat  veikiančios  viešųjų  pirkimų komisijos  sudarymo ir  mažos  vertės  pirkimų
organizatorių skyrimo“ (su pakeitimais ir papildymais),  Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d.
įsakymas Nr.  3-128 „Dėl Viešųjų pirkimų komisijos  sudarymo,  viešųjų pirkimų organizatorių ir  viešųjų pirkimų
verčių apskaitą vedančio asmens paskyrimo“ (su pakeitimais ir papildymais), Vilniaus pataisos namų  direktoriaus
2020 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 3-47 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių paskyrimo".
Ne, šie teisės aktai nesuteikia įgaliojimų priimti sprendimus kolegialiai institucijai.

5. Ar įstaigos teisės aktai 
reglamentuoja sprendimų priėmimo, 
kuriems nereikia kitos valstybės ar 
savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip
pat sprendimų, susijusių su įstaigos 
turto valdymu, naudojimu ir 
disponavimu juo, vidaus kontrolės 
(prevencinės, einamosios, 
paskesniosios) procedūras?

Taip, įstaigos vidaus norminiai teisės aktai reglamentuoja minėtas vidaus kontrolės procedūras.
Vilniaus  pataisos  namų  direktoriaus  2019  m.  gegužės  29  d.  įsakymas  Nr.  87-12  „Dėl  Vilniaus  pataisos  namų
trumpalaikio materialiojo turto (atsargų) pajamavimo, išdavimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilniaus
pataisos  namų direktoriaus  2019  m.  rugpjūčio  30  d.  įsakymas  Nr.  3-242  „Dėl  Vilniaus  pataisos  namų Finansų
kontrolės  taisyklių  ir  asmenų,  atsakingų  už  finansų  kontrolę,  sąrašo  patvirtinimo“,  Vilniaus  pataisos  namų
direktoriaus 2020  m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-228 „Dėl Vilniaus pataisos namų vardu sudaromų sutarčių rengimo,
derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“.

VI. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
1. Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos 
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informacijos administravimo, 
apsaugos ir kontrolės tvarką 
reglamentuojančios taisyklės?

Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3-141 „Dėl Gautų įslaptintų dokumentų
perdavimo  vykdytojams  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“  buvo  patvirtinta  Gautų  įslaptintų  dokumentų  perdavimo
vykdytojams  tvarka.  Užtikrinant  įslaptintos  informacijos  apsaugą  įstaiga  vadovaujasi  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo įgyvendinimo“ ir  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-532 Dėl „Įslaptintos informacijos administravimo kai kurių procedūrų atlikimo
Kalėjimų departamente prie LR TM ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Ar įstaigoje buvo užfiksuota 
įslaptintos informacijos 
administravimo, apsaugos ir kontrolės 
tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo 
atliekamas tyrimas šios tvarkos 
pažeidimų priežastims ar sąlygoms 
nustatyti? Kokių priemonių buvo 
imtasi?

Ne, įstaigoje nebuvo užfiksuota įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų.

3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys 
įslaptintos informacijos 
administravimo, apsaugos ir kontrolės 
tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar 
vykdomas nustatytų teisinio 
reglamentavimo spragų ir / ar kolizijų 
taisymas?

Taip,  teisės  aktai,  reglamentuojantys  įslaptintos  informacijos  administravimo,  apsaugos  ir  kontrolės  tvarką,
periodiškai peržiūrimi. Teisinio reglamentavimo spragų ir kolizijų taisymas yra vykdomas esant poreikiui. 

VII. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų
1. Ar valstybės ar savivaldybės 
įstaigoje buvo įgyvendintos Specialiųjų
tyrimų tarnybos išvadoje dėl 
korupcijos rizikos analizės pateiktos 
rekomendacijos ir pasiūlymai?

- 

2. Ar buvo imtasi priemonių 
korupcijos rizikos analizės metu 
nustatytiems korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

- 

Pastaba. Jei aprašomojoje dalyje nėra nurodytinų aplinkybių, galima dėti brūkšnį arba įrašyti žodį „Ne“.
__________________________________________
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