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vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

1 Tikslas. Atskleisti ir šalinti korupcijos atsiradimo prielaidas bei sąlygas bausmių vykdymo sistemos (toliau – BVS) veiklos srityse, užtikrinti efektyvų korupcijos 

prevencijos ir kontrolės mechanizmą BVS.
*
 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Vidaus ir išorės korupcijos grėsmių bei korupcijos pasireiškimo tendencijų bausmių vykdymo sistemoje valdymas; 

2. Pašalintos korupcijos atsiradimo priežastys ir sąlygos, nustatytos atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus bei tiriant 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 

1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją 

apie atrankas į laisvas Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos (toliau – KD) ir jam pavaldžių 

įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigas Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų interneto svetainėse 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

2022 m. Informacija apie atrankas į 

laisvas darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigas 

teisės aktų nustatyta tvarka 

skelbiama Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse 

Informacija apie atrankas į 

laisvas pareigūnų, kitų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigas 100 proc. skelbta KD ir 

jam pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse.  

Siekiant didesnio darbuotojų 

pritraukimo, Pravieniškių 

pataisos namai-atviroji kolonija 

(toliau – Pravieniškių PN-AK) 

papildomai apie laisvas darbo 

vietas informaciją skelbė šiose 

interneto svetainėse:  

1. Užimtumo tarnybos portale 

(www.ldb.lt); 

2. CV market portale 

(www.cvmarket.lt);  

http://www.ldb.lt/
http://www.cvmarket.lt/


2 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

3. Įdarbinimo portale 

(www.dirba.lt); 

4. Įdarbinimo portale 

(www.cvme.lt). 

1.2. Vykdyti asmenų, norinčių mokytis, 

besimokančių mokymo įstaigose ir priimamų 

dirbti KD ir jam pavaldžiose įstaigose 

patikrinimus 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Kriminalinės 

žvalgybos valdyba, 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat Prieš išduodant siuntimą 

mokytis, skiriant į pareigas 

atliekamas visų asmenų 

kandidatūrų patikrinimas 

KD Imuniteto skyrius vykdė 

asmenų (darbuotojų, siekiančių 

dirbti bausmių vykdymo 

sistemoje, lankytis laisvės 

atėmimo vietose ir pan.) 

patikrinimą. Patikrinti 932 

asmenys.  

Kauno tardymo izoliatoriuje 

(toliau – Kauno TI) visi 

siekiantys eiti pareigas 

pretendentai dėl nepriekaištingos 

reputacijos buvo tikrinami 

pasitelkiant Administracinių 

nusižengimų bei Įtariamųjų, 

kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų 

duomenis bei teikiant apie juos 

informaciją ir bendradarbiaujant 

su Imuniteto skyriumi. 

Vilniaus pataisos namuose 

(toliau – Vilniaus PN) visi 

pretendentai, norintys užimti 

laisvas pareigas įstaigoje, buvo 

tikrinami dėl nepriekaištingos 

reputacijos, siunčiant užklausas į 

STT. Gavus informaciją iš STT, 

įstaigoje buvo rengiama išvada 

dėl nepriekaištingos reputacijos 

patikrinimo. Prieš išduodant 

siuntimą mokytis, skiriant į 

pareigas, buvo kreiptasi į 

Imuniteto skyrių, kuris atlikdavo 

visų asmenų kandidatūrų 

patikrinimus. 

http://www.dirba.lt/
http://www.cvme.lt/
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Pravieniškių PN-AK kiekvienas 

kandidatas, siekiantis dirbti, 

buvo tikrinamas valstybės 

informacinėse sistemose ir 

registruose taip užtikrinant, kad 

įstaigoje būtų įdarbinami tik 

nepriekaištingos reputacijos 

darbuotojai. 

Alytaus pataisos namuose (toliau 

– Alytaus PN) prieš išduodant 

siuntimą mokytis, skiriant į 

pareigas, buvo atliekamas visų 

asmenų kandidatūrų 

patikrinimas. 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje 

(toliau – LAVL) prieš išduodant 

siuntimą mokytis, skiriant į 

pareigas, buvo atliekamas visų 

asmenų kandidatūrų 

patikrinimas. 

Šiaulių tardymo izoliatoriuje 

(toliau – Šiaulių TI) kandidatūrų 

patikrinimus atliko KD 

Personalo valdymo skyrius. 

Marijampolės pataisos namuose 

(toliau – Marijampolės PN) prieš 

išduodant siuntimą mokytis, 

skiriant į pareigas buvo 

atliekamas visų asmenų 

kandidatūrų patikrinimas. 

Patikrinti 46 asmenys. 

Panevėžio pataisos namuose 

(toliau – Panevėžio PN) 

priemonė vykdyta. Atliktas visų į 

pareigas priimtų Panevėžio PN 

dirbti asmenų kandidatūrų 

patikrinimas. 



4 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

KD Mokymo centre (toliau – 

Mokymo centras) buvo vykdytas 

visų kandidatūrų patikrinimas 

prieš išduodant siuntimą mokytis 

arba skiriant į pareigas. 

1.3. Su pradedančiais dirbti darbuotojais pravesti 

pažintinį – prevencinį pokalbį antikorupcijos, 

grėsmių nacionaliniam saugumui, lojalumo 

valstybei ir tarnybai bei kitomis aktualiomis 

temomis 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD pavaldžios 

įstaigos  

Nuolat Su kiekvienu pradedančiu 

dirbti KD ir jam pavaldžios 

įstaigos struktūriniame 

padalinyje darbuotoju 

pravestas pažintinis – 

prevencinis pokalbis 

Kriminalinės žvalgybos 

valdybos Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus (toliau – 

KŽS) pareigūnai Marijampolės 

PN veiklos teritorijoje, kiekvieną 

naujai priimtą darbuotoją 

(valstybės tarnautoją ar laisvai 

samdomą darbuotoją) 

instruktavo, su darbuotoju 

pravedė profilaktinio pobūdžio 

pokalbį.  

KŽS pareigūnai Vilniaus PN 

veiklos teritorijoje, siekiant 

mažinti minėtoje įstaigoje 

korupcijos apraiškas tarp 

atvykstančių asmenų pagal darbo 

santykius/poreikį (aptarnaujantis 

personalas: vairuotojai, 

parduotuvės pardavėjai, 

visuomeninių ir religinių 

bendruomenių savanoriai, 

mokytojai), bendradarbiaudami 

su pataisos namų administracija 

visada pagal šios įstaigos 

tarnybinį prašymą, prieš 

išduodant leidimus įeiti į pataisos 

namus tikrino šiuos asmenis 

policijos informacinėse 

registruose (dėl teistumų, galimų 

giminystės ryšių su nuteistaisiais 

ir pan.) ir atitinkamai teikdavo 

savo nuomonę. Taip pat KŽS 
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pareigūnai Vilniaus PN veiklos 

teritorijoje visada papildomai 

prevenciškai instruktuodavo 

naujai įsidarbinančius 

pareigūnus/darbuotojus, 

asmenis, kuriems buvo 

išduodami nuolatiniai leidimai 

įeiti į pataisos namus apie 

korupcijos apraiškų grėsmes, už 

tai kylančią atsakomybę, 

reikalavimus personalui tiek 

įeinant/ būnant pataisos įstaigoje 

bei santykiuose su nuteistaisiais. 

Instruktuoti asmenys 

pasirašydavo ant atskirų 

pasižadėjimo lapų, kurie buvo 

perduodami darbuotojams, 

atsakingiems už 

pažymėjimų/leidimų išdavimą. 

Kauno TI su kiekvienu 

pradedančiu dirbti darbuotoju jo 

tiesioginis vadovas pravesdavo 

pažintinį-prevencinį pokalbį. 

Vilniaus PN su kiekvienu 

pradedančiu dirbti Vilniaus PN 

struktūriniame padalinyje 

darbuotoju pravesdavo pažintinį-

prevencinį pokalbį. Taip pat 

panašiomis temomis su 

kiekvienu naujai priimtu 

darbuotoju pradėjusiu dirbti 

Vilniaus PN pokalbį pravesdavo 

KŽS darbuotojai. 

Pravieniškių PN-AK su 

kiekvienu pradedančiu dirbti 

darbuotoju jo tiesioginis vadovas 
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pravesdavo pažintinį-prevencinį 

pokalbį. 

Alytaus PN priemonė vykdyta 

nuolat, pokalbius pravesdavo 

struktūrinių padalinių vadovai, 

darbuotojai būdavo 

supažindinami su tarnybos metu 

galinčiomis kilti grėsmėmis. 

LAVL į pareigas priimamiems 

naujiems darbuotojams 

struktūrinio padalinio vadovas ar 

Veiklos organizavimo skyriaus 

specialistas pravedė pažintinius – 

prevencinius pokalbius dėl 

antikorupcijos, etikos, neteisėtų 

ryšių su nuteistaisiais palaikymo 

ir kitų galimų rizikos faktorių, 

dirbant pataisos įstaigoje, 

temomis. 

Šiaulių TI su kiekvienu 

pradedančiu dirbti darbuotoju jo 

tiesioginis vadovas pravesdavo 

pažintinį-prevencinį pokalbį. 

Marijampolės PN su kiekvienu 

pradedančiu dirbti darbuotoju 

pravestas pažintinis-prevencinis 

pokalbis. Pravesti 32 pokalbiai.  

Panevėžio PN su kiekvienu 

pradedančiu dirbti darbuotoju 

pravestas pažintinis-prevencinis 

pokalbis. 

Prevenciniai pokalbiai buvo 

pravesti su visais pradedančiais 

dirbti Mokymo centro 

darbuotojais. 

1.4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo numatytais pagrindais ir tvarka 

KD Imuniteto 

skyrius,  

Nuolat, pagal 

poreikį 

Į STT kreiptasi dėl visų 

asmenų, pretenduojančių į 

KD į STT kreiptasi dėl visų 

asmenų, pretenduojančių į 
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kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą (toliau - STT) dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 

KD ir jam pavaldžiose įstaigose 

KD pavaldžios 

įstaigos 

pareigybes, prieš skiriant į 

kurias pateikiamas rašytinis 

prašymas STT 

pareigybes, prieš skiriant į kurias 

pateikiamas rašytinis prašymas 

STT. 

Kauno TI į STT kreiptasi dėl 

asmenų, kurie pretenduoja eiti 

arba eina pareigas, nurodytas 

Kauno TI direktoriaus 2022-02-

03 įsakymu Nr. 1-36 

patvirtintame sąraše. Sąrašas 

skelbiamas įstaigos interneto 

svetainėje. 

Vilniaus PN pagal poreikį 

kreiptasi į STT dėl visų asmenų, 

pretenduojančių į pareigybes, 

prieš skiriant į kurias pateikiamas 

rašytinis prašymas STT. 

Pravieniškių PN-AK į STT 

kreiptasi dėl visų asmenų, 

pretenduojančių į pareigybes, 

nurodytas Pravieniškių PN-AK 

pareigybių, dėl kurių pagal 

korupcijos prevencijos įstatymą 

renkama informacija apie 

asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

pareigas Pravieniškių PN-AK, 

sąraše, patvirtintame  

direktoriaus 2022-02-24 įsakymu 

Nr. V-117. 

Alytaus PN direktoriaus 2022 m. 

vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-45 

patvirtintas Alytaus pataisos 

namų pareigybių, dėl kurių 

teikiamas prašymas specialiųjų 

tyrimų tarnybai, pagal korupcijos 

prevencijos įstatymą apie 

asmenį, siekiantį eiti arba einantį 

pareigas Alytaus PN, sąrašas.  
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LAVL į STT rašytiniu prašymu 

kreiptasi priimant į pareigas, 

nurodytas LAVL direktoriaus 

2022-02-01 įsakymu Nr. V-17 

„Dėl Pareigybių, dėl kurių 

teikiamas prašymas specialiųjų 

tyrimų tarnybai pateikti 

informaciją apie asmenį, sąrašo 

tvirtinimo“, patvirtintame sąraše. 
Šiaulių TI į STT teisės aktų 

nustatytais atvejais kreipdavosi 

KD Personalo valdymo skyrius. 

Marijampolės PN į STT kreiptasi 

dėl visų asmenų, pretenduojančių 

į pareigybes, prieš skiriant į 

kurias pateikiamas rašytinis 

prašymas STT. Kreiptasi dėl 26 

asmenų (pagal patvirtintą 

pareigybių sąrašą). 

Panevėžio PN į STT kreiptasi dėl 

visų asmenų, pretenduojančių į 

pareigybes, prieš skiriant į kurias 

pateikiamas rašytinis prašymas 

STT. 

Mokymo centras kreipėsi į STT 

dėl visų asmenų, pretenduojančių 

į pareigybes, prieš skiriant į 

kurias, pateikiamas rašytinis 

prašymas STT. 

1.5. Didinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų 

antikorupcinį sąmoningumą 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, priimant į 

tarnybą ar darbą 

Naujai priimti darbuotojai 

pasirašytinai supažindinti su 

baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas 

KD naujai priimami darbuotojai 

100 proc. pasirašytinai buvo 

supažindinami su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas.  

KŽS pareigūnai Marijampolės 

PN veiklos teritorijoje, kiekvieną 
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naujai priimtą darbuotoją 

(valstybės tarnautoją ar laisvai 

samdomą darbuotoją) 

instruktavo, su darbuotoju 

pravedė profilaktinio pobūdžio 

pokalbį.  

KŽS pareigūnai Vilniaus PN 

veiklos teritorijoje, visada 

papildomai prevenciškai 

instruktuodavo naujai 

įsidarbinančius pareigūnus/ 

darbuotojus, asmenis, kuriems 

buvo išduodami nuolatiniai 

leidimai įeiti į pataisos namus 

apie korupcijos apraiškų 

grėsmes, už tai kylančią 

atsakomybę, reikalavimus 

personalui tiek įeinant/būnant 

pataisos įstaigoje bei santykiuose 

su nuteistaisiais. Instruktuoti 

asmenys pasirašydavo ant atskirų 

pasižadėjimo lapų, kurie buvo 

perduodami darbuotojams, 

atsakingiems už pažymėjimų/ 

leidimų išdavimą. 

Kauno TI visi naujai priimti 

darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. 

Vilniaus PN visi naujai priimti 

darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. 
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Pravieniškių PN-AK visi naujai 

priimti darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. Su kiekvienu iš jų 

struktūrinio padalinio vadovai 

pravedė pažintinius – 

prevencinius pokalbius, 

antikorupcijos, grėsmių 

nacionaliniam saugumui, 

lojalumo valstybei ir tarnybai 

tema. 

Alytaus PN priemonė vykdyta 

nuolat.  

LAVL pasirašytinai buvo 

supažindinami visi naujai priimti 

darbuotojai su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. 

Šiaulių TI KD Personalo skyrius 

naujai priimtus darbuotojus 

pasirašytinai supažindino su 

baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas.  

Marijampolės PN 32 naujai 

priimti  į tarnybą ar darbą  

asmenys supažindinti 

pasirašytinai su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. 

Panevėžio PN naujai priimti 

darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su baudžiamąja ir 
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drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas. 

Visi Mokymo centro naujai 

priimti darbuotojai buvo 

pasirašytinai supažindinti su 

baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas.  

1.6. Teikti siūlymus dėl bausmių vykdymo sistemos 

rizikingų veiklos sričių 

KD struktūriniai 

padaliniai, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Kartą per metus; 

įžvelgus rizikas – 

nedelsiant 

Pateikti siūlymai dėl bausmių 

vykdymo sistemos rizikingų 

veiklos sričių 

Vykdytos priemonės 

resocializacijos srityje: 

1. KD Resocializacijos skyriaus 

specialistai pateikė 3 pasiūlymus 

dėl pakartotinio nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo ir 

socialinio tyrimo išvadų rengimo 

tobulinimo ir grėsmių 

išeliminavimo: 

1.1. 2022-05-24 organizuotas 

Vertinimo ir analizės grupės 

(komandos) koordinatorių 

pasitarimas (2022-05-17 raštas 

Nr. 1S-1892), kuriame dalyvavo 

ir Kriminalinės žvalgybos 

valdybos viršininkas. Šalia kitų 

aktualių klausimų pasitarimo 

metu buvo aptariama socialinio 

tyrimo išvadų rengimo praktika. 

Pažymėta, kad stokojama 

konstruktyvaus 

bendradarbiavimo tarp 

Vertinimo ir analizės komandos 

specialistų ir kitų įstaigos 

padalinių, į socialinio tyrimo 

išvadą nėra įtraukiama 

informacija apie asmenį, kuria 

disponuoja Kriminalinės 
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žvalgybos valdybos ar Saugumo 

valdymo skyriaus pareigūnai. 

Priimtas protokolinis sprendimas 

– Vertinimo ir analizės komandų 

specialistams, rengiantiems 

socialinio tyrimo išvadas, 

įstaigos Kriminalinės žvalgybos 

valdybos ir Saugumo valdymo 

skyriaus pareigūnai savo 

kompetencijų ribose pateikia 

pažymas apie asmenį, jo elgesį 

bausmės atlikimo metu, kitus 

reikšmingus duomenis (2022-06-

02, reg. Nr. LV-4016).  

Taigi, tokiu būdu užtikrinama, 

kad socialinio tyrimo išvadoje, 

kuri yra teikiama sprendžiant 

klausimą dėl asmens galimybės 

būti lygtinai paleistu iš pataisos 

įstaigos, taip pat – dėl galimo 

perkėlimo į Pusiaukelės namus, 

atsispindėtų ne tik informacija, 

kuria disponuoja Vertinimo ir 

analizės (komandos specialistai, 

bet ir sukaupta apie konkretų 

asmenį informacija, kurią yra 

surinkę ir saugo kitų padalinių 

specialistai.  

1.2. Lietuvos bausmių vykdymo 

sistemoje nuteistiesiems yra 

atliekami nusikalstamo elgesio 

rizikos įvertinimai, taikant 

adaptuotus ir aprobuotus rizikos 

vertinimo instrumentus. Minėtų 

instrumentų aprobavimo, 

taikymo ir saugojimo tvarka, 

reikalavimai instrumentų 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

taikytojams yra nustatyti KD 

direktoriaus 2012 m. birželio 25 

d. įsakymu Nr. V-211 

patvirtintame Nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo 

metodikų ir elgesio pataisos 

programų aprobavimo Lietuvos 

bausmių vykdymo sistemoje 

tvarkos apraše (nauja redakcija – 

2021-10-01, toliau – Aprašas). 

Vadovaujantis Aprašo VI 

skyriaus nuostatomis, vertinamas 

asmuo yra supažindinamas su 

rizikos vertinimo rezultatais, 

pateiktais rizikos vertinimo 

formų suvestinėje lentelėje, t. y. 

su nustatytu rizikos lygiu ir 

identifikuotais rizikos bei 

apsauginiais veiksniais, bei 

rekomenduojamomis rizikos 

valdymo priemonėmis. Kiti, su 

rizikos vertinimu susiję 

dokumentai – nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo formos 

ir rizikos bei apsauginių veiksnių 

nustatymo kriterijai, taip pat 

metodikų vadovai, yra skirti tik 

tarnybiniam naudojimui. 

2022-06-09 KD buvo gauta 

Lietuvos Respublikos Seimo 

kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-

2022/1-109, kurioje, be kita ko, 

pažymima, kad reikalavimai 

pateikti nuteistajam tik 

pakartotinio nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo formų 

suvestines lenteles yra 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

pertekliniai,  apsunkinantys 

nuteistiesiems informacijos 

gavimą, ir rekomenduojama 

pakeisti Aprašo nuostatas, kad 

jos neprieštarautų Lietuvos 

Respublikos teisės gauti 

informaciją ir duomenų 

pakartotinio naudojimo įstatymo 

nuostatoms, ir nebūtų nustatyta 

nebūtinų ir neproporcingų 

ribojimų nuteistiesiems ir 

suimtiesiems susipažinti su visa 

vertinimo forma, kur matytųsi ir 

galimai rizikos laipsnį nulėmę 

veiksniai bei kita informacija.   

KD Resocializacijos skyriaus 

specialistai kreipėsi į Lietuvos 

psichologų sąjungą, prašydami 

pagal kompetenciją, remiantis 

vyraujančia vertinimo ir 

testavimo praktika, pateikti 

poziciją dėl vertinimo 

metodikos, šiuo atveju – 

pakartotinio nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimo formų 

ir protokolų – atskleidimo, taip 

pat metodikų vadovų 

prieinamumo didinimo, kadangi 

kyla pagrįstų abejonių dėl 

taikomų pakartotinio 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo instrumentų 

patikimumo ir prognostinio 

validumo užtikrinimo bei 

atitikties testavimo etikai, tuo 

atveju, jeigu būtų įgyvendintos 

Lietuvos Respublikos Seimo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

kontrolieriaus rekomendacijos 

(2022-06-08, Nr. 1S-2587). 

2022-07-26 vykusiame KD ir 

Lietuvos psichologų sąjungos 

teisės komiteto atstovų 

pasitarime buvo gauta 

rekomendacija, kad 

vadovaujantis nacionaliniais ir 

tarptautiniais teisės aktais, 

reglamentuojančiais 

psichologinių testų naudojimo 

tvarką bei siekiant išsaugoti įgytų 

ir taikomų metodikų 

integralumą, vertinamus asmenis 

supažindinti tik su atlikto 

vertinimo rezultatais, neteikiant 

jiems vertinimo proceso metu 

naudotų instrumentų, t. y. 

vertinimo formų ir / ar metodikų 

vadovų (2022-08-25 protokolas 

Nr. LV-4466). 

1.3. 2022 m. liepos mėn. Alytaus 

PN vyko Nuteistųjų kolektyvo 

tarybos posėdis, kurio 

dienotvarkėje buvo svarstomi 

aktualūs nuteistiesiems 

klausimai, susiję su pakartotinio 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimais ir socialinio tyrimo 

išvados rengimu. Susitikimo 

metu buvo atsakyta į visus 

nuteistųjų keltus klausimus, 

atsižvelgta į kai kuriuos 

nuteistųjų pasiūlymus ir aptartos 

galimybės su įstaigos Vertinimo 

ir analizės komandos 

specialistais dėl jų įgyvendinimo.  
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Pasitarimo metu kilo pagrįstų 

abejonių, kad nuteistieji galimai 

turi įsigiję elektroninę OASys 

vadovo versiją. Šie įtarimai 

nedelsiant buvo perduoti 

Kalėjimų departamento 

Kriminalinės žvalgybos 

valdybos Ikiteisminio tyrimo 

skyriui. 

2. 2022 m. įkalinimo įstaigose 

buvo užtikrinta tolesnė 

Vertinimo ir analizės komandų 

plėtra, įgyvendinant esminę 

nuostatą – šios grupės 

specialistams pavedant atlikti 

pakartotinio nusikalstamo 

elgesio rizikos vertinimus, 

naudojant adaptuotas ir 

aprobuotas metodikas, rengti 

socialinio tyrimo išvadas bei 

rengti pirminius individualios 

socialinės reabilitacijos planus.  

3. Metų eigoje visų įstaigų 

specialistams sudarytos 

galimybės naudotis įvairiomis 

duomenų bazėmis, kas įgalino į 

vertinimo protokolus įtraukti tik 

dokumentuotą visapusišką 

informaciją apie asmenį. 

Vertintojų atitraukimas nuo 

kasdienio nuteistųjų gyvenimo 

būriuose, bendravimo įvairiais 

klausimais su nuteistaisiais, 

sudarė tinkamas prielaidas 

specialistams išlikti objektyviais 

ir nešališkais atliekant 

vertinimus. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

4. KD Resocializacijos skyrius 

didelį dėmesį skyrė tiek 

rengiamų dokumentų kokybei, 

tame tarpe ir socialinio tyrimo 

išvadoms, bei praktikos 

vienodinimui pataisos įstaigose. 

Šie aspektai buvo aptariami 

organizuojant specialistams 

profesines konsultacijas – 

intervizijas. KD 2022-01-18 

raštu Nr. 1S-181  pavaldžios 

įstaigos informuotos apie 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimą atliekantiems 

specialistams intervizijų 

organizavimą. Intervizijos 

suorganizuotos: 2022-03-01 – su 

LAVL nusikalstamo elgesio 

rizikos vertinimą atliekančiais 

specialistais, 2022-03-08 – su 

Šiaulių TI specialistais, 2022-03-

15 – su Marijampolės PN 

specialistais, 2022-03-22 – su 

Pravieniškių PN-AK 

specialistais, 2022-03-29 – su 

Alytaus PN specialistais, 2022-

04-05 – su Kauno TI 

specialistais, 2022-04-12 – su 

Panevėžio PN, 2022-04-19 – su 

Vilniaus PN specialistais, 2022-

04-26 – su Lietuvos probacijos 

tarnybos specialistais.   

5. 2022-05-03 informacijos 

apibendrinimui ir bendros 

praktikos koregavimui buvo 

suorganizuota intervizija laisvės 

atėmimo vietų įstaigų 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimą atliekančių specialistų 

komandų/grupių koordinatoriais.  

6. 2022 m. toliau tęsdama veiklą 

KD direktoriaus 2021-07-01 

įsakymu Nr. V-220 sudaryta 

Nuteistųjų perkėlimo į 

pusiaukelės namus komisija 

(toliau – Komisija) laikotarpyje 

nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 

m. birželio 30 d. gavo svarstymui 

239 nuteistųjų prašymus su 

dokumentine medžiaga dėl 

perkėlimo į pusiaukelės namus. 

Minėtu laikotarpiu suorganizuota 

20 Komisijos posėdžių. 

Išnagrinėjus minėtu laikotarpiu 

gautus prašymus su 

dokumentinėmis medžiagomis 

KD direktoriui / Įstaigų 

direktoriams buvo parengta ir 

pateikta: 63 siūlymai perkelti 

nuteistuosius į pusiaukelės 

namus ir 171 siūlymai neperkelti 

nuteistųjų į pusiaukelės namus. 

Pažymėtina, kad  4 prašymai, 

vadovaujantis Nuteistųjų 

perkėlimo į pusiaukelės namus ir 

grąžinimo iš jų tvarkos aprašo 

(toliau – Aprašas), patvirtinto 

KD direktoriaus 2021 m. birželio 

22 d. įsakymu Nr. V-210, 14  

punktu, buvo nenagrinėti, 

kadangi prašymai pakartotinai 

pateikti Komisijos svarstymui 

nepraėjus 4 mėnesių terminui 

nuo ankstesnio sprendimo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

neperkelti į pusiaukelės namus 

priėmimo dienos ir 1 prašymas 

nenagrinėtas, kadangi teikęs 

prašymą asmuo buvo lygtinai 

paleisti iš pataisos įstaigos. 

Komisijos sudėtyje 

dalyvaujantys KD 

Resocializacijos skyriaus 

darbuotojai, kurie išmano 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo bei socialinio tyrimo 

išvadų rengimo aspektus, atidžiai 

vertino dokumentacijos kokybę 

ir informacijos atitikimą 

objektyviems duomenims, 

eliminuodami galimų 

subjektyvumų apraiškas. 

7. Vykdytas nuoseklus 

Vertinimo ir analizės komandų 

specialistų rengtų dokumentų 

kokybės monitoringas: 

7.1. Vertintos socialinio tyrimo 

išvadose pateiktos informacijos 

atitikimas objektyviems 

duomenims nuteistųjų perkėlimo 

į pusiaukelės namus įforminimo 

metu. Įžvelgus neesminių 

trūkumų, KD Resocializacijos 

skyrius kiekvienu atveju 

informavo dokumentinę 

medžiagą pateikusius 

specialistus, o esant esminiams 

trūkumams ir pagrįstoms 

abejonėms dėl nuteistojo 

perkėlimo į pusiaukelės namus 

pagrįstumo – teikta 

argumentuota nuomonė 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Perkėlimo į pusiaukelės namus 

komisijai,  su atitinkamais 

siūlymais; 

7.2. Per 2022 metus atlikti ir 

pateikti vertinimus atlikusiems 

specialistams 54 dokumentų 

kokybės vertinimai, t. y. pastabos 

dėl atlikto vertinimo ar rengtos 

socialinio tyrimo išvados.  

7.3. 2022-02-10 raštu Nr. 1S-510 

„Dėl dokumentų rengimo 

kokybės ir socialinės 

reabilitacijos procesų 

užtikrinimo nuteistiesiems“ KD 

Resocializacijos skyriaus 

specialistai neigiamai įvertino 

Pravieniškių PN-AK 2022-01-24 

gautą teikimo projektą „Dėl 

nuteistojo perkėlimo į kalėjimų 

režimą“, kuriuo, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos bausmių 

vykdymo kodekso 69 straipsnio 

1 d. 3 p., 6 d., buvo prašoma 

perkelti asmenį į Šiaulių TI, ir 

nurodė konkrečius trūkumus ne 

tik dokumentų rengimo srityje, 

bet ir socialinės reabilitacijos 

organizavime bei priemonių 

prieinamumo užtikrinime. 

7.4. 2022-04-19 vyko KD 

Resocializacijos procesų 

koordinavimo tarybos posėdis, 

kuriame tarp kitų klausimų buvo 

aptartas Vertinimo ir analizės 

komandų funkcijų 

centralizavimo tikslingumo ir 

galimo centralizavimo terminų 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

nustatymo klausimas. Buvo 

priimtas sprendimas atidėti šio 

klausimo svarstymą iki antrojo 

reformos etapo (2022-04-19, Nr. 

LV-2089). 

8. 2022-10-03 parengtas ir 

atiduotas Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijai naujos 

Individualaus resocializacijos 

plano formos (suaugusiems), 

naujos Individualaus 

resocializacijos plano formos 

(nepilnamečiams) ir metodinių 

rekomendacijų projektas.  

Kauno TI 2022 metais siūlymų 

pateikta nebuvo. 

Vilniaus PN ataskaitiniu 

laikotarpiu bausmių vykdymo 

sistemos rizikingų veiklos sričių 

nustatyta nebuvo. 

Pravieniškių PN-AK ataskaitinio 

laikotarpio metu didžiausia 

rizika – darbuotojų trūkumas 

(115 laisvų pareigybių). Pateikta 

įstaigos vadovui susipažinti 

įstaigos Personalo skaičiaus, 

sudėties ir kaitos statistinė 

ataskaita. 

Alytaus PN pateikti siūlymai dėl 

bausmių vykdymo sistemos 

rizikingų veiklos sričių (2022-

08-31 tarnybinis pranešimas Nr. 

54-334). 

LAVL įžvelgus rizikas – 

informacija būtų teikiama 

nedelsiant. 

Šiaulių TI rizikų neįžvelgta. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Marijampolės PN rizikų įžvelgta 

nebuvo.  

Panevėžio PN pateikti siūlymai 

dėl bausmių vykdymo sistemos 

rizikingų veiklos sričių. 

1.7. 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 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų 

pažeidimais 

Valstybės tarnautojų registrui 

visais teisės aktuose nustatytais 

atvejais teikta 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. 

Kauno TI, Vilniau PN, 

Pravieniškių PN-AK, Alytaus 

PN, LAVL, Marijampolės PN, 

Panevėžio PN ataskaitiniu 

laikotarpiu tokių atvejų nebuvo. 

Šiaulių TI informaciją apie 

asmenis, kurie patraukti 

tarnybinėn (drausminėn) 

atsakomybėn už tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimais, teikia 

KD Personalo valdymo skyrius. 

1.8. Parengti rekomendacijas dėl Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo nuostatų taikymo, 

numatyti privačių interesų deklaracijų turinio 

tikrinimo apimtis ir periodiškumą 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

Pagal poreikį Parengtos rekomendacijos dėl 

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo nuostatų 

taikymo 

Priemonės vykdymas pratęstas. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

1.9. Vykdyti privačių interesų deklaracijose pateiktų 

duomenų kontrolę 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir valstybės 

įmonė 

Kartą per 

kalendorinius 

metus 

Patikrintos bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaracijos 

Kauno TI Personalo valdymo 

skyrius 2022 m. rugpjūčio 

mėnesį inicijavo atsakingų 

asmenų–pirkimų organizatorių 

bei iniciatorių bei juos 

pavaduojančių darbuotojų 

viešųjų ir privačiųjų interesų 

patikrinimą. Dėl nustatytų 

netikslumų buvo informuoti 

atsakingi darbuotojai, kurie 

patikslino pateiktas viešųjų ir 

privačių interesų deklaracijas.   

Vilniaus PN periodiškai tikrintos 

bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijos. 

Pravieniškių PN-AK kadangi 

įstaiga yra didelė ir nėra paskirto 

atitikties specialisto, įstaigos 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų  privačių interesų 

deklaracijas tikrino struktūrinių 

padalinių vadovai. Kiekvienas 

vadovas vykdė kontrolę ir tikrino 

sau pavaldžių darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų 

kontrolę. Direktoriaus 

pavaduotojai tikrino struktūrinių 

padalinių vadovų privačių 

interesų deklaracijas. Direktorius 

– direktoriaus pavaduotojų. 

Patikrinus per ataskaitinį 

laikotarpį Veiklos organizavimo 

skyriaus valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų privačių interesų 

deklaracijas, buvo rasta 

neesminių trūkumų, dėl kurių 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

buvo informuoti darbuotojai ir tie 

trūkumai nedelsiant buvo 

pašalinti. 

Alytaus PN priemonė vykdyta 

nuolat. Direktoriaus 2021 m. 

gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-100 

kontrolė pavesta direktoriaus 

pavaduotojui, struktūrinių 

padalinių vadovams ne rečiau 

kaip kartą per kalendorinius 

metus. (2022-11-28 pažyma Nr. 

4-5755 „Dėl patikrintų viešųjų ir 

privačių interesų deklaracijų“). 

LAVL darbuotojai, pareigūnai, 

pretendentai į pareigūnus 

periodiškai buvo raginami 

deklaruoti ir atnaujinti duomenis 

sistemoje PINREG. Ataskaita 

apie vykdytą informavimą, 

konsultavimą 2022-07-19 Nr. 

BD-1888.  

Šiaulių TI priemonę vykdė KD 

Personalo valdymo skyrius. 

Marijampolės PN patikrintos 12 

asmenų pirkimų iniciatorių 

privačių interesų deklaracijos. 

Panevėžio PN darbuotojas, 

atsakingas už privačių interesų 

deklaracijose pateiktų duomenų 

kontrolę, atliko Panevėžio PN 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijose pateiktų 

duomenų kontrolę. 

Mokymo centre vykdyta visų 

atliekamų viešųjų pirkimų 

prevencinė kontrolė. Mokymo 

centro direktoriui buvo pateikta 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

išvada dėl 6-ių atsitiktinai 

parinktų ir patikrintų viešųjų 

pirkimų (2022-12-30 TS-638). 

1.10. 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 

Iki liepos 1 d. Atlikta surinktos informacijos 

apie KD ir jam pavaldžių 

įstaigų struktūriniuose 

padaliniuose dirbančius 

artimus asmenis analizė, 

įvertintos galimos rizikos, 

susijusios su sprendimų 

rengimu, svarstymu ir 

priėmimu dėl dirbančių 

artimų asmenų 

Kauno TI atlikta surinktos 

informacijos apie įstaigos 

struktūriniuose padaliniuose 

dirbančius artimus asmenis 

analizė, įvertintos galimos 

rizikos, susijusios su sprendimų 

rengimu, svarstymu ir priėmimu 

dėl dirbančių artimų asmenų 

(2022-06-30 Nr. 8-650, 2022-07-

01 Nr. 8-676, 2022-12-28 Nr. 

8-1338, 2022-12-28 Nr. 8-

1333). 
Vilniaus PN atlikta surinktos 

informacijos apie Vilniaus PN 

dirbančius artimus asmenis 

analizė, įvertintos galimos 

rizikos, susijusios su sprendimų 

rengimu, svarstymu ir priėmimu 

dėl dirbančių artimų asmenų. 

Pravieniškių PN-AK Personalo 

valdymo skyriuje rinkta ir 

analizuota informacija apie KD ir 

jam pavaldžiose įstaigose bei 

valstybės įmonėje dirbančius 

asmenis, tarpusavyje susijusius 

artimais giminystės ar svainystės 

ryšiais. Du kartus per metus 

duomenys teikti KD. Kiekvienų 

einamųjų metų ketvirtį buvo 

atnaujinamas ir išsiunčiamas į 

KD Pravieniškių PN-AK 

darbuotojų, tarpusavyje susijusių 

artimais giminystės ar svainystės 

ryšiais, sąrašas. 2022 m. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

balandžio pradžioje ir birželio 30 

d. Pravieniškių PN-AK 

darbuotojų, tarpusavyje susijusių 

artimais giminystės ar svainystės 

ryšiais, atnaujintas sąrašas buvo 

išsiųstas KD Imuniteto ir Veiklos 

organizavimo skyriams. 

Alytaus PN informacija rinkta 

nuolat. 2022-04-12, 2022-10-07 

informacija el. paštu perduota 

KD Imuniteto skyriui. 

LAVL per 2022 I pusmetį 2 

naujai priimti darbuotojai 

deklaravo, kad  yra susiję 

artimais giminystės ar svainystės 

ryšiais KD ir jam pavaldžiose 

įstaigose. Iš viso LAVL artimais 

giminystės ar svainystės ryšiais 

yra susiję 86 darbuotojai su KD 

ir jam pavaldžiose įstaigose 

dirbančiais darbuotojais. Per 

2022 II pusmetį visi naujai 

priimti darbuotojai deklaravo, 

kad  nesusiję/susiję artimais 

giminystės ar svainystės ryšiais 

KD ir jam pavaldžiose įstaigose. 

Šiaulių TI priemonę vykdė KD 

Personalo valdymo skyrius. 

Marijampolės PN priemonė 

vykdyta, 2022-04-04 ir 2022-10-

04 atnaujinti sąrašai.  

Panevėžio PN nustatytais 

terminais pateikti atnaujinti 

duomenys apie Panevėžio PN 

darbuotojus,  tarpusavyje 

susijusius artimais giminystės ar 

svainystės ryšiais. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Mokymo centre buvo atlikta 

surinktos informacijos apie 

Mokymo centro ir bausmių 

vykdymo sistemoje dirbančius 

artimus asmenis analizė, 

įvertintos galimos rizikos, 

susijusios su sprendimų rengimu, 

svarstymu ir priėmimu dėl 

dirbančių artimų asmenų. 

Informacija pateikta KD. 

1.11. Mažinti korupcijos apraiškas  KD ir jam 

pavaldžių įstaigų veikloje, susijusioje su 

kontrolės ir priežiūros vykdymu. Tikrinti 

laisvės atėmimo vietose atliekamų įeinančių 

(išeinančių) asmenų patikrinimų kokybę (tiek 

netikėtai atliekant pakartotinius patikrinimus, 

tiek vaizdo stebėjimo sistemų įrašų pagalba) 

KD Saugumo 

valdymo skyrius, 

KD Kriminalinės 

žvalgybos valdyba, 

KD Imuniteto 

skyrius, KD 

pavaldžios įstaigos 

ir valstybės įmonė 

KD pagal poreikį, 

KD pavaldžios 

įstaigos ne rečiau 

nei kartą per du 

mėnesius 

Atlikti KD ir jam pavaldžių 

įstaigų administracinių 

padalinių vadovų ir 

darbuotojų bei budinčiųjų 

pamainų darbo drausmės 

patikrinimai 

KŽS pareigūnai Pravieniškių 

PN-AK veiklos teritorijoje pagal 

šiame punkte  numatytas 

priemones keletą kartų vykdė 

netikėtus patikrinimus, t. y. 

įeinančių asmenų patikrinimą ir 

reglamentuotos tvarkos 

laikymąsi. Patikrinimo metu, 

pažeidimų nefiksuota. Taip pat 

KŽS pareigūnai savalaikiai, 

gaudami kriminalinės žvalgybos 

pobūdžio informaciją, kartu su 

Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnais atlikinėjo įeinančių 

asmenų, įvažiuojančių transporto 

priemonių kontrolę ir 

patikrinimą. Patikrinimų metu 

pareigūnų veiksmuose 

pažeidimų nenustatyta. 

KŽS pareigūnai Kauno TI 

veiklos teritorijoje, šiame punkte 

nurodytų patikrinimų nevykdė.  

KŽS pareigūnai Marijampolės 

PN veiklos teritorijoje, gavę 

kriminalinės žvalgybos pobūdžio 

informaciją kartu su Saugumo 

valdymo skyriaus pareigūnais 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

atlikinėjo  įeinančių asmenų, 

įvažiuojančių transporto 

priemonių kontrolę ir 

patikrinimą. Patikrinimų metu 

pareigūnų veiksmuose 

pažeidimų nenustatyta. 

KŽS pareigūnai Vilniaus PN 

veiklos teritorijoje tiesiogiai 

šiame punkte numatytų 

patikrinimų nevykdė, tačiau 

2022 metais, pagal esamą 

poreikį, bei turint kriminalinės 

žvalgybos informacijai, KŽS 

pareigūnai ne mažiau kaip 10 

kartų dalyvavo įvažiuojančio 

transporto priemonių , įeinančių 

asmenų ir jų turimų daiktų 

patikrinimuose. Patikrinimų 

metu atitinkamai įrengtose 

slėptuvėse buvo rastos 

narkotinės medžiagos ar kiti 

draudžiami daiktai. 

Taip pat atlikti KD pavaldžių 

įstaigų administracinių padalinių 

vadovų ir darbuotojų bei 

budinčiųjų pamainų darbo 

drausmės patikrinimai: 2022-03-

04 pažyma Nr. LV-1352 

Marijampolės PN; 2022-04-21 

pažyma Nr. LV-2141 Alytaus 

PN; 2022-04-29 pažyma Nr. LV-

2287 LAVL; 2022-06-07 Nr. 

LV-2906; 2022-06-14 pažyma 

Nr. LV-3056 Pravieniškių PN-

AK 2-as sektorius; 2022-07-11 

pažyma Nr. 3644 Vilniaus PN; 

2022-07-11 pažyma Nr. LV-
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

3650 Pravieniškių PN-AK 1-as 

sektorius; 2022-07-11 pažyma 

Nr. LV-3644 Kauno TI 

(Mickevičiaus g.); 2022-07-28 

Nr. LV-4052 Kauno TI 

(Technikos g.); 2022-09-19 Nr. 

LV-5256; 2022-12-07 Nr. LV-

7616 Alytaus PN; 2022-12-19 

Nr. LV-8250 Marijampolės PN; 

2022-12-29 Nr. LV-8981 Šiaulių 

TI ir Panevėžio PN. 

Kauno TI organizuoti bei atlikti 

72 netikėti budinčiųjų pamainų 

patikrinimai, bei 20 vaizdo 

kamerų įrašų peržiūrų, siekiant 

nustatyti ar tinkamai vykdomi 

įeinančių (išeinančių) į įstaigas 

asmenų patikrinimai. 

Vilniaus PN 1 Saugumo valdymo 

skyrius (toliau – 1 SVS) atliko 

administracinių padalinių 

vadovų ir darbuotojų bei 

budinčiųjų pamainų darbo 

drausmės patikrinimus. 2022-03-

08, 2022-03-18, 2022-04-05, 

2022-04-14, 2022-06-13, 2022-

06-17, 2022-07-14, 2022-08-04, 

2022-08-18, 2022-09-15, 2022-

09-24, 2022-09-28, 2022-11-07, 

2022-11-09, 2022-11-15, 2022-

12-06, 2022-12-07, 2022-12-08, 

2022-12-12, 2022-12-19, 2022-

12-21, 2022-12-22 buvo atlikti 

netikėti į tarnybą atvykusių bei į 

įstaigą įeinančių pareigūnų bei 

darbuotojų asmens patikrinimai, 

daiktų apžiūros. Patikrinimų 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

metu pažeidimų nenustatyta. 

Patikrinimai buvo fiksuojami  

tarnybiniais pranešimais dėl 

įeinančių į įstaigą (išeinančių iš 

jos) asmenų bei jų turimų daiktų 

netikėto patikrinimo (2022-07-

14 pranešimas Nr. 14-3339, 

2022-12-29 pažyma Nr. 14-

5298). 

Pravieniškių PN-AK, 

vadovaujantis Laisvės atėmimo 

vietų įstaigų apsaugos ir 

priežiūros instrukcijos šeštuoju 

skirsniu, įstaigoje ne rečiau kaip 

kartą per mėnesį vykdyti netikėti 

patikrinimai. 

Alytaus PN organizuoti 34 

netikėti patikrinimai. 

LAVL buvo vykdoma Saugumo 

valdymo skyriaus budinčiųjų 

pamainų darbo kontrolė ir atlikti 

netikėti budinčiųjų pamainų 

patikrinimai (2022-01-04 

Budinčiųjų pamainų sausio mėn. 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

139, 2022-02-08; Budinčiųjų 

pamainų vasario mėnesio 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

583, 2022-03-14; Budinčiųjų 

pamainų kovo mėnesio 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

1200, 2022-04-04; Budinčiųjų 

pamainų balandžio mėnesio 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

1584, 2022-05-16; Budinčiųjų 

pamainų gegužės mėnesio 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

2176, 2022-06-01; Budinčiųjų 

pamainų birželio mėnesio 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

2411, 2022-06-22; 2022-08-09 

Budinčiųjų pamainų rugpjūčio 

mėn. patikrinimų grafikas Nr. 8-

APS-3331; 2022-09-09 

Budinčiųjų pamainų rugsėjo 

mėn. patikrinimų grafikas Nr. 8-

APS-3781; 2022-10-13 

Budinčiųjų pamainų spalio mėn. 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

4407; 2022-11-04 Budinčiųjų 

pamainų lapkričio mėn. 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-

4759. 2022 m. buvo vykdomi 

nuolatiniai įeinančių (išeinančių) 

asmenų patikrinimai ir siekiant 

gerinti įeinančių (išeinančių) 

asmenų patikrinimų kokybę (tiek 

netikėtai atliekant pakartotinius 

patikrinimus, tiek vaizdo 

stebėjimo sistemų įrašų pagalba) 

atlikti šie patikrinimai: 

1. 2022-07-29 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-1967; 

2. 2022-08-24 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-3139; 

3. 2022-10-27 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-3039; 

4. 2022-01-04 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

patikrinimų sausio mėn. grafikas 

Nr. 8-APS-148; 

5. 2022-02-08 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų vasario mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-592; 

6. 2022-03-14 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų kovo mėn. grafikas 

Nr. 8-APS-1199; 

7. 2022-04-04 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų balandžio mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-1593; 

8. 2022-05-16 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų gegužės mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-2181; 

9. 2022-06-08 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jų) asmenų apžiūrų 

ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų birželio mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-2500; 

10. 2022-06-22 Įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūrų ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų liepos mėn. grafikas 

Nr. 8-APS-2662; 

11. 2022-08-11 Įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūrų ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų rugpjūtis mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-148; 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

12. 2022-09-09 Įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūrų ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų rugsėjo mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-3786; 

13. 2022-10-13 Įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūrų ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų spalio mėn. grafikas 

Nr. 8-APS-4412; 

14. 2022-11-04 Įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūrų ir jų daiktų kontrolinių 

patikrinimų lapkričio mėn. 

grafikas Nr. 8-APS-4758. 

Šiaulių TI pagal įstaigos vadovo 

netikėtų patikrinimų grafiką 

skiriami pareigūnai, kurie tikrina 

budinčiąsias pamainas.  Įstaigos 

darbuotojų blaivumo 

patikrinimai organizuoti 

kiekvieną mėnesį. 

Marijampolės PN atlikti 48 

patikrinimai.  

Panevėžio PN atlikta: 19 

pareigūnų ir darbuotojų darbo 

drausmės ir blaivumo 

patikrinimų. Pažeidimų 

nenustatyta; 34 netikėti, 

kontroliniai įeinančių asmenų ir 

jų daiktų patikrinimai, atliktos 

kontrolinės kratos; 26 

kontroliniai įvažiuojančių į (iš) 

įstaigos teritoriją transporto 

priemonių patikrinimai, atliktos 

kontrolinės kratos. Pažeidimų 

nenustatyta. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Mokymo centro darbuotojų 

darbo drausmė tikrinta kartą per 

du mėnesius. 

1.12. Mažinti korupcijos apraiškas Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų lygtinio 

paleidimo komisijų veikloje 

KD 

Resocializacijos 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos, 

KD Imuniteto 

skyrius 

2022 m. Pateikti siūlymai dėl 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų lygtinio 

paleidimo komisijų darbo 

optimizavimo 

KD direktoriaus 2022 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-

118 buvo sudaryta Kandidatų į 

Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijų narius atrankos 

darbo grupė (toliau – Darbo 

grupė), į kurią įtraukti 

Resocializacijos skyriaus, 

Kriminalinės žvalgybos 

valdybos, Saugumo valdymo 

skyriaus, Imuniteto skyriaus 

atstovai. Vadovaujantis  KD 

direktoriaus 2020 m. balandžio 

27 d. įsakymu Nr. V-107 „Dėl 

Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nuostatų 

patvirtinimo“ patvirtintų 

Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nuostatų 9 

punktu, Resocializacijos skyrius 

inicijuoja visų kandidatų į 

Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos narius 

patikrinimo procesą dėl atitikimo 

Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatyme valstybės 

tarnautojams nustatytus 

nepriekaištingos reputacijos 

kriterijus.  

Imuniteto skyrius vykdė visų 

laisvės atėmimo vietų įstaigų  

pateiktų kandidatų – laisvės 

atėmimo vietų darbuotojų, 

Kriminalinės žvalgybos 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

valdybos pareigūnų, visuomenės 

atstovų, Lietuvos probacijos 

tarnybos patikrinimą, 

vadovaujantis KD direktoriaus 

2022 m. gegužės 25 d. įsakymu 

Nr. V-148 patvirtinto Asmenų, 

siekiančių tapti Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos nariais, atitikimo 

nepriekaištingos reputacijos 

kriterijams ir asmenų, 

pageidaujančių savanoriauti 

laisvės atėmimo vietų įstaigoje, 

atitikimo keliamiems 

reikalavimams tikrinimo tvarkos 

aprašo nuostatomis bei pateikė 

išvadas ir siūlymus (Pažyma Nr.  

LV-3253/2022-06-28). Patikrinti 

109 asmenys, iš jų: 3 asmenų 

nerekomenduota skirti lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos nariais. 

Darbo grupės posėdžio metu 

formuojant lygtinio paleidimo 

komisijas buvo griežtai 

atsižvelgiama į Imuniteto 

skyriaus, Kriminalinės 

žvalgybos valdybos, Saugumo 

valdymo skyriaus  pateikiamą 

informaciją, išvadas ir pastabas. 

Pažymėtina ir tai, jog į visų 

lygtinio paleidimo komisijų 

įstaigose sudėtis yra privalomai 

įtraukiami Kriminalinės 

žvalgybos skyriaus atstovai. 

Tikslinga pastebėti, kad toks 

glaudus bendradarbiavimas 



36 

Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

vykdant kandidatų atranką į 

komisijas tarp Kriminalinės 

žvalgybos valdybos 

Kriminalinės žvalgybos, 

Saugumo valdymo, Imuniteto 

skyrių specialistų keičiantis 

aktualia turima informacija  yra 

neabejotinas korupcijos apraiškų 

poveikio mažinimui.   

Visoms įkalinimo įstaigų 

Vertinimo ir analizės 

komandoms KD Resocializacijos 

skyriaus specialistai 

rekomendavo susitikti su jų 

įstaigose veikiančiomis Lygtinio 

paleidimo iš pataisos namų 

komisijomis ir aptarti aktualius 

klausimus (2022-08-09 raštas 

įstaigų Vertinimo ir analizės 

grupių (komandų) 

koordinatoriams el. paštu). 

2022-09-08 vyko KD 

Resocializacijos skyriaus 

specialistų ir Pravieniškių PN-

AK Vertinimo ir analizės grupės 

specialistų susitikimas su 

Pravieniškių PN-AK Lygtinio 

paleidimo iš pataisos namų 

komisijos nariais. Buvo aptarti 

grupės specialistų rengiami 

dokumentai, pasidalinta kita 

reikšminga darbui informacija. 

2022-09-14 vyko KD 

Resocializacijos skyriaus 

specialistų ir Šiaulių TI 

Vertinimo ir analizės grupės 

specialistų susitikimas su Šiaulių 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

tardymo izoliatoriaus Lygtinio 

paleidimo iš pataisos namų 

komisijos nariais. Buvo aptarti 

grupės specialistų rengiami 

dokumentai, pasidalinta kita 

reikšminga darbui informacija. 

2022-10-27 vyko Vilniaus PN 

Nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo ir Socialinio darbo ir 

intervencijų komandų specialistų 

susitikimas su Vilniaus pataisos 

namų Lygtinio paleidimo iš 

pataisos namų komisijos nariais. 

Buvo aptarti komandų 

specialistų rengiami dokumentai, 

pasidalinta kita reikšminga 

darbui informacija. 

2022 m. gruodžio 16 d. Vilniaus 

PN organizuotas KD atstovų, 

Vilniaus PN Lygtinio paleidimo 

iš pataisos įstaigos komisijos 

pirmininkės ir Resocializacijos 

skyriaus atstovų susitikimas su 

Vilniaus apylinkės teismo 

teisėjais ir jų padėjėjais dėl 

lygtinio paleidimo instituto 

veiklos gerinimo. 

2022 m. gruodžio mėn. 

Pravieniškių PN-AK  

organizuotas susitikimas įstaigos 

Resocializacijos skyriaus, KD 

atstovų susitikimas su Kauno 

tardymo izoliatoriaus ir Kauno 

apylinkės teismo Kaišiadorių 

rūmų atstovais lygtinio 

paleidimo instituto veiklos 

gerinimo. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

KD Resocializacijos skyrius 

2022 m. gruodžio 12 d. 

organizavo Lygtinio paleidimo 

komisijos narių susitikimą, kurio 

tikslas – vienodinti lygtinio 

paleidimo taikymo/netaikymo 

praktiką, aptarti kylančius 

sunkumus bei galimus jų 

sprendimus ir teikti metodinę 

pagalbą (2022-11-16 raštas Nr. 

1S-4429). Pasitarimo metu 

buvo pristatyti Lietuvoje 

atlikto tyrimo „Lietuvos 

korupcijos žemėlapis 2021 

m.“ rezultatai, bei pateikta 

informacija, kur darbuotojas 

ar komisijos narys turėtų 

galimybę kreiptis, jei 

susidurtų su korupcijos atveju.  
Kauno TI siūlymų dėl KD 

pavaldžių įstaigų lygtinio 

paleidimo komisijų darbo 

optimizavimo pateikta nebuvo. 

KD direktoriaus 2020 m. 

balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-

107 „Dėl Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijos 

nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtintų Lygtinio paleidimo iš 

pataisos įstaigos komisijos 

nuostatų (toliau – Nuostatos) 31 

nurodyta, kad svarstant ir 

vertinant šių nuostatų 30.1 

papunktyje nurodytą 

informaciją, komisijos kvietimu 

arba savo iniciatyva pateikęs 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

prašymą komisijos posėdyje gali 

dalyvauti nuteistasis, kurį 

komisijos nariai gali apklausti, 

siekdami tinkamai įvertinti 30.1 

papunktyje nurodytą informaciją 

ir priimti šių nuostatų 30.2, 30.3 

papunkčiuose nurodytus 

sprendimus. Kartu su 

nuteistuoju, jo iniciatyva arba 

pateikę prašymą, komisijos 

posėdyje gali dalyvauti jo 

gynėjas, nepilnamečio nuteistojo 

atstovas pagal įstatymą. Teisės 

norma sudaro galimybę 

Komisijai spręsti ar leisti 

nuteistajam dalyvauti posėdyje 

ar ne, todėl siekiant tinkamai 

taikyti šią teisės normą Vilniaus 

PN kreipėsi į KD su prašymu 

suteikti metodinę pagalbą kaip 

taikyti šią teisės normą. 2022 m. 

vasario mėn. buvo gauta 

rekomendacija leisti Komisijos 

posėdyje dalyvauti visiems 

norintiems, nepriklausomai nuo 

31 p. nurodytų sąlygų. Tokiu 

būdu sudaryta galimybė visiems 

norintiems nuteistiesiems 

dalyvauti Komisijos posėdžiuose 

(Resocializacijos skyriaus 2022-

07-15 tarnybinis pranešimas Nr. 

64-2294). 
Pravieniškių PN-AK, Alytaus 

PN, Šiaulių TI, Marijampolės PN 

ataskaitinio laikotarpio metu 

siūlymai teikti nebuvo. 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

LAVL siekiant mažinti 

korupcijos apraiškas prieš 

skiriant Lygtinio paleidimo 

komisijos nariais, pretendentai 

tikrinami dėl nepriekaištingos 

reputacijos, kiekviena Lygtinio 

paleidimo komisija sudaroma iš 

skirtingų narių, organizacijų 

atstovų, komisijos veikloje 

dalyvauja ne daugiau kaip 2 

pataisos įstaigos atstovai. 

Panevėžio PN skelbta 

informacija interneto svetainėje 

apie kvietimą dalyvauti lygtinio 

paleidimo iš Panevėžio pataisos 

įstaigos komisijos veikloje. 

Teikta informacija KD apie 

asmenis, pageidaujančius 

dalyvauti lygtinio paleidimo 

komisijos veikloje; KD 

direktoriaus 2022 m. birželio 30 

d. įsakymu Nr. V-216 „Dėl 

lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos Panevėžio 

pataisos namuose sudarymo“, 

sudaryta komisija. 

1.13. Didinti bausmių vykdymo sistemos veikloje 

naudojamų registrų duomenų tvarkymo 

kontrolę 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Kriminalinės 

žvalgybos valdyba 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Iškilus poreikiui, arba pagal 

gautą informaciją atlikti BVS 

darbuotojų naudojimosi 

informacinėmis sistemomis ir 

registrais teisėtumo bei 

pagrįstumo patikrinimai 

Nebuvo teisinio pagrindo 

(poreikio) atlikti BVS darbuotojų 

naudojimosi informacinėmis 

sistemomis ir registrais 

teisėtumo bei pagrįstumo 

patikrinimus. 

1.14. Pagal Administracinių nusižengimų registro ir 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 

duomenis atlikti patikrinimus dėl valstybės 

tarnautojų tarnybinės atsakomybės 

KD Imuniteto 

skyrius 

 

Kartą per metus Pagal Administracinių 

nusižengimų registro ir 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir 

neteistųjų registro duomenis 

atliekami KD ir jam 

KD Imuniteto skyrius, siekdamas 

identifikuoti rizikingas bausmių 

vykdymo sistemos veiklos sritis 

bei neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitus 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

pavaldžių įstaigų 

struktūriniuose padaliniuose 

pareigas einančių valstybės 

tarnautojų patikrinimai 

galimus rizikos faktorius, 

laikotarpyje nuo 2022-11-17 iki 

2022-12-02 Vidaus reikalų 

sistemos naršyklės Įtariamųjų, 

kaltinamųjų ir nuteistųjų registre 

(toliau – ĮKNR), Integruotoje 

baudžiamojo proceso sistemoje 

(toliau – IBPS), SODRA bei 

Administracinių nusižengimų 

registre (toliau – ANR) patikrino 

110 Panevėžio PN dirbančių 

darbuotojų (2022-12-13 Pažyma 

dėl Panevėžio pataisos namų 

darbuotojų patikrinimą Nr. LV-

7833).  

1.15. Vadovaujantis KD teisės aktų ar jų projektų 

antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu 2017 m. gruodžio 19 d. Kalėjimų 

departamento direktoriaus įsakymu Nr. V-560, 

vykdyti Kalėjimų departamente rengiamų teisės 

aktų projektų antikorupcinį vertinimą 

 

KD Imuniteto 

skyrius 

 

Nuolat, pagal 

poreikį 

 

 

Įvertinti teisės aktų projektai, 

pateiktos pastabos ir 

pasiūlymai 

Atsižvelgiant į 2022 m. pradėtą 

vykdyti reorganizaciją, 

priemonės vykdymas pratęstas.  

1.16. Vykdyti stacionarių vaizdo kamerų ir pareigūnų 

nešiojamų vaizdo registratorių užfiksuotų 

vaizdo įrašų peržiūrą. Periodiškai ir 

pasirinktinai tikrinti, ar nėra piktnaudžiavimo 

atvejų, kai vaizdo registratoriai tyčia 

neįjungiami (išjungiami) atliekant neteisėtus 

veiksmus (neatliekant privalomų veiksmų) 

KD Saugumo 

valdymo skyrius, 
KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Kriminalinės 

žvalgybos valdyba, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

KD struktūriniai 

padaliniai pagal 

poreikį, KD 

pavaldžios įstaigos 

ne rečiau kaip kartą 

per mėnesį 

peržiūrėti 

užfiksuotus įrašus 

Nuolat peržiūrimi stacionarių 

vaizdo kamerų ir pareigūnų 

nešiojamų vaizdo 

registratorių įrašymo įrangos 

įrašai 

KD Imuniteto skyrius pagal 

poreikį atliko stacionarių vaizdo 

kamerų ir pareigūnų nešiojamų 

vaizdo registratorių įrašymo 

įrangos įrašų peržiūrėjimą.  

KŽS pareigūnai Pravieniškių 

PN-AK veiklos teritorijoje 

periodiškai ir pasirinktinai 

tikrino, ar nėra piktnaudžiavimo 

atvejų, kai vaizdo registratoriai 

tyčia neįjungiami (išjungiami) 

atliekant neteisėtus veiksmus 

(neatliekant privalomų veiksmų). 

Didžioji dauguma patikrinimų 

buvo vykdomi siejant su tam 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

tikrais įvykiais, arba gautos 

informacijos pagrindu. Peržiūrint 

gautus duomenis ir įvertinus 

duomenų reikšmingumą, buvo 

atliekamas tyrimas, kiekvienu 

atveju atskirai buvo sprendžiama 

fiksuotų pažeidimų sudėtis 

vertinant juos pagal BK normas, 

nenustačius pareigūno 

veiksmuose tiesioginės tyčios ir 

pažeidime nesant nusikaltimo 

požymių, informacija perduota 

įstaigai, kurioje dirba pareigūnas, 

tam, kad būtų  priimti sprendimai 

dėl galimo tarnybinio pažeidimo 

svarstymo.  

KŽS pareigūnai Kauno TI 

veiklos teritorijoje, periodiškai ir 

pasirinktinai tikrino, ar nėra 

piktnaudžiavimo atvejų, kai 

vaizdo registratoriai tyčia 

neįjungiami (išjungiami) 

atliekant neteisėtus veiksmus 

(neatliekant privalomų veiksmų). 

Vykdyti patikrinimai: 2022-01-

31 Pažyma apie atliktą vaizdo 

registratorių naudojimo 

patikrinimą Nr. 62-179, 2022-

02-22 Pažyma apie atliktą vaizdo 

registratorių naudojimo 

patikrinimą Nr. 62-292; 2022-

03-28 Pažyma apie atliktą vaizdo 

registratorių naudojimo 

patikrinimą Nr. 62-490; 2022-

04-29 Pažyma apie atliktą vaizdo 

registratorių naudojimo 

patikrinimą Nr. 62-702, 2022-
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

07-28 Pažyma apie atliktą vaizdo 

registratorių naudojimo 

patikrinimą Nr. 62-1197. 

KŽS pareigūnai Marijampolės 

PN veiklos teritorijoje vykdė 

stacionarių vaizdo kamerų ir 

pareigūnų nešiojamų vaizdo 

registratorių užfiksuotų vaizdo 

įrašų peržiūrą, kai to reikalavo 

atliekami tam tikri tyrimai ar 

tikrinant gautą informaciją, 

lygiagrečiai buvo  tikrinami ir 

pareigūnų veiksmai. Kiekvienu 

tikrinimo atveju pareigūno 

elgesys buvo vertinamas pagal 

BK normas, nenustačius 

nusikaltimo ar baudžiamojo 

nusižengimo požymių, 

informacija buvo perduodama 

įstaigai, kurioje dirba pareigūnas, 

priimti sprendimą dėl galima 

tarnybinio pažeidimo.  

KŽS pareigūnai Vilniaus PN 

veiklos teritorijoje neturėjo 

poreikio/tarnybinio būtinumo ir 

teisėto pagrindo, numatyto 

Aprašo 19 punkte vykdyti 

Vilniaus PN pareigūnų naudotų 

vaizdo registratorių įrašų 

peržiūros. Stacionarių vaizdo 

kamerų įrašus KŽS pareigūnai 

peržiūrėdavo kiekvienu atveju, 

gavus informacijos apie galimą 

pareigūnų tarnybinių funkcijų 

netinkamą vykdymą ar ne 

veikimą.  Taip pat stacionarių 

vaizdo kamerų įrašai, kaip 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

papildoma priemonė vykdant 

KŽS priskirtas tiesiogines 

funkcijas, buvo peržiūrinėjami 

vertinant kiekvieno įvykio, 

susijusio su nuteistojo teisės 

pažeidimu aplinkybes. Apie 

galimus pareigūnų užfiksuotus 

vaizdo įrašuose pažeidimus, KŽS 

atitinkamai informuodavo 

pataisos namų vadovybę tiek 

raštu, tiek žodžiu (pateikiant 

išsaugotus vaizdo įrašus). 

KD Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnai atliko stacionarių 

vaizdo kamerų ir pareigūnų 

nešiojamų vaizdo registratorių 

įrašymo įrangos įrašų peržiūras: 

2022-07-11 LV- 3644 (Kauno TI 

Mickevičiaus g. ir Technikos g.); 

2022-04-29 Nr. LV-2287 

(LAVL); 2022-06-14 Nr. LV-

3044 (Marijampolės PN, 

Pravieniškių 1 ir 3 sekt., Šiaulių 

TI); 2022-08-01 NR. LV-4111 

(Vilniaus PN, LAVL, 

Pravieniškių PN-AK, Kauno TI 

Technikos g.); 2022-09-08 Nr. 

LV-5075 (Alytaus PN, 

Panevėžio PN, Marijampolės 

PN); 2022-12-19 Nr. LV-8250 

(Marijampolės PN); 2022-07-28 

Nr. LV-4052 (Kauno TI 

Technikos g.); 2022-06-14 Nr. 

LV-3056 (Pravieniškių PN-AK); 

2022-04-21 Nr. LV-2141 

(Alytaus PN); 2022-12-29 Nr. 

LV-8998 (Pravieniškių PN-AK 1 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

ir 2 –ame sektoriuose, Kauno TI 

Mickevičiaus g. ir Technikos g., 

Panevėžio PN, Vilniaus PN, 

Marijampolės PN, LAVL, 

Šiaulių TI); 2022-12-29 Nr. LV 

8981 (Šiaulių TI ir Panevėžio 

PN). 

Kauno TI atlikta 20 vaizdo 

kamerų ir 22 nešiojamų vaizdo 

registratorių įrašų peržiūrų. 

Vilniaus PN nuolat peržiūrimi 

stacionarių vaizdo kamerų ir 

pareigūnų nešiojamų vaizdo 

registratorių įrašymo įrangos 

įrašai. Vyriausieji specialistai 

(budinčiosioms pamainoms) 

periodiškai vykdė kontrolinius 

vaizdo registratorių 

patikrinimus, ar nėra 

piktnaudžiavimo atvejų, kai 

vaizdo registratoriai tyčia 

neįjungiami (išjungiami) 

atliekant neteisėtus veiksmus 

(neatliekant privalomų veiksmų), 

t. y. esant nuteistųjų 

nusiskundimams dėl pareigūnų 

veiksmų. Siekiant mažinti 

nuteistųjų kreipimąsi į įstaigos 

administraciją raštu, vaizdo 

registratoriuose esanti vaizdo 

medžiaga peržiūrima esant 

tiesioginiams nusiskundimams 

bei atliekant tarnybinius tyrimus 

(2022-07-14 tarnybinis 

pranešimas  Nr. 14-3339, 2022-

07-15 tarnybinis pranešimas Nr. 

14-3352). Nusiskundimų bei 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

pastabų dėl  vaizdo registratorių 

užfiksuotų vaizdo įrašų gauta 

nebuvo (2022-12-29 pažyma Nr. 

14-5298, 2023-01-05 pažyma 

Nr. SV-25-169). 

Pravieniškių PN-AK nuolat 

vykdyta stacionarių vaizdo 

stebėjimo kamerų įrašų peržiūra. 

Periodiškai tikrinti nešiojamais 

vaizdo registratoriais užfiksuoti 

vaizdo įrašai (Patikrinimo 

pažymos saugomos Saugumo 

valdymo skyriuose). Ataskaitinio 

laikotarpio metu pažeidimų 

nustatyta nebuvo. 

Alytaus PN priemonė vykdyta 

nuolat, kartą per mėnesį buvo 

peržiūrimi ir analizuojami 

pareigūnų nešiojamų vaizdo 

registratorių įrašai, teikiamos 

pastabos ir siūlymai dėl darbo ir 

naudojimo kokybės. 

LAVL siekiant stiprinti 

pareigūnų saugumą, pareigūnų 

drausmę ir atsparumą korupcijai, 

buvo atlikti vaizdo registratorių 

patikrinimai ir peržiūros:  

1. 2022-01-25 pažyma dėl vaizdo 

registratorių įrašų peržiūrėjimo 

Nr. BD-190; 

2. 2022-03-01 pažyma dėl vaizdo 

registratorių įrašų peržiūrėjimo 

Nr. BD-720; 

3. 2022-03-21 pažyma dėl vaizdo 

įrašo peržiūrėjimo Nr. BD-844; 

4. 2022-04-08 pažyma dėl 

Resocializacijos skyriaus 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

priskirtų vaizdo registratorių 

įrašų peržiūrėjimo Nr. 8-1192; 

5. 2022-04-20 pažyma dėl vaizdo 

įrašo peržiūrėjimo Nr. BD-1122; 

6. 2022-06-06 pažyma dėl 

pasimatymų biurui priskirtų 

vaizdo registratorių  ir vaizdo 

kamerų įrašų peržiūrėjimo Nr. 

BD-1544; 

7. 2022-06-06 pažyma dėl vaizdo 

įrašo peržiūrėjimo Nr. BD-1543; 

8. 2022-06-06 Pažyma dėl vaizdo 

įrašo peržiūrėjimo Nr. BD-1543; 

9. 2022-07-25 Pažyma dėl vaizdo 

registratorių įrašų peržiūrėjimo 

Nr. BD-1924; 

10. 2022-07-26 Tarnybinis 

pranešimas dėl daiktų perdavimo 

lokalizacijos pažeidimo metu Nr. 

49-142; 

11. 2022-07-29 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-1967; 

12. 2022-08-22 Pažyma dėl 

vaizdo registratorių įrašų 

peržiūrėjimo Nr. BD-2315; 

13. 2022-08-24 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-3139; 

14. 2022-09-15 Pažyma dėl 

vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-2612; 

15. 2022-10-27 Pažyma dėl 

konvojaus priskirtų vaizdo 

registratorių įrašų peržiūrėjimo 

Nr. BD-3038; 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

16. 2022-10-27 Pažyma dėl KPP-

1 vaizdo įrašo peržiūrėjimo Nr. 

BD-3039; 

17. 2022-11-18 Pažyma dėl 

vaizdo registratorių įrašų 

peržiūrėjimo Nr. BD-3315. 

Šiaulių TI vykdytas 

registratoriais užfiksuotų įrašų 

patikrinimas, siekiant nustatyti ar 

vaizdo registratoriai naudojami 

pagal nustatytą tvarką: 2022-01-

07 Nr. 60-489; 2022-01-31 Nr. 

60-2502; 2022-02-11 Nr. 60-

3363; 2022-04-29 Nr. 60-9525; 

2022-06-10 Nr. 60-13001; 2022-

06-28 Nr. 60-14326; 2022-07-22 

Nr. 60-16208; 2022-07-27 Nr. 

60-16591; 2022-07-28 Nr. 60-

16678; 2022-08-08 Nr. 60-

17570; 2022-08-10 Nr. 60-

17666; 2022-08-12 Nr. 60-

17823; 2022-08-31 Nr. 60-

19215; 2022-08-31 Nr. 60- 

19324; 2022-09-09 Nr. 60-

20052; 2022-10-06 Nr. 60-

22321; 2022-10-07 Nr. 60-

22395; 2022-10-19 Nr.  60-

23450; 2022-10-28 Nr. 60-

24296; 2022-10-27 Nr. 60-

24188; 2022-11-09 Nr. 60-

25085; 2022-11-28 Nr. 60-

26790; 2022-12-01 Nr. 60- 

27114; 2022-12-19 Nr. 60-

28635; 2022-12-23 Nr. 60-29056

2022-12-28 Nr. 60-29364; 2022-

12-30 Nr. 60-29535. Atliktų 

patikrinimų (vaizdo kamerų 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

peržiūrų), siekiant nustatyti ar 

tinkamai vykdoma įeinančių į 

įstaiga patikra: 2022-01-31 Nr. 

60-2501; 2022-03-03 Nr. 60-

4936; 2022-04-07 Nr. 60-7751; 

2022-04-29 Nr. 60-9521; 2022-

05-06 Nr. 60-10107; 2022-06-29 

Nr. 60-14418; 2022-07-13 Nr. 

60-15504; 2022-08-09 Nr. 60-

17586; 2022-08-12 Nr. 60-

17843; 2022-09-09 Nr. 60-

20028; 2022-09-27 Nr. 60-

21512; 2022-10-06 Nr. 60-

22317; 2022-10-19 Nr. 60-

23445; 2022-11-08 Nr. 60-

25072; 2022-11-14 Nr. 60-

25583; 2022-11-30 Nr. 60-

26995; 2022-12-09 Nr. 60-

27791. 

Marijampolės PN po budėjimo 

peržiūrimi pasirinktinai 50% 

vaizdo įrašų. 

Panevėžio PN atlikti 96 vaizdo 

registratoriais užfiksuotų 

budinčiųjų pamainų  įrašų 

patikrinimai, siekiant nustatyti ar 

vaizdo registratoriai naudojami 

pagal nustatytą tvarką;  atlikti  83 

kontroliniai patikrinimai. 

Parengta 12 pažymų apie vaizdo 

registratorių naudojimą. 

1.17. Mažinti KD ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų 

neteisingų duomenų pateikimo, gaunant 

kelionės išlaidas į darbą ir atgal, kurių neturėtų 

gauti arba turėtų gauti mažesnes, riziką. 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD pavaldžių 

įstaigų struktūrinių 

padalinių vadovai 

Kartą per metus 

patikrinant ne 

mažiau kaip 15 % 

gaunančių 

išmokas 

Patikrinta ne mažiau kaip 15 

proc. visų tokių išmokų 

gavėjų 

KD Imuniteto skyrius, 

vykdydamas tarnybinių, darbo 

drausmės pažeidimų ir 

piktnaudžiavimo atvejų 

prevenciją, pasirinktinai atliko 

Vilniaus PN 2-ojo Saugumo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

valdymo skyriaus 2-os 

budinčiosios pamainos 13 

pareigūnų pateiktų prašymų ir 

ataskaitų dėl važiavimo išlaidų 

kompensavimo už 2022 m. 

liepos, rugpjūčio ir rugsėjo 

mėnesius, patikrinimą (2022-12-

21 Pažyma apie atliktą 

patikrinimą Nr. LV-8461). 

Kauno TI patikrinimas atliktas, 

parengta  pažyma 2022-11-25 

Nr. 62-1775 apie važiavimo 

kompensacijos išmokų gavėjus. 

Vilniaus PN pareigūnai laiku 

pateikė  kelionių išlaidų į darbą ir 

atgal važiavimo ataskaitas. 

Duomenų apie piktnaudžiavimą 

pildant važiavimo į tarnybos 

vietą ir atgal ataskaitas nustatyta 

nebuvo (1-ojo SVS tarnybinis 

2022-07-14 pranešimas Nr. 14-

3339; 2-ojo SVS tarnybinis 

2022-07-15 pranešimas Nr. 14-

3352; Resocializacijos skyriaus 

2022-07-15 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-2294). 

Pareigūnams nuolat priminta 

apie tai, jog dėl neteisingų 

duomenų pateikimo, jų atžvilgiu 

gali būti taikoma teisinė 

atsakomybė. 2022-12-21 buvo 

gautas Finansų skyriaus 

vyriausiosios specialistės 

elektroninis laiškas, kuriame 

prašoma atkreipti dėmesį teikiant 

ataskaitas už gruodžio mėnesio 

važiavimą į tarnybos vietą ir 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

atgal. Taip pat laiške buvo 

pateikta važiavimo išlaidų 

apskaičiavimo tvarka. 

Elektroninis laiškas buvo 

persiųstas visiems įstaigos 

darbuotojams susipažinti bei 

vadovautis (2022-12-29 pažyma 

Nr. 14-5298). 

2022-12-21 iš KD Imuniteto 

skyriaus buvo gauta pažyma Nr. 

LV-8461, kurioje buvo 

užfiksuoti pareigūnų pažeidimai 

dėl netinkamai pildomos 

dokumentacijos. Pareigūnai 

buvo  instruktuoti dėl tinkamai 

pildomos dokumentacijos. 

Pareigūnai, kuriems buvo 

nustatyti trūkumai dėl 

dokumentacijos pildymo, 

patikslino pildytas ataskaitas bei 

užpildė naujus prašymus. Taip 

pat buvo pašalinti ir kiti nustatyti 

trūkumai (2023-01-05 pažyma 

Nr. SV-25-169). 

Pravieniškių PN-AK tikrintos 

visos pareigūnų teikiamos 

važiavimo asmeniniu transportu 

išlaidų ataskaitos ir struktūrinio 

padalinio vadovas jose vizuoja 

,,Suderinta“. Turto valdymo 

skyrius patikrino: įrašytų 

kilometrų atitikimą, 

pamainų/darbo dienų skaičių su 

darbo laiko apskaitos žiniaraščiu, 

išlaidų sumos apskaičiavimą 

(daugybą). Klaidingai pateikti 

duomenys ataskaitose buvo 
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Eil. 

Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

ištaisomi ir įsakymuose dėl 

važiavimo išlaidų 

kompensavimo įtraukiama jau 

teisinga kompensavimo suma. 

Tikrintos visos pareigūnų 

teikiamos važiavimo asmeniniu 

transportu išlaidų ataskaitos ir 

struktūrinio padalinio vadovas 

jose vizuoja ,,Suderinta“. 

Alytaus PN 2022 m. balandžio 

26 d. įsakymu Nr. 1-129 sudaryta 

komisija vykdyti išmokų, 

susijusių su kelionės išlaidomis į 

darbą ir atgal, kontrolę. 

Patikrinta ne mažiau kaip 15 

proc. visų tokių išmokų gavėjų 

(2022-08-22 pažyma Nr. 4-4266 

– 30 SVS pareigūnų; 2022-09-19 

pažyma Nr. 4-4589 – 20 RS 

pareigūnų). 

LAVL siekiant mažinti įstaigų 

darbuotojų neteisingų duomenų 

pateikimą, gaunant kelionės 

išlaidas į darbą ir atgal, 2022 m. 

buvo atliktas prevencinis 

pareigūnų pateiktų pravažiavimo 

išlaidų ataskaitų patikrinimas 

(2022-11-25 Pažyma dėl Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės 

pareigūnų pateiktų 2022 m. 

liepos, rugpjūčio, rugsėjo 

mėnesių važiavimo asmeniniu 

transportu išlaidų ataskaitų 

patikrinimo Nr. BD-3404). 

Marijampolės PN Buhalterinės 

apskaitos skyrius patikrino ne 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

mažiau kaip 15% gaunančių  

išmokas. 

1.18. Tikrinti degalų pylimus ir jų panaudojimą KD Turto valdymo 

skyrius,  

KD Imuniteto 

skyrius 

Kartą per pusmetį Įvykdyti patikrinimai dėl 

degalų pylimų ir panaudojimų 

KD Imuniteto skyrius ir Turto 

valdymo skyrius pasirinktinai 

atliko KD tarnybinių 

automobilių naudojimo 2022 

metais, patikrinimą (2022-12-30 

Pažyma apie atliktą patikrinimą 

Nr. LV-9066).  

1.19. Tikrinti KD, jam pavaldžių įstaigų ir valstybės 

įmonės darbuotojų darbo dienos maršrutus per 

„Ecofleet“ 

KD Turto valdymo 

skyrius,  

KD Imuniteto 

skyrius 

Ne rečiau nei kartą 

per pusmetį, 

pasirinktinai 

patikrinant ne 

mažiau kaip 10 % 

vykdytų maršrutų 

Vykdytų maršrutų kontrolės 

skaičius 

KD Imuniteto skyrius ir Turto 

valdymo skyrius pasirinktinai 

atliko KD tarnybinių 

automobilių naudojimo 2022 

metais, patikrinimą (2022-12-30 

Pažyma apie atliktą patikrinimą 

Nr. LV-9066). 

1.20. Užtikrinti BVS atliekamų viešųjų pirkimų 

skaidrumą 

KD Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius,  

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir valstybės 

įmonė 

2022 m. Užtikrintas bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose 

vykdomų viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolės 

priemonių vykdymas 

KD Centralizuotas viešųjų 

pirkimų skyrius užtikrino 

bausmių vykdymo sistemos 

įstaigose vykdomų viešųjų 

pirkimų prevencinės kontrolės 

priemonių vykdymą. 2022 m. 

sausio 14  d. KD direktoriaus 

įsakymu Nr. V-9 patvirtintas 

2022 metų bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų viešųjų pirkimų 

patikrinimų grafikas. 

Vadovaujantis juo, atlikti 

patikrinimai ir surašytos 

patikrinimų išvados: 2022-12-02 

Nr. LV-7459 PPN; 2022-11-18  

Nr. LV-6699 APN; 2022-12-05 

Nr. LV-7537 MPN; 2022-10-28 

Nr. LV-6310 KTI; 2022-12-06    

Nr. LV-7562  PPN-AK; 2022-

11-18 Nr. LV-6712 ŠTI; 2022-
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

09-27 Nr. LV-5413 VPN; 

vykdomas LAVL patikrinimas. 

Kauno TI viešuosius pirkimus 

vykdė 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 

pasirašė konfidencialumo 

pasižadėjimą ir nešališkumo 

deklaraciją, visos atliekamos 

pirkimo procedūros buvo 

tvirtinamos dokumentais. 

Dokumentų derinimas, 

pasirašymas bei įgaliojimų 

suteikimas viešųjų pirkimų 

dalyviams išsamiai 

reglamentuotas vidiniais teisės 

aktais. Viešieji pirkimai 

(išskyrus išimtinius atvejus) 

vykdyti skelbiamos apklausos 

būdu per CVP IS, įskaitant CPO, 

BVS CPO. Pirkimai vykdyti 

pagal patvirtintą ir viešai 

skelbiamą viešųjų pirkimų planą, 

jo papildymą. 

Vilniaus PN buvo nuolat 

užtikrinamas viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolės priemonių 

vykdymas. 

Alytaus PN viešųjų pirkimų 

analizei atlikti sudaryta komisija  

(2021 m. spalio 25 d. įsakymas 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Nr. 1-206). 2022 m. 1-ąjį pusmetį 

tikrinta: 2022-01-31  Nr. 1 

Statybinių atliekų išvežimas 

utilizavimas; 2022-01-31 Nr. 2 

Putų polistirolo plokštės; 2022-

01-31 Nr. 3 Elektros kabeliai ir 

instaliacinės medžiagos; 2022-

01-31 Nr. 4 Apšvietimo 

įrenginiai ir elektros šviestuvai; 

2022-01-31  Nr. 5 Elektriniai 

Boileriai“; 2022-07-31 Analizė;  

2022-05-01 Pareigūnų uniformos 

striukių, žieminių kombinezonų 

pirkimas; 2022-07-31 Analizė;  

2022-04-01 Pramoninis 

šaldytuvas; 2022-07-31 Analizė; 

2022-03-01 Dažai lakas ir 

panašūs gaminiai; 2022-07-31 

Analizė  2022-02-01 Keleivių 

vežimo paslauga; 2022-07-31 

Analizė  2022-01-01 Skalbimo 

paslauga; 2022-12-31 Analizė  

2022-06 Buitinių elektros 

prietaisų (elektrinių šildytuvų) 

pirkimas; 2022-12-31 Analizė  

2022-07 Nepavojingų atliekų 

šalinimo paslaugos pirkimas; 

2022-12-31 Analizė; 2022-08 

Kabelinės linijos tiesimo darbų 

pirkimas; 2022-12-31 Analizė;  

2022-09 Gamtinių dujų 

pirkimas; 2022-12-31 Analizė;  

2022-10 Valiklių, skalbiklių ir 

kitų švaros prekių pirkimas. 

LAVL siekiant užtikrinti, kad 

rengiami pirkimų dokumentai 

atitiktų reikalavimus, nurodytus 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės 

aktuose ir būtų parengti 

atsižvelgiant į KD teiktas 

pastabas analogiškų pirkimų 

dokumentuose, patvirtintas 

2021-09-27 direktoriaus 

įsakymas Nr. V-146 „Dėl 

vienetinių pirkimų paraiškas 

koordinuojančio asmens 

paskyrimo“. 

Panevėžio PN viešuosius 

pirkimus vykdė pirkimų 

organizatorius / organizatoriai. 

Kiekvienas Viešųjų pirkimų 

komisijos narys ir pirkimų 

organizatorius pasirašė 

konfidencialumo pasižadėjimą ir 

nešališkumo deklaraciją, pateikė 

privačių interesų deklaraciją. 

Mokymo centre vykdyta visų 

atliekamų viešųjų pirkimų 

prevencinė kontrolė. 

1.21. Mažinti korupcijos apraiškas Lietuvos 

probacijos tarnybos veikloje, susijusioje su 

probuojamųjų priežiūros vykdymu. Siekti 

formuoti nuoseklią vienodą nuteistųjų 

priežiūros planavimo ir vykdymo praktiką 

Lietuvos probacijos 

tarnyba 

Iki liepos 1 d. Atliktas Lietuvos probacijos 

tarnybos darbuotojų dėl 

probuojamųjų priežiūros 

vykdymo patikrinimas 

Laikotarpiu nuo 2022-04-15 iki 

2022-07-01 Probacijos tarnybos 

Resocializacijos ir priežiūros 

skyrius atliko 2 (du) tarnybinės 

veiklos patikrinimus: 

1. 2022-05-31 Probacijos 

tarnybos Resocializacijos ir 

priežiūros skyrius atliko 

Probacijos tarnybos Panevėžio 

regiono skyriaus (Panevėžio 

miesto ir rajono veiklos 

teritorijose) tarnybinės veiklos 

patikrinimą, siekiant įvertinti 

elgesio kontrolės priemonių, 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

taikomų probuojamiesiems, 

intensyvumą. Patikrinimo metu 

Panevėžio regiono skyriuje 

esminių trūkumų nenustatyta, 

prižiūrimiems asmenims 

taikomos elgesio kontrolės 

priemonės nustatytos tinkamai, 

elgesio kontrolė vykdoma 

tinkamai bei tinkamai 

reaguojama į probuojamųjų 

daromus probacijos sąlygų 

pažeidimus. 2022-06-21 

parengta pažyma Nr. VD-1913 

„Apie Lietuvos probacijos 

tarnybos Panevėžio regiono 

skyriaus patikrinimą“. 

2. 2022-04-27 Probacijos 

tarnybos Resocializacijos ir 

priežiūros skyrius atliko 

Probacijos tarnybos Kauno 

regiono skyriaus (Varėnos ir 

Alytaus rajonų veiklos 

teritoriniuose padaliniuose) 

tarnybinės veiklos patikrinimą 

asmenų, kurie lygtinai paleisti iš 

pataisos įstaigų. Apibendrinus 

patikrinimo rezultatus, 

Probacijos tarnybos 

darbuotojams buvo pateiktos 

rekomendacijos dėl tarnybinės 

veiklos vykdymo. 2022-05-30 

parengta pažyma Nr. VD-1739 

„Apie Lietuvos probacijos 

tarnybos Kauno regiono skyriaus 

(Varėnos ir Alytaus rajonų veiklų 

teritorijose) tarnybinės veiklos 

patikrinimą“. 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Siekiant formuoti nuoseklią, 

vienodą nuteistųjų priežiūros 

planavimo ir vykdymo praktiką, 

Probacijos tarnybos direktoriaus 

2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 

V-185 buvo patvirtintos 

Tarnybinės veiklos patikrinimų 

atlikimo ir metodinės pagalbos 

teikimo rekomendacijos, kurios 

nustato Probacijos tarnybos 

pareigūnų ir (ar) valstybės 

tarnautojų ar darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

tarnybinės veiklos, vykdant 

Probacijos tarnybos priežiūroje 

esančių asmenų priežiūrą, 

patikrinimų atlikimo, 

patikrinimų metu surinktos 

informacijos ir nustatytų faktų 

įforminimo bei metodinės 

pagalbos teikimo tvarką. Taip 

pat, Probacijos tarnybos 

direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. 

įsakymu Nr. V-186 patvirtintos 

Probacijos ir kitų baudžiamosios 

atsakomybės priemonių 

planavimo ir vykdymo 

metodinės rekomendacijos, 

kurios skirtos Probacijos 

tarnybos pareigūnams 

(darbuotojams) padėti užtikrinti 

tinkamą ir efektyvų teismų 

sprendimų, kuriais paskirta 

probacija ir kitos baudžiamosios 

atsakomybės priemonės 

(bausmės ir baudžiamojo bei 

auklėjamojo poveikio 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

priemonės), vykdymą, 

organizuoti individualų darbą su 

prižiūrimaisiais, atsižvelgiant į 

bausmės rūšį, teismo skirtus 

įpareigojimus, asmens 

nusikalstamo elgesio rizikos 

vertinimo metu nustatytus 

kriminogeninius ir apsauginius 

veiksnius, kylančias asmenines 

ar socialines problemas bei 

formuoti vienodą praktiką 

Probacijos tarnyboje. 

1.22.  Tikrinti visų grandžių vadovų tarnybinę veiklą. 

Vertinimo metu (jei nevertinta tarnybinės 

atsakomybės požiūriu) taip pat įvertinti, ar 

nesikartoja (nėra sistemingi) silpnos kontrolės 

įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones 

atvejai 

KD Imuniteto 

skyrius 

2022 m. Patikrinta visų grandžių 

vadovų tarnybinė veikla. 

Įvertinti ar nesikartoja silpnos 

kontrolės įgyvendinant 

korupcijos prevencijos 

priemones atvejai 

Priemonės vykdymas pratęstas. 

2 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo. Didinti BVS darbuotojų atsparumą 

(nepakantumą) korupcijai. 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų supažindinimas su vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis, jų 

įsitraukimas į antikorupcinę veiklą; 

2. Visuomenės suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje. Informavimas apie vykdomas prevencines priemones bei nustatytus 

korupcijos pasireiškimo atvejus. 

2.1. Skelbti aktualią informaciją apie bausmių 

vykdymo sistemos veiklą bei rezultatus, 

priimtus vidaus teisės aktus, susijusius su 

įstaigų veiklos sritimis  Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse bei 

socialinių tinklų paskyrose 

KD Komunikacijos 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir valstybės 

įmonė 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Užtikrintas aktualios 

informacijos apie bausmių 

vykdymo sistemos veiklą ir 

rezultatus paskelbimas 

KD Komunikacijos ir 

tarptautinio bendradarbiavimo 

skyrius nuolat pagal poreikį 

skelbė aktualią informaciją apie 

bausmių vykdymo sistemos 

veiklą bei rezultatus, priimtus 

vidaus teisės aktus, susijusius su 

įstaigų veiklos sritimis  KD ir 

jam pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse bei socialinių tinklų 

platformoje „Facebook“. 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Kauno TI  interneto svetainėje 

bei socialinių tinklų paskyrose 

nuolat skelbta aktuali 

informacija apie įstaigos veiklą 

bei rezultatus. 

Vilniaus PN interneto svetainėje 

pagal poreikį buvo užtikrinamas 

aktualios informacijos apie 

Vilniaus PN veiklą ir rezultatus 

paskelbimas. 

Pravieniškių PN-AK aktuali 

informacija skelbta nuolat, pagal 

poreikį. 

Alytaus PN aktuali informacija 

nuolat skelbta įstaigos interneto 

svetainėje. 

Per 2022 m. I pusmetį LAVL 

interneto svetainėje paskelbtas 1 

vidaus teisės aktas - Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės 

direktoriaus 2022 m. birželio 7 d. 

įsakymas Nr. V-70 „Dėl 

nuteistųjų (suimtųjų), atliekančių  

laisvės atėmimo bausmę 

(suėmimą) Laisvės atėmimo 

vietų ligoninėje ir asmenų, 

atvykusių į pasimatymą su 

nuteistuoju (suimtuoju), 

pasimatymų suteikimo ir jų 

vykdymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo". Per 2022 m. II 

pusmetį LAVL interneto 

svetainėje nebuvo skelbti vidaus 

teisės aktai. Atsižvelgiant į 

planuojamus pokyčius, bausmių 

vykdymo sistemos 

reorganizaciją 2023 m., 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

susilaikyta nuo naujų vidaus 

teisės aktų rengimo. 

Šiaulių TI, Marijampolės PN 

priemonė vykdyta nuolat. 

Panevėžio PN užtikrintas 

aktualios informacijos apie 

bausmių vykdymo sistemos 

veiklą ir rezultatus paskelbimas. 

Informacija apie Mokymo centro 

veiklą bei rezultatus, priimtus 

teisės aktus, susijusius su MC 

veikla, nuolat buvo skelbiama 

MC interneto svetainėje 

(www.kdmc.lt ir 

www.tapkpataisospareigunu.lt)  

bei socialinių tinklų Facebook ir 

Instagram paskyrose. 

2.2. Kalėjimų departamento interneto svetainės 

skiltyje „Korupcijos prevencija“ skelbti 

aktualią informaciją apie vykdomą veiklą 

korupcijos prevencijos srityje 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Komunikacijos 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Užtikrintas aktualios 

informacijos apie korupcijos 

prevenciją paskelbimas 

KD Komunikacijos skyrius KD 

interneto svetainės skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ skelbė 

aktualią informaciją apie 

vykdomą veiklą korupcijos 

prevencijos srityje. 

Kauno TI, Vilniaus PN, 

Pravieniškių PN-AK, Alytaus 

PN, LAVL, Šiaulių TI, 

Marijampolės PN, Panevėžio PN 

užtikrintas aktualios 

informacijos apie korupcijos 

prevenciją paskelbimas. Skelbti 

kontaktiniai duomenys, kuriais 

galima pranešti apie korupcijos 

atvejį. Nurodyti darbuotojai, 

atsakingi už korupcijos 

prevencijos vykdymą įstaigoje. 

Aktuali informacija apie 

korupcijos prevenciją Mokymo 

http://www.kdmc.lt/
http://www.tapkpataisospareigunu.lt/
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

centre skelbta interneto 

svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 

2.3. Skelbti informaciją (nuasmenintus duomenis) 

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 Komunikacijos 

skyrius,  

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 

KD Komunikacijos skyrius pagal 

poreikį skelbė informaciją 

(nuasmenintus duomenis) KD 

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. 

Kauno TI, Marijampolės PN 

korupcinio pobūdžio atvejų 2022 

metai nenustatyta. 

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. 

Pravieniškių PN-AK, Alytaus 

PN, LAVL, Šiaulių TI aktuali 

informacija skelbta nuolat, pagal 

poreikį. 

Panevėžio PN nebuvo nustatyta 

pareigūnų korupcinio pobūdžio 

tarnybinių nusižengimų. 
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Nr. 
Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

Korupcinio pobūdžio teisės aktų 

pažeidimų per 2022 m. Mokymo 

centre  užfiksuota nebuvo. 

2.4. Skatinti ir motyvuoti (naudojant finansinius ir 

nefinansinius skatinimo būdus) pareigūnus, 

padėjusius nustatyti ir išaiškinti korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius,  

KD pavaldžios 

įstaigos 

2022 m. Paskatinti pareigūnai, padėję 

nustatyti ir išaiškinti 

korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus bei labiausiai 

prisidėję prie antikorupcinės 

aplinkos kūrimo. 

Per ataskaitinį laikotarpį poreikio 

vykdyti priemonę nebuvo.  

 

2.5. Stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą 

korupcijos prevencijos srityje 

KD Imuniteto 

skyrius 

2022 m. Organizuotų tarpinstitucinių 

susitikimų metu pasidalinta 

gerąja praktika korupcijos 

prevencijos srityje. 

Dalyvauta 3-uose STT 

organizuojamuose mokymuose, 

skirtuose korupcijos prevencijai, 

rizikų valdymui bei gerosios 

patirties sklaidai.  

2.6. Dalyvauti organizuojamuose mokymuose 

korupcijos prevencijos temomis 

KD Imuniteto 

skyrius 

2022 m. Mokymuose korupcijos 

prevencijos klausimais 

dalyvavusių pareigūnų 

skaičius 

2022-10-13 KD Imuniteto 

skyrius pravedė pokalbį su 

Alytaus PN Resocializacijos 

skyriaus darbuotojais korupcijos 

prevencijos tema. Su 

Resocializacijos skyriaus 

darbuotojais buvo aptarti jiems 

aktualūs klausimai, susiję su 

korupcija ir jos prevencija. 

Darbuotojams papildomai 

priminti teisės aktų reikalavimai, 

taip pat jie papildomai 

informuoti kur kreiptis, turint 

informacijos apie teisės 

pažeidimus. 

2.7. Organizuoti ir pravesti nuotolinius BVS 

struktūrinių padalinių visų grandžių pareigūnų 

mokymus antikorupcijos, grėsmių 

nacionaliniam saugumui, lojalumo valstybei ir 

tarnybai bei kitomis aktualiomis temomis. 

KD Mokymo 

centras 

Kartą per metus, 

Moodle aplinkoje, 

suteikiant 

konsultacijas 

Mokymus išklausiusių 

pareigūnų skaičius 

2022 m.  įvyko 8 mokymai tema 

„Korupcija ir jos prevencija“. 

Šiuose mokymuose dalyvavo 

187 asmenys. 
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Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 
Įvykdymas 

2.8. Organizuoti ir pravesti nuotolinius mokymus 

nusikaltimų valstybės tarnybai teisinio 

reguliavimo praktiniais aspektais 

KD Mokymo 

centras 

Kartą per metus, 
Moodle aplinkoje, 

suteikiant 

konsultacijas 

Mokymus išklausiusių 

pareigūnų skaičius 

Parengtos mokymo programos: 

1. „Korupcijos apraiškų 

nustatymas valstybės tarnyboje“ 

(mokymo programa patvirtinta 

Mokymo centro direktoriaus 

įsakymu 2022-07-14 Nr. R-14); 

2. „Nusikaltimų valstybės 

tarnybai teisinio reguliavimo 

praktiniai aspektai“ (Mokymo 

programa patvirtinta Mokymo 

centro direktoriaus įsakymu 

2022-07-14 Nr. R-15). 

Mokymus pagal 1,2 mokymo 

programą išklausė – 67 dalyviai. 

2.9. Skatinti bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę veiklą 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Komunikacijos 

skyrius,  

KD pavaldžios 

įstaigos ir valstybės 

įmonė 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Pasitikėjimo linija gaunama 

informacija apie galimas 

korupcijos apraiškas 

Pasitikėjimo linija buvo gauti 

196 pranešimai, iš kurių 164 

gauti telefonine pasitikėjimo 

linija, 32 – elektroniniu paštu. 

Visi Pasitikėjimo linijos 

priemonėmis gauti pranešimai 

buvo įforminami tarnybiniais 

pranešimais ir registruojami 

Dokumentų valdymo sistemos 

priemonėmis. 

KD Komunikacijos skyrius 

interneto svetainėje skelbė 

pasitikėjimo telefoną ir el. p., kitą 

aktualią informaciją. 

Kauno TI, Vilniaus PN, 

Pravieniškių PN-AK, Alytaus 

PN, LAVL, Šiaulių TI, 

Marijampolės PN, Panevėžio PN 

administracinių pastatų 

informaciniuose stenduose  ir 

interneto svetainėje paskelbta  

KD „Pasitikėjimo linijos“, STT 

„Karštosios linijos“, Lietuvos 
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Laukiamo rezultato 
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Įvykdymas 

Respublikos prokuratūros 

kontaktiniai duomenys. 

Taip pat informacija apie jų 

paskirtį darbuotojams yra 

prieinama, gyvenamųjų korpusų 

informaciniuose stenduose 

iškabinama pagal poreikį (jei 

tokios informacijos nėra) 

(Resocializacijos skyriaus 2022-

07-15 tarnybinis pranešimas Nr. 

64-2294). 

Savo požiūrį apie korupciją gali 

išreikšti kiekvienas asmuo, 

užpildęs skiltyje patalpintą KD 

anoniminę apklausą: 

https://goo.gl/forms/lcKHhuaU

mDUtI8OJ2. 

Darbuotojai skatinti įsitraukti ir 

laikytis antikorupcinės veiklos 

aukščiausių standartų. Taip pat 

dalyvauti Mokymo centro 

organizuojamuose  darbuotojų 

mokymuose. Pareigūnai nuolat 

informuojami apie tai, jog 

pastebėję korupcines apraiškas ar 

veiklas, jie apie tai turėtų 

nedelsiant pranešti atsakingoms 

institucijoms.   
*Atsižvelgiant į tai, kad Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios laisvės atėmimo vietų 

įstaigos nuo 2023-01-01 tapo vienu juridiniu asmeniu, keitėsi jo ir struktūrinių padalinių pavadinimai, ataskaitoje pateikiami duomenys su iki 2023-01-

01 galiojusiais priemonių, jų vykdytojų bei laukiamų rezultatų pavadinimais. 

_________________________________________________________________________ 

https://goo.gl/forms/lcKHhuaUmDUtI8OJ2
https://goo.gl/forms/lcKHhuaUmDUtI8OJ2

