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KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
IMUNITETO SKYRIUS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI
VALSTYBĖS ĮMONĖS 2017 – 2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO PER 2017 M. ATASKAITA
2018-02-15 Nr. LV-705
Vilnius
Eil.
Nr.
1
1.

Priemonė
2
Formuoti Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnų
ir nuteistųjų nepakantumą
korupcijai, skatinant juos
pasitikėti tarnybomis,
tiriančiomis korupcinę
veiklą, didinti informacijos
apie Kalėjimų
departamento pasitikėjimo
linijos, Lietuvos
Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos
„Karštosios linijos“ ir kitų
institucijų, kovojančių su
korupcija, telefonų
numerių egzistavimą bei

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

3

4

5

KD Imuniteto
skyrius

Kalėjimų departamento pasitikėjimo linijos telefono numeris skelbiamas Kalėjimų
departamento interneto svetainėje. Imuniteto skyriaus pareigūnai per 2017 m. metus
pravedė 32 paskaitas korupcijos prevencijos tema, kurių metu siekė stiprinti
darbuotojų netoleranciją korupcijai, nepakantumą korupcijos apraiškoms.
2017 m. Imuniteto skyrius parengė lankstinuką (atmintinę) antikorupcine tema,
kuriame buvo pateikiami ir telefonų numeriais, kuriais galima pranešti apie žinomus
korupcijos atvejus. Šiuos lankstinukus Imuniteto skyriaus pareigūnai dalino Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojams teik organizuotų mokymų, tiek kitokio
pobūdžio susitikimų metu. Iš viso per metus buvo išdalinta daugiau nei 700
lankstinukų.
Informacija su telefonų numeriais paskelbta informaciniuose stenduose, esančiuose
KPP 3, 4, 5, 6, pasimatymų biure, nuteistųjų be sargybos patalpose ir administracinio
pastato informaciniuose stenduose. Pranešimų negauta
Vilniaus pusiaukelės namų skelbimų lentoje buvo paskelbta informacija apie
institucijas, kovojančias su korupcija. Paskelbti KD pasitikėjimo bei LR STT
„Karštosios linijos“ telefono numeriai. Vilniaus PN buvo nuolat tikrinama, ar
skelbimai su KD pasitikėjimo bei LR STT „Karštosios linijos“ telefono numeriais yra
pakabinti gerai matomose vietose bei, ar nėra nusiskundimų iš įstaigos darbuotojų ir/
ar nuteistųjų dėl informacijos trūkumo. Nuteistieji bendrų susirinkimų metu buvo

Priemonė vykdoma nuolat

Alytaus PN

Vilniaus PN

Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose skelbiama
informacija
apie
Kalėjimų
departamento pasitikėjimo linijos,
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos „Karštosios linijos“
ir kitų institucijų, kovojančių su
korupcija,
telefonų
numerių
egzistavimą bei paskirtį. 2017 m.
Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose
įstaigose
buvo
intensyviai organizuojamos paskaitos
korupcijos prevencijos temomis,
siekiant
formuoti
darbuotojų
nepakantumą korupcijai, stiprinti
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PN

Kybartų PN

Panevėžio PN

Pravieniškių
PN-AK
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skatinami, pastebėję korupcijos apraiškų, pranešti apie tai atitinkamoms tarnyboms.
Darbuotojams buvo organizuotas pasitarimas apie viešųjų ir privačių interesų
derinimą valstybinėje tarnyboje, siekiant užtikrinti bet kokį galimą interesų konfliktą
(2017-06-12 protokolas Nr. 1-55). Ataskaitiniu laikotarpiu pranešimų ar skundų
gauta nebuvo;
2017 m. balandžio 18 d. pažyma Nr. 14-1694;
2017 m. liepos 20 d. pažyma Nr. 14-2572
2017 m. rugsėjo 19 d. pažyma Nr. 14-3118
Priemonė vykdoma nuolatos. Tiek nuteistųjų būrių informaciniuose stenduose, tiek
pataisos namų administracinio pastato, tiek pataisos namų viduje yra skelbiami
institucijų, kovojančių su korupcija,
telefonų numeriai; 2017 m. šie numeriai buvo atnaujinti
2018 m. sausio 5 d. pažyma Nr. 14/07-194
Kybartų PN administracinio pastato informaciniame stende, įstaigos internetinėje
svetainėje skelbiami KD pasitikėjimo telefono, LR STT „Karštoji linija“ numeriai.
Kartą per ketvirtį, pasitarimų metu, padalinių vadovams primenama apie šiuos
telefonus, nurodoma, kad šia informacija padalinių vadovai pasidalintų su pavaldžiais
darbuotojais;
2017 m. rugpjūčio 17 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-2650
2017 m. rugpjūčio 21 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-2667
2017 m. lapkričio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-3751
2017 m. gruodžio 18 d. pažyma Nr. 1/8-3954
Informacija apie KD pasitikėjimo linijos, LR STT „Karštosios linijos“ ir kitų
institucijų, kovojančių su korupcija, telefonų numerius yra laisvai prieinama įstaigos
darbuotojams ir nuteistiesiems. Ji skelbiama įstaigos skelbimų lentoje. Ši informacija
nuolat tikrinama ir atnaujinama;
2017 m. kovo 28 d. pažyma Nr. 01/7-1379
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 01/7-5625
Pravieniškių PN-AK administraciniame pastate bei sektorių skelbimų lentose yra
paskelbtas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir kitų institucijų,
kovojančių su korupcija, telefonų numeriai.
Įstaigos direktoriaus 2016 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-286 patvirtinta
Supažindinimo-įspėjimo dėl įstaigoje nustatytos įėjimo-išėjimo tvarkos bei
nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų perdavimo lapo forma, su kuria
supažindinami valstybės įmonės „Mūsų amatai“ bei kiti Įstaigoje dirbantys ar į
Įstaigą dirbti atvykstantys darbuotojai. Formoje įspėjama dėl įstaigoje nustatytos
įėjimo-išėjimo tvarkos bei nuteistiesiems draudžiamų turėti daiktų perdavimo lapo

pasitikėjimą tarnybomis, tiriančiomis
korupcijos atvejus. per 2017 m.
išdalinta
daugiau
nei
700
lankstinukų-atmintinių,
kuriuose
pateikiama aktuali informacija bei
skelbiamas Kalėjimų departamento
pasitikėjimo linijos numeris ir
elektroninis paštas.
Nustatyta, kad per 2017 m. 20-ia
proc. padidėjo informacijos, gautos
pasitikėjimo linija, skaičius (2016 m.
gauti 125 pranešimai, 2017 m. – 150
pranešimų).
2017 m. atlikto tyrimo, kuriuo
nagrinėtas
bausmių
vykdymo
sistemos darbuotojų, nuteistųjų ir
probacijos priežiūroje esančiųjų
požiūris į korupciją, rezultatai
atskleidė, kad respondentai išreiškia
stiprią
netoleranciją
korupcijos
apraiškoms:
bausmių
vykdymo
sistemos darbuotojų tolerancijos
korupcijai įstaigose indeksas – 1,3;
nuteistųjų – 3,5, o probacijos
priežiūroje
esančiųjų
–
2,6
(dešimtbalėje skalėje, kur 10 reiškia
tolerantiškiausią požiūrį).

3

Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Lukiškių TI-K

Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL
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prašoma pranešti apie korupcijos atvejus, pateikti Įstaigos direktoriaus, Kalėjimų
departamento pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos „Karštoji linija“ telefono numeris bei elektroninio pašto adresai.
Nuolatos formuojamas požiūris, kad reikia pranešti apie korupcinius atvejus tiek
bendrų susirinkimų, tiek individualių pokalbių metu.
2017 m. liepos 5 d. tarnybinis pranešimas Nr. 37(3) – 156
2018 m. sausio 3 d. tarnybinis pranešimas Nr. 37(3) – 4
Įstaigos interneto svetainėje ir skelbimų lentose yra nuolatos skelbiamas Kalėjimų
departamento pasitikėjimo telefono numeris, LR STT „Karštoji linija“;
2017 m. balandžio 11 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-2180,
2017 m. birželio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-4104
2017 m. spalio 3 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-6638
Kamerose bei prie taksofonų iškabinta informacija apie galimybę pasiskambinti
Kalėjimų departamento pasitikėjimo linija, LR STT „Karštosios linijos“, Skaidrumo
linijos telefonų numeriais;
Ataskaitos Nr. 61/04-1915
Kauno TI šalia siuntinių, perdavimų ir smulkiųjų paketų priėmimo biuro įrengtos
dėžutės, skirtos darbuotojų ir kitų asmenų pranešimams, o įstaigos 3 aukšte – dėžutės,
skirtos darbuotojų ir suimtųjų (nuteistųjų) pranešimams apie korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų faktus (tokio pobūdžio pranešimų
negauta). Taip pat asmenys turi galimybę kreiptis anonimiškai KD pasitikėjimo
telefonu arba el. paštu, nurodytais kaldep.lt ir Kauno TI tinklalapyje. KD pasitikėjimo
linijos ir LR STT „Karštosios linijos“ tel. nr. iškabinti įstaigos informaciniuose
stenduose.
Kauno NTI-PN informaciniuose stenduose, prie taksofono aparatų ir įstaigos
interneto svetainėje įstaigos darbuotojams, suimtiesiems bei nuteistiesiems yra
paskelbti Kalėjimų departamento pasitikėjimo ir LR STT „Karštosios linijos“
telefono numeriai. Skundų dėl informacijos trūkumo apie institucijų, kovojančių su
korupcija, telefonų numerius, kuriais asmenys galėtų pateikti informaciją apie
vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, nėra. Apibendrinant
konstatuotina, kad įstaigos darbuotojams, suimtiesiems bei nuteistiesiems
informacijos pakanka
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. 40-65
2017 m. gruodžio 22 d. pažyma Nr. 40-217
LAVL informaciniuose stenduose, kurie yra lokalizuotose nuteistųjų gydomųjų
skyrių bendrosiose patalpose, taip pat stenduose, esančiuose šalia gydomųjų skyrių
gyvenamųjų korpusų, nuteistųjų klubo patalpose, budinčiosios prižiūrėtojų pamainos
patalpose, administracinio korpuso stende atnaujinta ir papildyta informacija su LR
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Vilniaus APT

Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT
Klaipėdos
APT

KD MC

VIMA

2.

Priimamus į tarnybą ar
darbą valstybės tarnautojus
ir darbuotojus pasirašytinai
supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas
korupcinio pobūdžio
veikas Kalėjimų
departamentui pavaldžiose

KD Personalo
valdymo
skyrius
Alytaus PN
Vilniaus PN

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

teisingumo ministerijos, KD pasitikėjimo, STT „Karštosios linijos“ ir kitų institucijų,
kovojančių su korupcija, telefonų numeriais, kuriais galima pateikti informaciją apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas KD pavaldžiose įstaigose
Vilniaus APT informaciniuose stenduose ir darbuotojų darbo kabinetuose skelbiami
Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir kitų institucijų, kovojančių su
korupcija, telefonų numeriai, kuriais asmenys galėtų pateikti informaciją apie
vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Informacinis stendas, siekiant
jį padaryti labiau pastebimą, atnaujintas. Nebuvo gauta pranešimų apie galimas
korupcijos apraiškas
Vykdoma nuolat
Nebuvo gauta pranešimų apie galimas korupcijos apraiškas
Šiaulių APT ir jos teritorinių skyrių informaciniuose stenduose ši informacija yra
skelbiama
Įstaigos interneto svetainėje ir informaciniuose stenduose atnaujinti ir paskelbti
Kalėjimų departamento pasitikėjimo numeris, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir kitų institucijų, kovojančių su korupcija, telefonų
numeriai, kuriais asmenys galėtų pateikti informaciją apie vykdomas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas įstaigoje.
Įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
Įmonės ir jos filialų informaciniuose stenduose nuolatos skelbiami KD pasitikėjimo ir
LR STT karštosios linijos telefonų numeriai. Įmonės darbuotojams taip pat paskelbti
KD pasitikėjimo linijos nuostatai. Per 2017 m. I pusmetį įmonėje pranešimų apie
galimas korupcijos apraiškas negauta.
2017 m. į tarnybą ar darbą priimta 12 asmenų, visi darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas veikas.
Priimti 32 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas
Priimti 24 darbuotojai, 4 darbuotojai perkelti iš kitų KD prie LR TM pavaldžių
įstaigų ir 21 asmeniui išduoti nuolatiniai leidimai įeiti į įstaigos vidaus teritoriją. Visi
šie asmenys pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už
įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
2017 m. balandžio 18 d. pažyma Nr. 14-1695

Priemonė 2017 m. įvykdyta
Per 2017 m. į Kalėjimų departamentą
ir jam pavaldžias įstaigas (įmonę)
priimti valstybės tarnautojai ir
darbuotojai pasirašytinai supažindinti
su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio
pobūdžio veikas.
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įmonėje
(priimant į tarnybą ar
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3
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PN
Kybartų PN
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Kauno TI

Kauno NTIPN

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

2017 m. liepos 3 d. ataskaita Nr. 9-3469(03)
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 14-4620
Priimti 38 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. 14/07-3823
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-211
Priimti 9 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 10/8-296
Visi priimti į tarnybą ar darbą valstybės tarnautojai ir darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas korupcinio
pobūdžio veikas
2017 m. kovo 27 d. pažyma Nr. 01/7-1371,
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. 01/7-2858
2017 m. spalio 2 d. pažyma Nr. 01/7-4263
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 01/7-5633
Priimti 47 darbuotojai (34 valstybės tarnautojai ir 13 darbuotojų); visi pasirašytinai
supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas korupcinio
pobūdžio veikas;
2017 m. liepos 5 d. tarnybinis pranešimas Nr. 37(3) – 156
2018 m. sausio 3 d. tarnybinis pranešimas Nr. 37(3) – 4
Priimti 29 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas. Dokumentai saugomi
darbuotojų asmens bylose
Visi naujai priimti valstybės tarnautojai ir darbuotojai pasirašytinai supažindinti su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
Ataskaitos Nr. 201/01-4749
Pažyma apie vykdymą Nr. 20/01-157
Priimta 14 darbuotojų (10 valstybės tarnautojų ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis); visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už
įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
2017 m. gruodžio 19 d. tarnybinis pranešimas Nr. 9-1696
Priimtas 21 darbuotojas (16 pareigūnai, 1 karjeros valstybės tarnautojas ir 4
darbuotojai pagal darbo sutartį); visi supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas;
2017 m. birželio 26 d. pažyma Nr. 40-61
2017 m. gruodžio 22 d. pažyma Nr. 40-216
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3.

Atlikti pretendentų į
pareigas Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
asmenybės savybių ir
atsparumo korupcijai
vertinimą
(priimant į tarnybą ar
darbą)

KD Imuniteto
skyrius

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Priimti 97 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas
Priimta 12 pareigūnų, visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas. Raštiški supažindinimai
saugomi asmens bylose. Jiems pateikta atspausdinta informacija apie atsakomybę už
įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas.
Vykdoma nuolat;
2017 m. birželio 21 d. pažyma apie priemonės įvykdymą Nr. VD-239
Priimti 3 darbuotojai; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas; susipažinimo dokumentai
saugomi asmens bylose;
(2017-01-03; 2017-04-06; 2017-06-14)
Priimti 8 asmenys; visi pasirašytinai supažindinti su baudžiamąja ir drausmine
atsakomybe už įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas. Jiems taip pat įduoti
informaciniai lapeliai apie minėtas atsakomybes.
Priimti 3 asmenys (gegužės 8 d.; spalio 30 d.; lapkričio 2 d.). Visi pasirašytinai
supažindinti su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už įvykdytas korupcinio
pobūdžio veikas
Įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
Priimti 9 darbuotojai; naujai į darbą priimami darbuotojai pasirašo Susipažinimo dėl
atsakomybės už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus lapus
pagal 2015 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymą Nr. 1/05-161
2017 m. spalio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. LV-2857

Priemonė 2017 m. neįvykdyta
Per 2017 metus buvo įsigytos dvi
standartizuotos
ir
Lietuvos
populiacijai adaptuotos psichologinio
vertinimo metodikos: NEOPI-R
asmenybės
klausimynas
ir
Wechslerio suaugusiųjų intelekto
skalė-trečias leidimas (WAIS-III).
Taip pat buvo parengtas Kalėjimų
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos
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Su kiekvienu pretendentu į
pareigas Kalėjimų
departamente organizuoti
pokalbį antikorupcine
tematika
(priimant į tarnybą ar
darbą)

KD Imuniteto
skyrius

-

pretendentų į pataisos pareigūnų
pareigas psichologinio vertinimo
atlikimo tvarkos aprašo projektas ir
Įsakymo dėl teisingumo ministro
2015 m. vasario 27 d. įsakymo Nr.
1R-59 „Dėl pataisos pareigūnų
tarnybinės
veiklos
vertinimo
komisijos nuostatų patvirtinimo“
pakeitimo projektas.
Be visa to, buvo atlikti keli
bandomieji
asmenybės
savybių
vertinimai jau dirbantiems Imuniteto
skyriaus pareigūnams.
2017 metais pretendentų į
pareigas Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose asmenybės
savybių ir atsparumo korupcijai
vertinimai nebuvo pradėti vykdyti.
Atsižvelgiant, kad dar nėra
patvirtinti
teisės
aktai,
reglamentuojantys pretendentų į
pataisos
pareigūnų
pareigas
psichologinio vertinimo atlikimą,
šios priemonės vykdymą tikslinga
nukelti ir pradėti vykdyti tik
įsigaliojus minėtiems teisės aktams.
Priemonė 2017 m. įvykdyta
Per 2017 m. 54 į Kalėjimų
departamentui pavaldžias įstaigas
naujai priimtiems jaunesniesiems
pareigūnams ir kitiems darbuotojams
pravesti
prevenciniai
pokalbiai
antikorupcine tema, instruktuojant
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Eil.
Nr.
1

5.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5

Sistemiškai atlikti tyrimus
požiūrio į korupciją tema
Kalėjimų departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose
(kartą per metus)

KD Imuniteto
skyrius

2017 m. birželio 20 d. raštas Nr. 1S-2476 dėl korupcijos suvokimo tyrimo atlikimo;
2017 m. gruodžio 22 d. pažyma Nr. LV-3862 apie atlikto korupcijos suvokimo
bausmių vykdymo sistemoje tyrimo rezultatus

dėl įstatymų, reglamentuojančių
bausmių vykdymą ir korupcijos
prevenciją, laikymosi.
Taip pat 2017 m. Imuniteto
skyriaus pareigūnai pravedė 12
paskaitų - diskusijų korupcijos
prevencijos tema su naujai į pataisos
pareigūnų
pareigas
priimtais
asmeninis įvadinimo mokymo metu
(Kalėjimų departamento Mokymo
centre).
Priemonė 2017 m. įvykdyta
Siekiant
ištirti
požiūrį
į
korupciją
bausmių
vykdymo
sistemoje, 2017 m. buvo parengtos
tikslingos, alternatyvios apklausos
anketos formos, skirtos pildyti
Kalėjimų departamento, laisvės
atėmimo vietų, apygardų probacijos
tarnybų, Kalėjimų departamento
Mokymo centro ir valstybės įmonės
„Mūsų
amatai“
darbuotojams,
nuteistiesiems, probacijos priežiūroje
esantiems asmenims bei išorinei
grupei (t. y. tiesiogiai su bausmių
vykdymo sistema nesusijusiems
visuomenės nariams). Tyrimo metu
buvo nagrinėjami įvairūs aktualūs
klausimai:
suvoktas
korupcijos
reiškinio
aktualumas
bausmių
vykdymo
sistemoje,
korupcijos
reiškinio suvokimas, supratimas ir
apibrėžimas, tolerancija korupcijai;
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5
suvoktas korupcijos apraiškų mastas
bausmių vykdymo sistemoje bei
galimas skirtingų korupcijos formų
paplitimas
įvairiose
įstaigose;
respondentų tiesioginė ir netiesioginė
korupcinė patirtis, susidūrimas su
korupcijos apraiškomis; tiriamųjų
antikorupcinis
potencialas
bei
antikorupcinės bausmių vykdymo
sistemos aplinkos vertinimas.
Tyrimo metu surinkti duomenys
buvo vertinami, analizuojami ir
lyginami skirtingos apimties bei
detalumo pjūviais: lyginti darbuotojų,
nuteistųjų ir probacijos priežiūroje
esančiųjų duomenys; lyginti skirtingo
pobūdžio
įstaigose
dirbančiųjų
vertinimai;
lyginti
konkrečių
skirtingų įstaigų tiriamųjų pateikti
duomenys; lyginti šio tyrimo metu
surinkti duomenys su 2016 m. atlikto
panašaus pobūdžio tyrimo rezultatais.
Šio tyrimo rezultatai 2018 m.
bus pristatyti Kalėjimų departamento
ir
jam
pavaldžių
įstaigų
darbuotojams. Taip pat jais bus
remiamasi 2018 m. rengiant 20192020 m. korupcijos prevencijos
programą ir jos įgyvendinimo
priemonių planą.
Lyginamoji 2016 m. ir 2017 m.
tyrimo rezultatų analizė atskleidė,
kad per metus bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų požiūris į
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Eil.
Nr.
1

6.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžių
įstaigų viešųjų pirkimų
organizatorių atliekamų
mažos vertės viešųjų
pirkimų procedūrų
teisėtumo patikrinimą
(kartą per pusmetį)

KD Imuniteto
skyrius

2017 m. gegužės 2 d. pažyma Nr. LV-1382;
2017 m. birželio 28 d. pažyma Nr. LV-1920;
2017 m. birželio 29 d. pažyma Nr. LV-1924;
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. LV-1952;
2017 m. spalio 23 d. pažyma Nr. LV-3100;
2017 m. spalio 27 d. pažyma Nr. LV-3155.

korupciją bei šio socialinio reiškinio
suvokimas iš esmės nepakito. Tuo
pačiu, nustatyta, kad darbuotojai
buvo mažiau motyvuoti pakartotinai
dalyvauti
korupcijos
suvokimo
tyrime. atsižvelgiant į tai, tikslinga
požiūrio į korupciją tyrimą vykdyti
rečiau (pavyzdžiui, kartą į du metus)
ir 2018 m. metais korupcijos
suvokimo tyrimo nevykdyti.
Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. Imuniteto skyriaus
pareigūnai Kalėjimų departamentui
pavaldžiose įstaigose atliko 6 mažos
vertės viešųjų pirkimų patikrinimus
(t. y., Alytaus pataisos namuose,
Pravieniškių pataisos namuoseatvirojoje
kolonijoje,
Kalėjimų
departamento
Mokymo
centre,
Marijampolės pataisos namuose,
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir
Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Iš jų:
 I pusmetį – 4;
 II pusmetį – 2.
Šių patikrinimų metu, susipažinus su
dokumentine
medžiaga,
visose
minėtoje Kalėjimų departamentui
pavaldžiose įstaigose buvo nustatyti
įvairaus
pobūdžio
pažeidimai
skirtinguose
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vykdymo etapuose,
teiktos pastabos ir siūlymai dėl
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Eil.
Nr.
1

7.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5

Atlikti Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų patalpose
ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta
informacija, kompiuterių
patikrinimą
(kartą per metus)

KD Imuniteto
skyrius

Alytaus PN

Vilniaus PN
Marijampolės
PN

Kybartų PN

Panevėžio PN

Pravieniškių
PN-AK
Lukiškių TI-K

Per 2017 m. Imuniteto skyriaus pareigūnai atliko 4 Kalėjimų departamentui
pavaldžių įstaigų patalpose ir darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija, kompiuterių patikrinimus: Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Šiaulių
tardymo izoliatoriuje, Kauno tardymo izoliatoriuje, Kauno nepilnamečių tardymo
izoliatoriuje-pataisos namuose.
Nė vienoje įstaigoje pažeidimų nenustatyta;
2017 m. liepos 14 d. pažyma Nr. LV-2095;
2017 m. rugsėjo 26 d. pažyma Nr. LV-2792;
2017 m. spalio 26 d. pažyma Nr. LV-3142
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija;
2017 m. gruodžio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 260-2855
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija;
2017 m. birželio 26 d. aktas Nr. 2-3RN-10(RN)
2017 m. birželio 26 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų neužfiksuota;
2017 m. gruodžio 13 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų nenustatyta.
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. 14/07-3824
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-212
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose (ARS,
KŽS, APS), kuriose dirbama su įslaptinta informacija; kompiuteriuose dokumentų su
slaptumo žymomis nerasta;
2017 m. rugpjūčio 25 d. pažyma Nr. 1/8-2801
2017 m. lapkričio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-3751
2017 m. gruodžio 21 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų nenustatyta;
2017 m. birželio 30 d. aktas Nr. 01/8-2876
2017 m. gruodžio 21 d. aktas Nr. 01/7-5505
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija. Parengta ir direktoriui pateikta pažyma apie
patikrinimo rezultatus
2018 m. sausio 3 d. pažyma Nr. LD-5
2017 m. spalio 11 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir

rengiamų mažos vertės viešųjų
pirkimų.
Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. buvo atlikti visų
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų patalpose ir darbo vietose,
kuriose dirbama su įslaptinta
informacija,
kompiuterių
patikrinimai. Iš viso per 2017 m.
buvo
atlikti
24
kompiuterių
patikrinimai. Pastebėtina, kad kai
kuriose įstaigose buvo patikrinimai
per metus buvo atlikti keletą kartų:
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje,
Kauno tardymo izoliatoriuje, Šiaulių
tardymo izoliatoriuje, Marijampolės
pataisos namuose – po 2 kartus,
Kauno
nepilnamečių
tardymo
izoliatoriuje-pataisos namuose – 3
kartus. Nė vieno kompiuterių
patikrinimo
metu
pažeidimų
nustatyta nebuvo.
Siekiant efektyvinti apliekamų
kompiuterių, esančių patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su
įslaptinta informacija, patikrinimų
kokybę, būtų tikslinga, kad šią
priemonę vykdytų ne tik Imuniteto
skyrius, bet ir struktūrinis padalinys,
atsakingas už ADA tinklų ir sistemos
paslaugų
teikimą
Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose.
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL

Vilniaus APT

Kauno APT

Panevėžio
APT
Šiaulių APT
Klaipėdos
APT
KD MC

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų nenustatyta.
2017 m. spalio 16 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-6926
2017 m. gruodžio 22 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų neužfiksuota
2017 m. gruodžio 22 d. pažyma Nr. 103/05-2182
2017 m. gruodžio 19 d. įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir
darbo vietose, kuriose dirbama su įslaptinta informacija; pažeidimų nenustatyta
2017 m. gruodžio 19 d. tarnybinis pranešimas Nr. 62-1111
Per 2017 m. du kartus buvo atliktas netikėtas kai kurių darbuotojų darbo vietų,
kuriose dirbama su įslaptinta informacija, kompiuterių patikrinimas; patikrinimų
metu pažeidimų nenustatyta, o dokumentų su įslaptintos informacijos žymomis
nerasta;
2017 m. balandžio 13 d. pažyma Nr. 40-31
2017 m. rugsėjo 5 d. pažyma Nr. 40-106
Atliktas patikrinimas. Patikrinimo metu informacijos su slaptumo žymomis
kompiuteriuose nerasta, kitų galimų pažeidimų neužfiksuota. Darbuotojai, dirbantys
su įslaptinta informacija, naudojasi laikmenomis, kurios yra užregistruotos LAVL
ARS.
2017 m. gruodžio 5 d. pažyma Nr. 11-262
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija.
2017 m. spalio 4 d. pažyma Nr. VD-811
2017 m. gruodžio 18 d. pažyma Nr. VD-1096
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija;
2017 m. birželio 21 d. pažyma Nr. VD-241
2017 m. rugsėjo 13 d. pažyma Nr. VD-401
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija;
2017 m. gruodžio 7 d. pažyma Nr. 01/8-566
Atliktas patalpų, darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta informacija, kompiuterių
patikrinimas. Pažeidimų ar neatitikimų nenustatyta;
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. VD-137
Įstaigoje buvo atliktas kompiuterių patikrinimas patalpose ir darbo vietose, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija;
2017 m. vasario 17 d. aktas Nr. 018-104
įvykdymas – 100 proc.;
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Eil.
Nr.
1

8.

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Atlikti netikėtą Kalėjimų
departamentui pavaldžių
įstaigų teritorijų, patalpų ir
darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta
informacija ar tokia
informacija yra saugoma,
patikrinimą, siekiant
nustatyti, ar šios vietos
tinkamai apsaugotos
atitinkamomis fizinėmis,
mechaninėmis,
procedūrinėmis,
elektroninėmis apsaugos
priemonėmis
(kartą per metus)

KD Priežiūros
skyrius

Alytaus PN

Vilniaus PN
Marijampolės
PN

Kybartų PN

Panevėžio PN

Pravieniškių
PN-AK
Lukiškių TI-K

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
Kalėjimų departamento Priežiūros skyrius analizavo Kalėjimų departamento patalpų
atitikimą fizinės apsaugos reikalavimams, inicijavo vertinimui būtinų dokumentų
parengimą. Taip pat pagal kompetenciją teikė metodinę pagalbą laisvės atėmimo
vietų įstaigų darbuotojams atliekant patikrinimus įstaigose. vykdant priemonę
pažeidimų nenustatyta.
2017 m. lapkričio 24 d. tarnybinis pranešimas Nr. LV-3473
2014 m. rugpjūčio 22 d. pažymėjimu Nr. (63)-136-231 patvirtinta, kad Alytaus PN,
patalpose Nr. 301 galima dirbti su įslaptinta informacija ar tokią informaciją saugoti.
Atliktas patikrinimas.
2017 m. gruodžio 21 d. tarnybinis pranešimas Nr. 260-2843
Buvo atliktas patikrinimas
2017 m. gruodžio 29 d. patikrinimo aktas Nr. 14-4618
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 64-897
Marijampolės pataisos namų Specialiosios ekspertų komisijos nariai 2 kartus (t. y.
2017 m. liepos 7 d. ir lapkričio 30 d.) atliko netikėtą patikrinimą, kaip, suveikus
apsauginei ir priešgaisrinei signalizacijai, reaguoja direktoriaus budintysis padėjėjas.
Patikrinimo metu sureaguota buvo operatyviai;
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. 14/07-3824
2018 m. sausio 8d. pažyma Nr. 14/07-212
Atliktas Kybartų PN teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas. Nustatyta, kad šios
vietos fizinėmis, mechaninėmis, procedūrinėmis, elektroninėmis apsaugos
priemonėmis apsaugotos tinkamai;
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 1/8-4128
Atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas (2017 m. spalio 5 d.
atliko netikėtą patikrinimą, kaip, suveikus apsauginei signalizacijai, reaguoja
direktoriaus budintysis padėjėjas);
2017 m. spalio 5 d. aktas Nr. 01/7-4326
2017 m. gruodžio 27 d. aktas Nr. 01/7-5552
Atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas. Parengta ir direktoriui
pateikta pažyma apie patikrinimo rezultatus.
2018 m. sausio 3 d. pažyma Nr. LD-5
2017 m. gegužės 17 d. atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas.

Priemonė 2017 m. įvykdyta
Per 2017 m. buvo atlikti Kalėjimų
departamento ir visų jam pavaldžių
įstaigų netikėti įstaigų teritorijų,
patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija ar
tokia informacija yra saugoma,
patikrinimai, siekiant nustatyti, ar
šios vietos tinkamai apsaugotos
atitinkamomis
fizinėmis,
mechaninėmis,
procedūrinėmis,
elektroninėmis
apsaugos
priemonėmis. Nė vieno patikrinimo
metu pažeidimų nustatyta nebuvo.
Pastebėtina, kad Marijampolės
pataisos namuose buvo atlikti 2
patikrinimai, tačiau jų metu buvo tik
vertinta kai, suveikus apsauginei ir
priešgaisrinei signalizacijai, reaguoja
direktoriaus budintysis padėjėjas.
Kita vertus, nebuvo tikrinama, ar
tinkamai yra apsaugotos teritorijos,
patalpos ir darbo vietos, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija ar
tokia informacija yra saugoma. Dėl
to Marijampolės pataisos namuose
2017 metais ši plano priemonė buvo
įvykdyta tik dalinai.
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL

Vilniaus APT

Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT

Klaipėdos
APT
KD MC

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Pažeidimų nenustatyta;
2017 m. gegužės 17 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-3102
2017 m. gruodžio 22 d. atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas;
Pažeidimų neužfiksuota.
2017 m. gruodžio 22 d. pažyma Nr. 103/05-2181
2017 m. gruodžio 19 d. atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas.
Taip pat patikrintas reagavimo grupės atvykimo laikas į suveikusią signalizaciją.
Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta, pastabų nėra.
2017 m. gruodžio 19 d. protokolas Nr. 8-997
2017 m. gegužės 30 d. atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas.
Pažeidimų nenustatyta;
2017 m. gegužės 31 d. pažyma Nr. 24-1308
2017 m. gruodžio 28 d. atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose
dirbama su įslaptinta informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas.
Netikėto patikrinimo metu pažeidimų neužfiksuota.
2017 m. gruodžio 28 d. pažyma Nr. 8-APS-2827
Atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas.
2017 m. spalio 4 d. pažyma Nr. VD-811
2017 m. gruodžio 18 d. pažyma Nr. VD-1096
Atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas;
2017 m. birželio 21 d. pažyma Nr. VD-241
Atliktas įstaigos teritorijos, patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta
informacija bei tokia informacija yra saugoma, patikrinimas;
2017 m. gruodžio 7 d. pažyma Nr. 01/8-566
Atliktas patalpų, darbo vietų, kuriose dirbama su įslaptinta informacija, patikrinimas,
siekiant nustatyti, ar šios vietos yra tinkamai apsaugotos apsaugos priemonėmis.
Pažeidimų ar neatitikimų nenustatyta;
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. VD-137
2017 m. vasario 17 d. atliktas patikrinimas;
2017 m. vasario 17 d. aktas Nr. 018-104
įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
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Eil.
Nr.
1

9.

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžių
įstaigų administraciniuose
padaliniuose laikomos
įslaptintos dokumentacijos
apskaitos patikrinimą
(kartą per metus)

KD
Kriminalinės
žvalgybos
informacijos
skyrius

Alytaus PN
Vilniaus PN
Marijampolės
PN

Kybartų PN
Panevėžio PN
Pravieniškių

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos informacijos skyrius atliko 3
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų administraciniuose padaliniuose laikomos
įslaptintos dokumentacijos apskaitos patikrinimus:
 2017 m. rugsėjo 28 d. – Alytaus pataisos namų Kriminalinės žvalgybos skyriuje;
 2017 m. gruodžio 13 d. – Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos
skyriuje ir Administracijos reikalų skyriuje
 2017 m. gruodžio 18 d. – Panevėžio pataisos namų Kriminalinės žvalgybos
skyriuje ir Administracijos reikalų skyriuje
Patikrinimų metu buvo patikrintas įslaptintų dokumentų rengimas, apskaita
(registravimas), tvarkymas (bylų sudarymas), saugojimas, išslaptinimas, naikinimas,
evakavimas, įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimas.
Patikrinimų, vykusių Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir Panevėžio pataisos namuose
metu taisymų ar kitų pažeidimų, kurie sudarytų sąlygas atsirasti korupcijai,
įslaptintuose registruose ir apskaitos žurnaluose bei kituose tikrintuose dokumentuose
neužfiksuota. Patikrinimo, vykusio Alytaus pataisos namuose, metu buvo nustatyta
įslaptintų dokumentų valdymo organizavimo, įslaptintai informacijai įrašyti skirtų
laikmenų administravimo, įslaptintų dokumentų rengimo taisymų ar pažeidimų.
atsižvelgiant į tai, buvo teikti siūlymai dėl veiklos tobulinimo. Taisymų ar kitų
pažeidimų, kurie sudarytų sąlygas atsirasti korupcijai, įslaptintuose registruose ir
apskaitos žurnaluose neužfiksuota.
2017 m. gruodžio 27 d. tarnybinis pranešimas Nr. 260-2861
Buvo atliktas patikrinimas
2017 m. gruodžio 20 d. patikrinimo aktas Nr. 14-4570
Marijampolės pataisos namų Specialiosios ekspertų komisijos nariai 2 kartus (2017
m. birželio 26 d. ir gruodžio 13 d.) pasirinktinai patikrino administraciniuose
padaliniuose saugomos įslaptintos informacijos apskaitą. Patikrinimų metu trūkumų
nenustatyta;
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. 14/07-3824
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-212
Atliktas administraciniuose padaliniuose laikomos įslaptintos dokumentacijos
apskaitos ir įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų patikrinimas
2017 m. lapkričio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-3751
2017 m. gruodžio 18 d. atliktas įslaptintos informacijos apskaitos patikrinimas
įstaigos administraciniuose padaliniuose;
2017 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. 01/7-5437
Atliktas patikrinimas. Parengta ir direktoriui pateikta pažyma apie patikrinimo

Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. buvo atlikti visų
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų
administraciniuose
padaliniuose laikomos įslaptintos
dokumentacijos
apskaitos
patikrinimai. Iš viso per 2017 m.
buvo atliktas 21 patikrinimas.
Pastebėtina, kad kai kuriose įstaigose
patikrinimai per metus buvo atlikti
keletą kartų: Alytaus pataisos
namuose,
Šiaulių
tardymo
izoliatoriuje, Panevėžio pataisos
namuose, Marijampolės pataisos
namuose – po 2 kartus.
Dauguma
atvejų
įstaigų
administraciniuose
padaliniuose
laikomos įslaptintos dokumentacijos
apskaitos
patikrinimų
metu
pažeidimų
nustatyta
nebuvo.
Patikrinimo,
vykusio
Alytaus
pataisos namuose, metu buvo
nustatyta
įslaptintų
dokumentų
valdymo organizavimo, įslaptintai
informacijai įrašyti skirtų laikmenų
administravimo,
įslaptintų
dokumentų rengimo taisymų ar
pažeidimų. atsižvelgiant į tai, buvo
teikti
siūlymai
dėl
veiklos
tobulinimo.
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
PN-AK
Lukiškių TI-K
Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN
LAVL

Vilniaus APT

Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT
Klaipėdos
APT
KD MC

10.

Organizuoti mokymus ir
(arba) seminarus apie
tinkamą įslaptintos
informacijos saugojimą

KD Imuniteto
skyrius

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

rezultatus.
2018 m. sausio 3 d. pažyma Nr. LD-5
2017 m. gruodžio 14 d. atliktas patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta.
2017 m. gruodžio 15 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-8250
Atliktas administraciniuose padaliniuose saugomos įslaptintos dokumentacijos
apskaitos patikrinimas;
2017 m. kovo 28 d. patikrinimo aktas Nr. 9-6Įs-5(RN)
Patikrinimas atliktas du kartus, trūkumų nenustatyta;
2017 m. gegužės 5 d. pažyma Nr. 8-434
2017 m. gruodžio 4 d. pažyma Nr. 8-962.
2017 m. rugsėjo 7 d. atlikta įslaptintų dokumentų inventorizacija, trūkumų
nenustatyta;
2017 m. rugsėjo 7 d. aktas Nr. 8-800
2017 m. liepos 12 d. Apsaugos ir priežiūros skyriuje atliktas saugomos įslaptintos
dokumentacijos apskaitos patikrinimas;
2017 m. liepos 12 d. pažyma Nr. 8-26Įs-9(RN)
Įvykdyta.
2017 m. gruodžio 22 d. atlikta įslaptintų dokumentų, žymimų slaptumo žyma
„Slaptai“, inventorizacija. Surašytas aktas Nr. BD-1719
Įgyvendinta.
2017 m. spalio 4 d. pažyma Nr. VD-811
2017 m. gruodžio 18 d. pažyma Nr. VD-1096
2017 m. liepos 27 d. pažyma Nr. 15-ĮSV-2(RN)
2017 m. gruodžio 7 d. pažyma Nr. 01/8-566
Atliktas įslaptintos dokumentacijos apskaitos patikrinimas. Pažeidimų ar neatitikimų
nenustatyta;
2017 m. birželio 30 d. pažyma Nr. VD-137
2017 m. vasario 17 d. atliktas įslaptintos dokumentacijos apskaitos patikrinimas;
2017 m. vasario 17 d. aktas Nr. 018-104
įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
-

Priemonė bus vykdoma 2018 m.
2017
vykdyta

m.
–

priemonė nebuvo
t.
y.
Kalėjimų
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Eil.
Nr.
1

11.

Priemonė
2
darbo kompiuteriuose,
fizinį įslaptintos
informacijos apsaugos
užtikrinimą, tinkamą
dokumentacijos apskaitą
(2017-2018 metais)

Atlikti Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų kai kurių
pareigūnų privačių interesų
derinimo deklaracijų ir
rekomendacijų dėl
atsiradusių interesų
konfliktų rizikos zonų
pateikimo patikrinimus
(kartą per metus)

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

3

4

5

KD Imuniteto
skyrius

Alytaus PN
Vilniaus PN

Marijampolės
PN

Per 2017 m. Imuniteto skyriaus pareigūnai atliko 4 Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose dirbančiųjų viešųjų ir privačių interesų deklaracijų
patikrinimus: Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose, Kalėjimų
departamento Mokymo centre; Kalėjimų departamente, Šiaulių tardymo izoliatoriuje.
Visais atvejais buvo nustatyta privačių interesų derinimo deklaravimo klaidų. Teikti
siūlymai nustatytų klaidų įvertinimui bei šalinimui.
2017 m. vasario 23 d. pažyma Nr. LV-617;
2017 m. spalio 26 d. Nr. LV-3149;
2017 m. lapkričio 14 d. pažyma Nr. LV-3324;
2017 m. lapkričio 29 d. pažyma Nr. LV-3519.
2017 m. gruodžio 29 d. tarnybinis pranešimas Nr. 260-2900
Buvo atliktas patikrinimas atsitiktiniu būdu pasirenkant APS ir SRS darbuotojų
pildytas deklaracijas. Buvo patikrintos 8 darbuotojų deklaracijos. Pažeidimų
nenustatyta, patikrinti pareigūnai tinkamai vykdo LR viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Dviejų patikrintų pareigūnų
privačių interesų derinimo deklaracijose buvo nurodytas netikslus įstaigos kodas.
Pareigūnai buvo apie tai informuoti ir klaidos ištaisytos.
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 14-4620
Prisijungus prie Vyriausios tarnybinės etikos komisijos privačiųjų interesų
deklaracijų sistemos IDIS, buvo patikrintos 5 darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos (tarp jų – įstaigos direktoriaus, pavaduoto, padalinio viršininko).

departamentui pavaldžiose įstaigose
neorganizuoti seminarai ir (arba)
mokymai
tinkamo
įslaptintos
informacijos
saugojimo
darbo
vietose,
fizinio
įslaptintos
informacijos apsaugos užtikrinimo,
tinkamos dokumentacijos apskaitos
temomis. šio pobūdžio mokymai
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų
darbuotojams
bus
organizuojami 2018 metais.
Pastebėtina, kad 2017 m.
organizuoti
mokymai
buvo
daugiausiai orientuoti į korupcijos
prevenciją ir antikorupcinį švietimą.
Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. Kalėjimų departamente
ir visose jam pavaldžiose įstaigose
buvo atlikti kai kurių pareigūnų
privačių
interesų
derinimo
deklaracijų ir rekomendacijų dėl
atsiradusių interesų konfliktų rizikos
zonų pateikimo patikrinimai. Dalimi
atvejų buvo nustatyti pažeidimai (t.
y.
darbuotojai,
kurie
buvo
deklaracijas užpildę neteisingai ar
nedeklaravo ryšių su juridiniais ar
fiziniais
asmenimis).
Nustatyti
trūkumai ir klaidos buvo išaiškinti
bei pataisyti.
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Kybartų PN
Panevėžio PN
Pravieniškių
PN-AK

Lukiškių TI-K

Šiaulių TI

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Pažeidimų nenustatyta;
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. 14/07-3823
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-211
Atliktas trijų pareigūnų (pasirinktinai) viešųjų ir privačių interesų derinimo
deklaracijų patikrinimas
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 1/8-4131
Įvykdyta;
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 01/7-5631
2017 m. rugpjūčio 10-21 d. buvo tikrinamos deklaracijos. Pareigūnai buvo
supažindinti su patikrinimo metu nustatytais trūkumais, jiems nurodyta ištaisyti
patikrinimo metu rastas klaidas. 2017 m. lapkričio 13-17 d. pakartotinai buvo
patikrinti pareigūnai, kurie buvo deklaracijas užpildę neteisingai ar nedeklaravę ryšių
su juridiniais ar fiziniais asmenimis. Šio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad minėti
pareigūnai patikslino deklaracijas ir ištaisė klaidas.
Taip pat siekiant nustatyti, ar pareigūnai ir karjeros valstybės tarnautojai tinkamai
vykdo LR Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas, buvo peržiūrėtos Pravieniškių PN-AK rekomendacijos dėl atsiradusių
interesų konfliktų rizikos zonų (2017 m. gruodžio 18 d. pažyma Nr. LD-2834).
Siekiant nustatyti, ar direktoriaus pavaduotojai vykdo minėtas rekomendacijas, 2017
m. gruodžio 1-13 d. buvo peržiūrėti Personalo skyriuje esantys 2017 m. dokumentai.
Nustatyta, kad minėti asmenys rekomendacijas vykdė, įstatymo nuostatų pažeidimų
nenustatyta.
2017 m. rugpjūčio 23 d. pažyma Nr. LD-1795
2017 m. lapkričio 21 d. pažyma Nr. LD-2351
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 13-1
2018 m. sausio 2 d. atrankos būdu patikrinti Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos privačių interesų deklaracijų informacinės sistemos IDIS duomenys.
Nustatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, pateikdami privačių
interesų deklaracijas, vadovaujasi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-6
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-37
Atliktas patikrinimas, kurio metu pasirinktinai buvo patikrintos Šiaulių TI pareigūnų
privačių interesų deklaracijos. Patikrinimo metu nustatyta, kad į APS viršininko
pavaduotojus paskirtas asmuo pavėluotai pateikė privačių interesų deklaraciją
(paskirtas 2017-11-10; deklaraciją pateikė 2017-12-19). Šiaulių TI KŽS atliekamas
tarnybinis patikrinimas.
2017 m. gruodžio 27 d. pažyma Nr. 20/01-7341
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL

Vilniaus APT

Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT
Klaipėdos
APT
KD MC

12.

Organizuoti mokymus ir
(arba) seminarus Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
pareigūnams privačių

KD Imuniteto
skyrius
KD Personalo
valdymo

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Patikrintos visos naujai priimtų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, privačių interesų deklaracijos
2017 m. gruodžio 15 d. pažyma Nr. 9-1649
2017 m. gruodžio 19 d. tarnybinis pranešimas Nr. 9-1696
2017 m. gruodžio 20 d. pasirinktinai patikrintos 20-ies įstaigos pareigūnų ir valstybės
tarnautojų pateiktos privačių interesų deklaracijos. Dėl nustatytų pažeidimų
atliekamas tarnybinis patikrinimas
2017 m. gruodžio 21 d. pažyma Nr. 40-211
LAVL direktoriaus 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-161 paskirtas pareigūnas,
atsakingas už valstybės tarnautojų privačių interesų deklaravimą ir konsultavimą,
kontrolę. Patvirtinta privačių interesų deklaravimo tvarkos atmintinė – 2017 m. į
tarnybą priimta 20 pareigūnų, kurie per mėnesį nuo skyrimo į pareigas pateikė
užpildytas privačių interesų deklaravimo kopijas
Įgyvendinta.
2017 m. rugpjūčio 29 d. pažyma Nr. VD-658
2017 m. spalio 10 d. pažyma Nr. VD-850
2017 m. birželio 29 d. pažyma apie priemonės įvykdymą Nr. VD-245
2017 m. liepos 19 d. pažyma Nr. 01/8-291
Atlikti 2 viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų patikrinimai;
2017 m. balandžio 10 d. Nr. VD-75
2017 m. birželio 30 d. Nr. VD-135
Atlikti 4 viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijų patikrinimai;
2017 m. vasario 22 d. pažyma Nr. 018-111
2017 m. liepos 25 d. tarnybinis pranešimas Nr. 7-254
įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. liepos
13 d. posėdžio protokolas Nr. TS-1093;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. spalio 9
d. posėdžio protokolas Nr. TS-1460;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2018 m. sausio
11 d. posėdžio protokolas Nr. TS-87
-

Priemonė vykdoma
Per 2017 m. buvo organizuoti 8
mokymai. Praktiniai seminarai vyko
šių įstaigų darbuotojams:

20

Eil.
Nr.
1

Priemonė
2
interesų derinimo
deklaracijos tinkamo
pildymo ir vertinimo
svarbos bei užtikrinimo
temomis
(2017-2018 metais)

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

3

4

5

skyrius

1. Pravieniškių pataisos namuoseatviroje kolonijoje (2017-09-21;
2017-09-26; 2017-09-28);
2. Šiaulių apygardos probacijos
tarnyboje (2017-12-27);
3. Šiaulių tardymo izoliatoriuje
(2017-10-23; 2017-12-27);
Praktiniai seminarai taip pat
vyko
Kalėjimų
departamente
Personalo specialistams (2017-05-26;
2017-10-03).
Pagrindinis šių mokymų tikslas
ugdyti bausmių vykdymo sistemos
įstaigų darbo kultūrą ir elgesio
standartus bei diegti viešųjų interesų
viršenybės
principus
atliekant
tarnybines pareigas ir užkirsti kelią
prielaidoms, kurios leidžia atsirasti ir
plisti korupcijai Bausmių vykdymo
sistemoje. Praktinių seminarų metu
aptartos
aktualios
deklaravimo
problemos ir su tuo susijusios
praktinės situacijos, pristatyti 2018
metais įsigaliosiantys Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
pakeitimai.
Mokymų metu buvo siekiama
pagilinti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų,
vadovų
praktinius
įgūdžius ir žinias apie korupcijos
prevenciją, viešuosius ir privačius
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Eil.
Nr.
1

13.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5

Pasirinktinai atlikti
Kalėjimų departamentui
pavaldžių įstaigų ir
valstybės įmonės
administracinių padalinių
vadovų ir darbuotojų bei
budinčiųjų pamainų darbo
drausmės patikrinimus
(kartą per ketvirtį)

KD Imuniteto
skyrius

2017 m. sausio 30 d. pažyma Nr. LV-353;
2017 m. kovo 29 d. pažyma Nr. LV-1044;
2017 m. balandžio 25 d. pažyma Nr. LV-1324;
2017 m. gegužės 16 d. pažyma Nr. LV-1515;
2017 m. birželio 2 d. pažyma Nr. LV-1676.
2017 m. liepos 20 d. pažyma Nr. LV-2175;
2017 m. rugpjūčio 16 d. pažyma Nr. LV-2423;
2017 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. LV-3794

interesus, interesų konfliktų valdymą
ir kontrolę.
Seminarų
metu
nagrinėtos dažniausiai pasitaikančios
praktinės situacijos galinčios sukelti
viešųjų ir privačių interesų konfliktą
ir privačių interesų elektroninio
deklaravimo ypatumai.
Seminaro
dalyviai
išmoko:
standartinėse situacijose atpažinti
viešųjų ir privačių interesų konfliktą;
įstatymo nustatyta tvarka vengti
interesų konflikto; kaip taikyti
praktikoje imperatyvias nusišalinimo
procedūras
atpažinus
interesų
konfliktą; nuolat tinkamai ir laiku
deklaruoti privačius interesus. Taip
pat
sužinojo
apie
pareigūnų,
vykdančių kriminalinę žvalgybą,
privačių
interesų
deklaravimo
ypatumus.
Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m Imuniteto skyriaus
pareigūnai atliko 9 netikėtus darbo
organizavimo patikrinimus. Iš jų: 5
laisvės atėmimo vietų įstaigų
budinčiųjų pamainų (2 kartus
Pravieniškių PN-AK, po 1 kartą
Marijampolės PN, Panevėžio PN,
Kybartų PN) ir 4 probacijos tarnybų
(2 kartus Panevėžio apygardos
probacijos tarnyboje, po kartą
Klaipėdos ir Kauno apygardų
probacijos tarnybose) patikrinimus
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5





14.

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžiose
laisvės atėmimo vietų
įstaigose Socialinės
reabilitacijos skyriaus
būrių viršininkų ir
Psichologinės tarnybos

KD
Resocializacij
os skyrius

2017-02-14 pažyma Nr. LV-513,
2017-03-24 pažyma Nr. LV-989,
2017-08-31 pažyma Nr. LV-2577,
2017-08-31 pažyma Nr. LV-2579,
2017-09-12 pažyma Nr. LV-2673,
2017-09-18 pažyma Nr. LV-2720,
2017-12-29 pažyma Nr. LV-3907 (trijų įstaigų),
2017-12-29 pažyma Nr. LV-3911 (dviejų įstaigų).

I ketvirtį – 2;
II ketvirtį – 3;
III ketvirtį – 2;
IV ketvirtį – 2.

Probacijos
tarnybų
darbo
organizavimo patikrinimų metu,
visais
atvejais,
buvo
tikrinta
pareigūnų darbo drausmė nakties
metu. Tikrinimų metu esminių darbo
drausmės
pažeidimų
nustatyta
nebuvo.
Laisvės atėmimo vietų įstaigų
budinčiųjų
pamainų
darbo
organizavimo patikrinimų metu buvo
tikrinta darbo drausmė apsaugos ir
priežiūros postuose bei budėtojų
poskyryje. Taip pat patikrinti įvairūs
pildomi dokumentai (t. y. žurnalai,
žiniaraščiai, nutarimai dėl paskirtų
nuobaudų).
Patikrinimų
metu
esminių darbo organizavimo ir
dokumentų
pildymo
trūkumų
nustatyta nebuvo. Po patikrinimų
buvo
teikti
siūlymai
darbo
organizavimo gerinimui bei nustatytų
pažeidimų ir trūkumų šalinimui.
Priemonė 2017 m. įvykdyta
Per 2017 m. Kalėjimų departamento
Resocializacijos skyrius atliko 11
socialinio tyrimo išvadų patikrinimų
laisvės atėmimo vietų įstaigose. Iš jų:
 Lukiškių tardymo izoliatoriuje-
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Eil.
Nr.
1

15.

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2
psichologų parengtų
nuteistųjų socialinio tyrimo
išvadų, kurios yra
teikiamos laisvės atėmimo
vietų įstaigų lygtinio
paleidimo komisijoms,
patikrinimą, ar pateikiami
nuteistąjį
charakterizuojantys
duomenys iš tikrųjų
atitinka objektyvius
duomenis
(kartą per metus)

3

4

5

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžių
apygardų probacijos
tarnybų priežiūroje esančių
asmenų prašymų išvykti į
užsienį nagrinėjimo
pagrįstumo patikrinimą
(kartą per metus)

KD Probacijos
skyrius

kalėjime, Vilniaus pataisos namuose,
Panevėžio
pataisos
namuose,
Pravieniškių pataisos namuoseatvirojoje kolonijoje ir Marijampolės
pataisos namuose – po 1 kartą;
 nepilnamečių
tardymo
izoliatoriuje-pataisos
namuose,
Kybartų pataisos namuose ir Kauno
tardymo izoliatoriuje – po 2 kartus.

Vilniaus APT

Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT

Klaipėdos

2017-08-04 patikrinimo pažyma Nr. LV-2353
Patikrintoje dokumentinėje medžiagoje korupcijos apraiškų neįžvelgta, sprendimai
priimti teisėtai ir skaidriai.
Atliktų patikrinimų skaičius – 2;
2017 m. birželio 28 d. pažyma Nr. VD-422
2017 m. gruodžio 13 d. pažyma Nr. VD-1084
2017 m. spalio 13 d. pažyma Nr. SavVD-97;
2017 m. rugsėjo 27 d. pažyma Nr. KVD-2612
2017 m. gruodžio 27 d. pažyma Nr. 01/8-291
Atlikti 2 priežiūroje esančių asmenų prašymų, pateiktų per 2017 m. išvykti į užsienį
nagrinėjimo pagrįstumo patikrinimas. Nustatyta, kad visi dokumentais pagrįsti
prašymai išvykti į komandiruotes užsienyje buvo nagrinėjami teisme dėl probacijos
sąlygų pakeitimo. Dėl dviejų asmenų prašymų išvykti į užsienį į teismą teikimais
nesikreipta, kadangi išnagrinėjus prašymus bei pateiktus dokumentus, priimti
sprendimai nesuteikti leidimo asmenims išvykti į užsienį, kadangi Probacijos
tarnybos pareigūnai neturės galimybių užtikrinti minėtų asmenų priežiūros.
2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr. PS-83;
2018 m. sausio 10 d. Nr. Š7-250.
Atliktų Klaipėdos APT priežiūroje esančių asmenų prašymų išvykti į užsienį

Atlikus socialinio tyrimo išvadų
patikrinimus, įstaigos buvo teikti
įvertinimai. faktų, kad pateikiami
nuteistąjį
charakterizuojantys
duomenys neatitiktų objektyvių
duomenų, nenustatyta..
Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. atlikti 23 Kalėjimų
departamentui pavaldžių apygardų
probacijos
tarnybų
priežiūroje
esančių asmenų prašymų išvykti į
užsienį nagrinėjimo pagrįstumo
patikrinimai.
Daugiausiai
šio
pobūdžio
patikrinimų
atlikta
Klaipėdos apygardos probacijos
tarnyboje (15).
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Eil.
Nr.
1

16.

Priemonė

Vykdytojai

2

Atlikti Kalėjimų
departamentui pavaldžių
apygardų probacijos
tarnybų teikimų, pateiktų
teismui dėl probuojamųjų
asmenų priežiūros
nutraukimo prieš terminą
pagal Probacijos įstatymo
23 str. 1 d., pagrįstumo ir
teisėtumo patikrinimą
(kartą per pusmetį)

3

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

APT

nagrinėjimo pagrįstumo patikrinimai – 15;
2017 m. sausio 25 d.;
2017 m. vasario 6 d.;
2017 m. vasario 28 d.;
2017 m. gegužės 2 d.;
2017 m. gegužės 8 d.;
2017 m. birželio 28 d.;
2017 m. birželio 30 d.;
2017 m. liepos 13 d.;
2017 m. liepos 18 d.;
2017 m. liepos 25 d.;
2017 m. rugpjūčio 21 d.;
2017 m. rugsėjo 22 d.;
2017 m. lapkričio 15 d.;
2017 m. lapkričio 23 d.;
2017 m. gruodžio 6 d.

KD Probacijos
skyrius

Atlikti 3 patikrinimai (Panevėžio APT, Šiaulių APT ir Klaipėdos APT). Iš jų – I
pusmetį – 1, II pusmetį – 2. Patikrintoje dokumentinėje medžiagoje korupcijos
apraiškų neįžvelgta, sprendimai priimti teisėtai ir skaidriai.
2017-06-09 patikrinimo pažyma Nr. LV-1736,
2017-08-04 patikrinimo pažyma Nr. LV-2353,
2017-09-15 patikrinimo pažyma Nr. LV-2712.
Atliktų patikrinimų skaičius – 4; Iš jų – I pusmetį – 2, II pusmetį – 2.
2017 m. birželio 20 d. pažyma Nr. VD-408,
2017 m. birželio 20 d. pažyma Nr. VD-409
2017 m. gruodžio 19 d. pažyma Nr. V6/R-375
2017 m. gruodžio 20 d. pažyma Nr. VD-1099
Atlikti 4 patikrinimai. Iš jų – I pusmetį – 1, II pusmetį – 3.
2017 m. liepos 3 d. pažyma Nr. SavVD-50
2017 m. gruodžio 6 d. pažyma Nr. KVD-3264
2017 m. gruodžio 8 d. pažyma Nr. KVD-3303
2017 m. gruodžio 27 d. pažyma Nr. SavVD-137
Atlikti 2 patikrinimai. Iš jų – I pusmetį – 1, II pusmetį – 1.
2017 m. birželio 19 d. pažyma Nr. 01/5-429;
2017 m. gruodžio 20 d. pažyma Nr. P-018-456
Atlikti 3 teikimų, pateiktų teismui per 2017 m. dėl probuojamųjų asmenų priežiūros
nutraukimo prieš terminą pagal LR Probacijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalį

Vilniaus APT

Kauno APT

Panevėžio
APT
Šiaulių APT

Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. buvo atlikta 19 Kalėjimų
departamentui pavaldžių apygardų
probacijos tarnybų teikimų, pateiktų
teismui dėl probuojamųjų asmenų
priežiūros nutraukimo prieš terminą
pagal Probacijos įstatymo 23 str. 1 d.,
pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimų.
Bendrai, iš jų:
 I pusmetį – 7;
 II pusmetį - 12
Nustatyta, kad pareigūnai tinkamai
vadovaujasi
šio
įstatymo
nuostatomis.
Patikrintoje
dokumentinėje
medžiagoje
korupcijos
apraiškų
neįžvelgta,
sprendimai
priimti
teisėtai
ir
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Klaipėdos
APT

17.

Skelbti Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonės vidaus
teisės aktų projektus,
susijusius su įstaigų veiklos
sritimi, Kalėjimų
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonės interneto
svetainėse
(nuolat, parengus naujus
vidaus teisės aktų
projektus)

Alytaus PN
Vilniaus PN

Marijampolės
PN

Kybartų PN
Panevėžio PN
Pravieniškių
PN-AK

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas. Iš jų – I pusmetį – 1, II pusmetį – 2. Nustatyta,
kad pareigūnai tinkamai vadovaujasi šio įstatymo nuostatomis.
2017 m. balandžio 11 d. Nr. PS-34;
2017 m. liepos 12 d. Nr. PS-56;
2018 m. sausio 12 d. Nr. Š7-307.
Atliktų Klaipėdos APT teikimų, pateiktų teismui dėl asmens priežiūros nutraukimo
prieš terminą pagal probacijos įstatymo 23 str. 1 d., pagrįstumo ir teisėtumo
patikrinimai – 3; Iš jų – I pusmetį – 1, II pusmetį – 2.
2017 m. vasario 3 d. pažyma Nr. 018-74;
2017 m. gegužės 26 d. pažyma Nr. 018-245;
2017 m. rugsėjo 7 d. pažyma Nr. 018-374
Vykdoma nuolat
Siekiant užtikrinti korupcinių nusikalstamų veikų prevenciją, Vilniaus PN vidaus
teisės aktų projektai pateikiami Personalo skyriaus juriskonsultui arba vyresn.
specialistui antikorupciniam vertinimui. 2017 m. įstaigos interneto svetainėje
skelbtinų projektų nebuvo.
2018 m. sausio 3 d. pažyma Nr. 14-89
Vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis,
patvirtintomis LR Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, įstaigos interneto
svetainėje 2017 m. I pusmetį pateikta 4 teisės aktų projektai:
1- Marijampolės PN supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės;
2- Įsakymo dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir pirkimo organizatorių
paskyrimo projektas;
3- Nuteistųjų trumpalaikių išvykų į namus tvarkos aprašo projektas;
4- Marijampolės PN komisijų veiklos organizavimo tvarkos aprašo projektas;
5-Marijampolės PN vidaus kontrolės tvarkos aprašo projektas
2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 14/07-3824
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-212
Kybartų PN internetinėje svetainėje paskelbtas Kybartų PN darbo tvarkos taisyklių
projektas
2017 m. lapkričio 23 d. tarnybinis pranešimas Nr. 1/8-3751
Įvykdyta
2018 m. sausio 9 d. pažyma Nr. 01/7-196
Vykdant priemonę, informacija skelbiama http://www.kaldep.lt/lt/pravienpnak/teisine-informacija_928_1021/teises-aktai_929_1022/direktoriausisakymai_932_1025.html. Per 2017 m. teisės aktų projektų skelbta nebuvo;
2017 m. liepos 7 d. pažyma Nr. LD-1720

skaidriai.

Priemonė vykdoma nuolat
Priemonė vykdoma nuolat, parengus
naujus vidaus teisės aktų projektus.
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Lukiškių TI-K

Šiaulių TI
Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

2018 m. sausio 3 d. pažyma Nr. LD-5
Įstaigos vidaus teisės aktai, susiję su įstaigos veiklos sritimi, nuolat skelbiami įstaigos
interneto svetainėje
Įstaigoje parengti teisės aktų projektai (tvarkos, aprašai ir pan.), pareikšti pastaboms
bei siekiant išsakyti kitas nuomones ir pastebėjimus, administracijos struktūrinių
padalinių vadovų nuolat buvo derinami tarnybiniu elektroniniu paštu.
Pažyma apie priemonės įvykdymą Nr. 20/01-146
Mažinant korupcijos pasireiškimo tikimybę, paskelbtos Kauno TI viešųjų pirkimų
taisyklės bei informacija apie pirkimus, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų
rinkiniai;
Taip pat nuo 2016 m. birželio 30 d. interneto svetainėje sukurtas papildomas skyrius
„Korupcijos prevencija“, kuriame atskirai talpinama: kovos su korupcija planai,
korupcijos pasireiškimo tikimybė, teisės aktų antikorupcinis vertinimas, pareigybių
sąrašai, pranešimai apie korupcijos atvejus, pasitikėjimo telefonai;
2017 m. birželio 28 d. pažyma Nr. 8-404
Per 2017 m. I pusmetį įstaigos interneto svetainėje skelbti:
-2017 m. viešųjų pirkimų sąrašas;
-2017 m. 3-ų mėn. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys;
-2017 m. I ketv. Kauno NTI-PN personalo darbo užmokestis;
-nuolat atnaujinama informacija apie konkursus ir atrankas į neužimtas pareigybes;
-atnaujinama informacija apie įstaigos direktoriaus įsakymu sudarytas komisijas,
tarybas, darbo grupes, komitetus;
-skelbiama informacija apie įstaigoje įgyvendinamus projektus, dalyvavimą
socialinėse akcijose, organizuojamus teminius renginius;
-Kauno NTI-PN 2017 m. veiklos planas;
-naujai patvirtintas Kauno NTI-PN darbo reglamentas;
-2017 m. 9 mėn. finansinių ataskaitų rinkinys;
-2017 m. 9 mėn. Kauno NTI-PN darbuotojų darbo užmokestis;
-2017 m. viešųjų pirkimų plano papildymai (2);
Įstaigos vietiniame tinkle nuolat atnaujinamas aplankas, kuriame paskelbti planai,
tvarkų aprašai, taisyklės, nuolat veikiančios komisijos, tarybos, komandos ir darbo
grupės, struktūrinių padalinių nuostatai ir darbuotojų pareigybių aprašymai;
2017 m. birželio 29 d. pažyma Nr. 24-1580
2018 m. sausio 2 d. pažyma Nr. 24-4
LAVL internetinėje svetainėje paskalbta:
- LAVL direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-39 „Dėl laisvės atėmimo
vietų ligoninės Vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“;
- LAVL direktoriaus 2017 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. V-175 „Dėl darbo
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Vilniaus APT
Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT

Klaipėdos
APT
KD MC

VIMA

KD

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

reglamento patvirtinimo“;
- LAVL direktoriaus 2017 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V-201 „Dėl viešojo
aukciono komisijos darbo reglamento ir nereikalingo arba netinkamo (negalimo)
naudoti Laisvės atėmimo vietų ligoninės turto pardavimo viešuose prekių
aukcionuose taisyklių patvirtinimo“
Vilniaus APT internetiniame puslapyje nuolat atnaujinama informacija, susijusi su
įstaigos veiklos sritimi
Vykdoma nuolat
Panevėžio APT internetiniame tinklalapyje yra paskelbti teisės aktai, susiję su
įstaigos veiklos sritimis
Per 2017 m. 6 mėn. nebuvo rengta teisės aktų projektų, kuriuos būtų reikėję vertinti
antikorupciniu pobūdžiu. Šiaulių APT priėmus teisės aktą, susijusį su įstaigos veiklos
sritimi, jo kopija nedelsiant yra patalpinama įstaigos interneto svetainėje. Taip pat
skelbiamos įvairios veiklos ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai ir pan.
Įstaigos internetinėje svetainėje nuolat skelbiama informacija apie Klaipėdos APT
vidaus teisės aktus, susijusius su įstaigos veiklos sritimi
Terminas – nuolat, įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. liepos
13 d. posėdžio protokolas Nr. TS-1093;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. spalio 9
d. posėdžio protokolas Nr. TS-1460
Įmonės interneto svetainėje skelbiami teisės aktai, susiję su Įmonės veikla, ir,
priėmus naujus teisės aktus, atnaujinami. 2017 m. paskelbta:
-Įmonės veiklos strategija 2017-2020 metams,
-2017 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestinė,
- informacija apie vykdytus mažos vertės viešuosius pirkimus laikotarpiu nuo sausio
1 d. iki birželio 21 d.;
-Įmonės darbuotojų 2016 m. darbo užmokestis
-supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės,
-finansinė ataskaita už 2016 m.,
-2017 m. 3-ų ketvirčių finansinė ataskaita
2017 m. rugpjūčio 31 d. buvo parengtas Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų
prevencijos ir tyrimo, kūno sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos
laisvės atėmimo vietose tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.
V-357 „Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų kūno sužalojimų prevencijos ir tyrimo, kūno
sužalojimų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos laisvės atėmimo vietose
tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris buvo paskelbtas Kalėjimų departamento prie
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Eil.
Nr.
1

18.

Priemonė

Vykdytojai

2

3

Organizuoti mokymus ir
(ar) seminarus teisės aktų
projektų antikorupcinio
vertinimo tema
(kartą per metus)

KD Personalo
valdymo
skyrius

Alytaus PN

Vilniaus PN

Marijampolės
PN
Kybartų PN
Panevėžio PN

Pravieniškių

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos svetainėje (KŽS).
Atsižvelgiant į Kalėjimų departamento direktoriaus patvirtintą 2016 m. gruodžio 28
d. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų personalo kvalifikacijos
tobulinimo Mokymo centre 2017 metų planą Nr. V-4815, Mokymo centre 2017-10-10
organizuotas kvalifikacijos tobulinimo renginys tema „Teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinis vertinimas“ (Eil. Nr. 58), kuriame dalyvavo 16 bausmių vykdymo
sistemos darbuotojų.
Pravesti mokymai (korupcijos prevencija ir kontrolė, neteisėtų ryšių išaiškinimo
ypatumai, draudžiamų daiktų prevencija):
2017 m. vasario 9 d.
2017 m. vasario 23 d.
2017 m. kovo 23 d.
2017 m. kovo 30 d.
Vilniaus PN buvo pravesti mokymai:
-korupcijos sąvoka;
-korupcijos priežastys ir pasekmės;
-Sociologinių tyrimų duomenys: „Korupcijos suvokimo indeksas 2016“, „Lietuvos
korupcijos žemėlapis 2016“;
-korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: sudėtis ir formos;
-antikorupcinės aplinkos kūrimo vadovas viešajam sektoriui;
-pranešimo apie korupciją kanalai;
-gerosios praktikos pavyzdžiai;
-korupcijos prevencijos teisinis reglamentavimas, kovos su korupcija būdai,
priemonės, principai;
-korupcijos prevencija ir kontrolė
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 14-4620
2017 m. rugpjūčio 22 d. ir 25 d. Marijampolės PN darbuotojams buvo pravesti
mokymai tema „Korupcijos prevencija ir priemonės kovojant su korupcija“.
Mokymus vedė Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus pareigūnas
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-211
Organizuoti ir pravesti mokymai teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tema
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 1/8-4131
2017 m. balandžio 4 d. 2 Panevėžio PN darbuotojai dalyvavo LR STT Panevėžio
valdybos organizuotame metodinės pagalbos seminare tema „Teisės aktų projektų
antikorupcinis vertinimas“;
2017 m. liepos 7 d. pažyma Nr. 01/7-3000
2017 m. spalio 9 d. pažyma Nr. 01/7-4363
KD MC mokymus tema „Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“

Priemonė 2017 m. įvykdyta dalinai
Pastebėtina, kad 2017 m. ši
priemonė
buvo
vykdoma
prasčiausiai. Nustatyta, kad 11-oje
Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų buvo organizuojami mokymai
(seminarai) teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo temomis.
Tuo metu Alytaus PN, Vilniaus
PN, Marijampolės PN, Vilniaus
APT, Panevėžio APT ir Klaipėdos
APT
darbuotojams
buvo
organizuojami mokymai įvairiomis
antikorupcinio
švietimo
bei
korupcijos prevencijos temomis,
tačiau nė vienas šių įstaigų
darbuotojas 2017 m. neišklausė
mokymų teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo tema.

29

Eil.
Nr.
1

Priemonė
2

Vykdytojai
3
PN-AK

Lukiškių TI-K

Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN
LAVL

Vilniaus APT

Kauno APT

Panevėžio
APT

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

išklausė:
-2017 m. spalio 10 d. – 3 darbuotojai;
-2017 m. spalio 27 d. – 17 darbuotojų
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 13-1
2017 m. lapkričio 9 d. Lukiškių TI-K norminių teisės akrų projektų antikorupcinio
vertinimo nuolatinės darbo grupės nariai dalyvavo LR STT organizuotame seminare
„Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas“
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-37
1 KŽS vyr. specialistas 2017 m. spalio 9 d. KD MC išklausė mokymus tema „Teisės
aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“
Taip pat 2017 m. spalio 12 d. ir 2017 m. lapkričio 9 d. buvo organizuotos APS
pamainose dirbantiems jaunesn. specialistams paskaitos korupcijos prevencijos
temomis, kurias pravedė Šiaulių AVPK IS viršininkas R. Karalius;
2017 m. spalio 30 d. paskaitą vedė KD IS atstovas.
2017 m. gegužės 4 d. organizuotas seminaras tema „Korupcijos prevencija. Privačių
interesų deklaravimo naujovės ir praktiniai pavyzdžiai“;
2017 m. spalio 12 d. organizuoti mokymai tema „Teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinis vertinimas“
2017 m. gruodžio 19 d. tarnybinis pranešimas Nr. 9-1696
1 KŽS vyr. specialistas 2017 m. spalio 10 d. KD MC išklausė mokymus tema „Teisės
aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas“
Seminaras teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tema įvyko 2017 m. spalio
10 d.
2017 m. spalio 11 d. tarnybinis pranešimas Nr. 8-1946
IS vyr. specialistas R. Martinkėnas pravedė mokymus korupcijos prevencijos tema:
1) 2017-05-03 (dalyvavo 7 darbuotojai);
2) 2017-11-15 (dalyvavo 17 darbuotojų)
-3 pareigūnai dalyvavo Mokymo centro mokymuose apie korupcijos prevenciją; 2017
m. birželio 30 d. Personalo sudėties ir kaitos ataskaita Nr. 4-371;
-2017 m. gegužės 4 d. 21 darbuotojas dalyvavo Kauno APT mokymuose korupcijos
prevencijos tema (mokymus vedė IS pareigūnas)
-2017 m. spalio 10 d. 1 pareigūnė dalyvavo mokymuose tema „Teisės aktų ar jų
projektų antikorupcinis vertinimas“ (KD MC);
-2017 m. spalio 26 d. įstaigos vadovė dalyvavo konferencijoje Kaune korupcijos
prevencijos tema
2017 m. sausio 18 d. 38 įstaigos darbuotojai išklausė „Korupcijos prevencijos
mokymus“, kuriuos pravedė Panevėžio valdybos STT Korupcijos prevencijos
poskyrio viršininkė R. Škutienė;
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Eil.
Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Šiaulių APT

Klaipėdos
APT

KD MC

VIMA

19.

1

a

Organizuoti ir pravesti
antikorupcinio pobūdžio
mokymus Kalėjimų
departamentui pavaldžiose
įstaigose ir valstybės
įmonėje:
1) įstaigų vadovams ir jų
pavaduotojams;
2) Socialinės reabilitacijos
skyriaus būrių
viršininkams ir
Psichologinės tarnybos
psichologams;
3) apsaugos ir priežiūros
tarnybų darbuotojams;
4) apygardų probacijos
tarnybų darbuotojams1

KD Imuniteto
skyrius

KD MC

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

2017 m. lapkričio 9 d. 2 įstaigos darbuotojai dalyvavo STT organizuotame renginyje
korupcijos tema
Vienas Šiaulių APT valstybės tarnautojas 2017 m. kovo 28 d. dalyvavo STT
organizuojamame metodinės pagalbos seminare „Teisės aktų projektų antikorupcinis
vertinimas“. Per 2017 m. nebuvo rengtas nei vienas teisės akto projektas, kurį būtų
reikėję vertinti antikorupciniu požiūriu.
2017 m. gegužės 26 d. organizuotas ir pravestas antikorupcinio pobūdžio mokymas
įstaigos personalui. Lektorius – LR STT Klaipėdos valdybos Prevencijos skyriaus
viršininkas L. Barišauskas. 2017 m. spalio 5 d. tokio paties pobūdžio paskaitą skaitė
KD IS atstovas
įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2018 m. sausio
11 d. posėdžio protokolas Nr. TS-87
1 darbuotojas 2017 m. spalio 10 d. KD MC išklausė mokymus tema „Teisės aktų ar
jų projektų antikorupcinis vertinimas“
-

Priemonė vykdoma

Terminas – kartą per pusmetį; įvykdymas – 100 proc.;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m.
balandžio 10 d. posėdžio protokolas Nr. TS-551;
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2018 m. sausio
11 d. posėdžio protokolas Nr. TS-87

Per 2017 m. Imuniteto skyriaus
pareigūnai organizavo ir pravedė 32
paskaitas korupcijos prevencijos tema
visų Kalėjimų departamentui pavaldžių
įstaigų ir valstybės įmonės darbuotojams.
Iš jų – 20 paskaitų buvo organizuota
bausmių
vykdymo
sistemos
darbuotojams ir 12 paskaitų naujai į
tarnybą priimtiems asmenims (Kalėjimų
departamento Mokymo centre pataisos
pareigūnų įvadinio mokymo metu). Iš
viso paskaitose dalyvavo virš 500
darbuotojų.
Antikorupcinio pobūdžio mokymai
įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams
atskirai organizuoti dar nebuvo (tačiau
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Eil.
Nr.
1

20.

Priemonė
2
(2017-2018 metais)

Vykti į Kalėjimų
departamentui pavaldžias
įstaigas bei valstybės
įmonę pabendrauti su
pareigūnais, darbuotojais
ir, siekiant nuolat didinti
korupcijos suvokimo
indeksą bei nepakantumą
korupcijai, skatinti
personalą įsitraukti į
antikorupcinę veiklą
(kartą per ketvirtį)

Vykdytojai

Įvykdymas

3

4

Pasiekti rezultatai
5
2017 m. gruodžio 12 d. buvo pravesta
paskaita
visų
įstaigų
vadovams
antikorupcinio pobūdžio tema); mokymai
Socialinės reabilitacijos skyriaus būrių
viršininkams ir Psichologinės tarnybos
psichologams bei Apsaugos ir priežiūros
skyriaus
darbuotojams
organizuoti
bendrai, jų nediferencijuojant; mokymai
apygardų
probacijos
tarnybų
darbuotojams organizuoti atskirai.

KD Imuniteto
skyrius

-

Priemonė 2017 m. įvykdyta ir viršyta
Per 2017 m. Imuniteto skyriaus
pareigūnai į Kalėjimų departamentui
pavaldžias įstaigas bei valstybės
įmonę buvo nuvykę 20 kartų (į KD
MC – dar 12 kartų). Šių susitikimų
metu buvo tiek organizuojamos
paskaitos korupcijos prevencijos
tema,
tiek
bendraujama
su
pareigūnais ir darbuotojais, siekiant
nuolat didinti korupcijos suvokimo
indeksą bei nepakantumą korupcijai,
skatinant personalą įsitraukti į
antikorupcinę veiklą.
Taip pat Imuniteto skyriaus
pareigūnai 2017 metais dalyvavo
daugiau nei 60-yje atrankų į pataisos
pareigūnų
pareigas
Kalėjimų
departamentui pavaldžiose įstaigose.
Be visa to, Imuniteto skyriaus
pareigūnai,
vykdydami
savo
tiesiogines funkcijas bei pavestas
užduotis, vidutiniškai bent 1-2 kartus
per savaitę vyksta į įvairias Kalėjimų
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Nr.
1

21.1

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

2

3

4

5

Nustatyti Kalėjimų
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
dirbančius valstybės
tarnautojus bei
darbuotojus, tarpusavyje
susijusius artimais
giminystės ar svainystės
ryšiais
(1.Sąrašą sudaryti 2017
metais; 2. Sąrašą papildyti
ir atnaujinti – kartą per
pusmetį)

KD Imuniteto
skyrius
Alytaus PN
Vilniaus PN
Marijampolės
PN
Kybartų PN
Panevėžio PN
Pravieniškių
PN-AK
Lukiškių TI-K
Šiaulių TI
Kauno TI

Sąrašas parengtas 2017 m. rugsėjo 15 d.
2017 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. LV-3427
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. 8-9565
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 9-4937(03)
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 14-4620
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. 9/07-9607
Visi naujai į tarnybą priimami ar perkeliami į kitas pareigas darbuotojai personalo
skyriui pateikia anketą.
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 11 d. raštas Nr. 1/2-5552
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. S-3736
2017 m. spalio 9 d. pažyma Nr. 01/7-4363
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. S-20743
2018 m. sausio 4 d. pažyma Nr. 13-29
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugpjūčio 30 d. raštas Nr. 100-1193
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-37
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. 14/01-12017
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. 11-3847
2017 m. gruodžio 19 d. tarnybinis pranešimas Nr. 9-1696

departamentui pavaldžias įstaigas.
Visų šių vizitų metu Imuniteto
skyriaus darbuotojai ne tik vykdo
tiesiogines funkcijas, bet ir bendrauja
su įstaigų darbuotojais, aiškinasi
aktualius klausimus, siekia didinti
darbuotojų nepakantumą korupcijai,
skatina įsitraukti į antikorupcinę
veiklą.
Priemonė 2017 m. įvykdyta
Iki 2017 m. rugsėjo 15 d. Kalėjimų
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose (įmonėje) buvo parengti
Darbuotojų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ar svainystės
ryšiais,
sąrašai.
Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriaus
pareigūnai
surinktus
duomenis
apibendrino ir išanalizavo.
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Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
Kauno NTIPN

LAVL
Vilniaus APT
Kauno APT

Panevėžio
APT
Šiaulių APT
Klaipėdos
APT
KD MC

VIMA

21.2

Priimamus (perkeliamus) į
tarnybą valstybės
tarnautojus ir darbuotojus
papildomai instruktuoti dėl
artimų asmenų interesų
konflikto pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymą
(priimant į tarnybą ar

KD Personalo
valdymo
skyrius
Alytaus PN
Vilniaus PN
Marijampolės
PN
Kybartų PN
Panevėžio PN

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

Sąrašas parengtas.
2017 m. rugpjūčio 22 d. Darbuotojų, tarpusavyje susijusių artimais ryšiais, sąrašas
Nr. 40-96
2017 m. rugpjūčio 22 d. raštas Nr. 9-2671
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. S-4380
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 14 d. raštas Nr. VR2-711
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 12 d. pažyma Nr. VD-398;
2017 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. 4-510
2017 m. lapkričio 22 d. pažyma Nr. VD-488
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugpjūčio 8 d raštas Nr. 01/4-228
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 4 d. raštas Nr. 4-415
Sąrašo atnaujinimas vykdytas 2017 m. gruodžio mėn. – pokyčių nenustatyta.
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 13 d. raštas Nr. 1-334
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugsėjo 15 d. raštas Nr. S-917
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. spalio 9
d. posėdžio protokolas Nr. TS-1460
Sąrašas parengtas.
2017 m. rugpjūčio 31 d. raštas Nr. 11/05-922
-

Priemonė nuolat vykdoma

Papildomai instruktuoti visi naujai priimti į darbą ar tarnybą Alytaus PN darbuotojai
100 proc. priimamų į tarnybą ar darbą valstybės tarnautojų ir darbuotojų yra
instruktuojami dėl artimų asmenų interesų konflikto – t. y. 24 naujai priimti
darbuotojai ir 4 darbuotojai, perkelti iš kitų įstaigų
Kiekvienas į tarnybą priimamas ar perkeliamas pareigūnas yra instruktuojamas dėl
artimų asmenų interesų konflikto
2018 m. sausio 8 d. pažyma Nr. 14/07-211
Visi priimami darbuotojai yra instruktuojami;

Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose visi priimami
(perkeliami) į tarnybą valstybės
tarnautojai ir darbuotojai papildomai
instruktuojami dėl artimų asmenų
interesų konflikto pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymą.
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Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3

darbą)
Pravieniškių
PN-AK

Lukiškių TI-K

Šiaulių TI

Kauno TI

Kauno NTIPN

LAVL
Vilniaus APT
Kauno APT
Panevėžio
APT
Šiaulių APT

Klaipėdos

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

2017 m. liepos 7 d. pažyma Nr. 01/7-3000;
2017 m. spalio 9 d. pažyma Nr. 01/7-4363
2017 m. gruodžio 29 d. pažyma Nr. 01/7-5631
Visi priimami į tarnybą ar darbą valstybės tarnautojai ir darbuotojai instruktuojami
dėl artimų asmenų interesų konflikto, Personalo skyrius pateikia jiems užpildyti
„Artimų giminystės ir svainystės ryšių“ anketą.
Taip pat vykdant šią priemonę Pravieniškių PN-AK internetiniame puslapyje buvo
patalpinta informacija įstaigos darbuotojams dėl anketos duomenų atnaujinimo
2018 m. sausio 4 d. pažyma Nr. 13-29
Visi priimami į tarnybą ar darbą valstybės tarnautojai ir darbuotojai instruktuojami
dėl artimų asmenų interesų konflikto ir užpildo „Artimų giminystės ir svainystės
ryšių“ anketą.
2018 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. 24-37
Visi naujai priimti valstybės tarnautojai ir darbuotojai instruktuojami dėl artimų
asmenų interesų konflikto;
Ataskaita Nr. 20/01-4749; Ataskaita Nr. /01-157
Priimami (perkeliami) į tarnybą valstybės tarnautojai ir darbuotojai papildomai
instruktuojami (pasirašytinai) dėl artimų asmenų interesų konflikto pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.
Rašytiniai supažindinimai saugomi Kauno TI Personalo skyriuje
Nuo 2017 m. lapkričio 1 d. naujai įstaigoje priimami (perkeliami) valstybės
tarnautojai ir darbuotojai pasirašytinai instruktuojami dėl artimų asmenų interesų
konflikto pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymą
Priemonė vykdoma nuolat. LAVL direktoriaus 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V161 yra paskirtas pareigūnas, atsakingas už šios priemonės vykdymą
Vykdoma nuo II pusmečio. Priimti 4 pareigūnai supažindinti dėl artimų asmenų
interesų konflikto pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą
Visi priimami į tarnybą darbuotojai instruktuojami dėl interesų konflikto
Per 2017 m. į tarnybą ir darbą Šiaulių APT buvo priimti 8 asmenys. Visi jie buvo
pasirašytinai instruktuoti dėl artimų asmenų interesų konflikto pagal LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą. Jiems taip pat įduoti
informaciniai lapeliai apie minėtas atsakomybes.
Gegužės 8 d. , spalio 30 d. ir lapkričio 2 d. į tarnybą priimti valstybės tarnautojai
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Nr.
1

Priemonė

Vykdytojai

2

3
APT
KD MC
VIMA

21.3

Išanalizuoti pataisos
pareigūnų tarnybinės
veiklos vertinimo
procedūras favoritizmo
prevencijos aspektu
(2018 metų I ketvirtį)

Vyriausioji specialistė

KD Imuniteto
skyrius,
KD Personalo
valdymo
skyrius

Įvykdymas

Pasiekti rezultatai

4

5

papildomai instruktuoti dėl artimų asmenų interesų konflikto pagal LR viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą
KDMC Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo grupės 2017 m. spalio 9
d. posėdžio protokolas Nr. TS-1460
Visi įmonėje dirbantys ir į darbą priimami darbuotojai yra supažindinti ir
supažindinami su Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo
taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1/05-13,
kuriuo taip pat vadovaujančias pareigas užimantiems asmenims nurodyta neskirti
pavaldiems darbuotojams užduočių, galinčių sukelti interesų konfliktą, bei
reglamentuoja, kad asmenys, deklaravę privačius interesus, privalo nusišalinti nuo
visų interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir sprendimų rengimo, svarstymo ar
priėmimo procedūrų, kad ir kokia forma tai vyktų (pasitarimas, pranešimas,
pristatymas ir pan.)
2018 m. I ketvirtį bus priimtas sprendimas dėl teisės akto tobulinimo tikslingumo

Priemonė bus vykdoma 2018 m. I
ketvirtį

Ligita Širvelienė

