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Nr.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis
Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-110 ir Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17
d. įsakymu Nr. V-369 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“ , 2018 m. III ketvirtį
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kalėjimų departamente prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžiose įstaigose
bei valstybės įmonėje „Mūsų amatai“. Analizuotas 2017-07-01–2018-06-30 laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę Kalėjimų departamente nustatė Kalėjimų
departamento Imuniteto skyrius (toliau – Imuniteto skyrius); jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės
įmonėje – direktorių įsakymais patvirtintos Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo darbo
grupės (toliau – Darbo grupės) arba asmenys, paskirti atsakingais už korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą (toliau – Atsakingi asmenys). Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
bei valstybės įmonės korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Imuniteto skyrius. Nustatydami
korupcijos pasireiškimo tikimybę, Imuniteto skyrius, Darbo grupės ir Atsakingi asmenys
išanalizavo suėmimą ir bausmių vykdymą reglamentuojančius teisės aktus ir kitus teisės aktus,
susijusius su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veikla.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje atliktas užpildžius Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje klausimyną, įvertinus Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės vidaus teisės aktus (Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų bei valstybės įmonės direktorių įsakymus, įsakymais patvirtintas tvarkas, aprašus ir taisykles,
Kalėjimų departamento ir jo padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, reglamentuojančius
Kalėjimų departamento darbuotojų funkcijas, uždavinius, kontrolę ir atsakomybę, draudimus ir
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apribojimus darbuotojams, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės
padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus, reglamentuojančius šių įstaigų darbuotojų funkcijas,
uždavinius, kontrolę ir atsakomybę, draudimus ir apribojimus darbuotojams), sprendimų priėmimo
tvarką, administracines procedūras, taip pat įstaigų veiklą, susijusią su leidimų, nuolaidų, lengvatų
ir kitokių papildomų teisių suteikimu bei apribojimu, bei Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose naudojamos tarnybos paslaptį sudarančios informacijos administravimą.
Akcentuotina, kad Klaipėdos apygardos probacijos tarnyba Kalėjimų departamentui
nepateikė užpildyto Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Klaipėdos apygardos probacijos
tarnyboje klausimyno bei Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės. Atsižvelgiant į tai,
parengtoje Išvadoje dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje nebuvo nagrinėti minėtos įstaigos vidaus teisės aktai,
sprendimų priėmimo tvarka, administracinės procedūros bei kita įstaigos veikla.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Padaryto korupcicio
pobūdžio cusikalstama veika“
1. Kalėjimų departamectas:
Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo padaryta korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos, tačiau buvo gauta informacija:
1.1. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Vilniaus pataisos
namuose. Kalėjimų departamento Imuniteto skyriuje 2017 m. rugpjūčio 10 d. buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00002-17 dėl Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus
būrio viršininko R. B. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 300 str. (dokumentų klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu),
požymius;
1.2. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Alytaus pataisos
namuose. Imuniteto skyriuje 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-000003-17 dėl Alytaus pataisos namų Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektoriaus J. L. ir nuteistojo
A. B. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
260 str. 1 d. (disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti) ir 228 str. 1 d.
(piktnaudžiavimas), 260 str. 3 d., požymius;
1.3. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime. Imuniteto skyriuje 2017 m. lapkričio 20 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas
Nr. 01-0-00004-17 dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų V.
P. ir A. Z., nuteistųjų E. J. ir A. Z. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 2 d. (kyšininkavimas), 227 str. 2 d. (papirkimas), 260
str. 1 d. (disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti), požymius;
1.4. medžiagos Nr. M-0-13-00009-18 informacija buvo tikslinama dėl to, kad 201801- 19 Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai galimai sužalojo suimtąjį. 2018 m. sausio 31 d.
priimtas Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus nutarimas atsisakyti pradėti
ikiteisminį tyrimą; šis nutarimas 2018 m. vasario 9 d. prokuroro nutarimu buvo panaikintas,
nurodant patikslinti įvykio aplinkybes. Patikslinus informaciją, 2018 m. vasario 23 d. Šiaulių
tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus nutarimu vėl atsisakyta pradėti ikiteisminį
tyrimą; šis nutarimas 2018 m. vasario 23 d. prokuroro nutarimu vėl buvo panaikintas ir Šiaulių
apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 05-2-00042-18 pagal Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas), kurį atlikti pavesta Imuniteto
skyriui;
1.5. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Kybartų pataisos
namuose. Imuniteto skyriuje 2018 m. balandžio 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-000001-18 dėl Kybartų pataisos namų pareigūnų galimai panaudotos fizinės prievartos prieš
nuteistąjį pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228
str. 1 d. (piktnaudžiavimas), požymius;
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1.6. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Alytaus pataisos
namuose. Imuniteto skyriuje 2018 m. balandžio 26 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-000002-18 dėl Alytaus pataisos namų Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojo V. M. veiksmų pagal
nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.
(disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti), požymius;
1.7. apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Pravieniškių pataisos
namuose-atvirojoje kolonijoje. Imuniteto skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-0000318 pagal nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d.
(piktnaudžiavimas), 140 str. 1 d. (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas),
požymius dėl gauto advokatės D. I. V., atstovaujančios nuteistąjį M. Š., 2018-06-07 skundo,
kuriame nurodyta, kad 2018-05-30 Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ajame
sektoriuje pareigūnai sužalojo nuteistuosius M. Š., F. K. ir A. T.
1.8. Taip pat Kalėjimų departamente ataskaitinio laikotarpio metu buvo atliktas
tarnybinis patikrinimas dėl kriminalinei žvalgybai skirtų lėšų naudojimo dėl asmeninių paskatų.
Nustačius šiurkščių pažeidimų faktų, trims Kalėjimų departamento pareigūnams buvo skirtos
tarnybinės nuobaudos – atleidimas iš tarnybos, griežtas papeikimas ir pastaba. Iš jų – dviem
asmenims buvo atimti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
1.9. Be to, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius ataskaitiniu laikotarpiu – t. y. 2018 m. I pusmetį – Kalėjimų departamentas atliko 2015–
2017 metų veiklos ir valdymo vidaus auditą. Vidaus audito metu buvo nustatyta pažeidimų
Kalėjimų departamento buhalterinės apskaitos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo,
viešųjų pirkimų kontrolės srityse.
2. Kybartų pataisos camai:
2.1. 2018 m. gegužės 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl Kybartų pataisos namų
Ūkio skyriaus komendanto G. S. ir Ūkio skyriaus katilinės viršininko V. S. veiksmų. Buvo
nustatyta, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. balandžio 20 d. G. S., siekdamas turtinės
naudos ir pasisavinti Kybartų pataisos namų turtą, išrašydamas materialinių vertybių perkėlimo
įstaigos viduje važtaraščius, kuriuose melagingai įrašydavo duomenis apie materialinių vertybių
perkėlimą bei V S., leisdamas kitam asmeniui įstaigos turtą naudoti ne įstaigos reikmėms bei
nurodydamas sau pavaldiems darbuotojams (t. y. nuteistiesiems V. M. ir D. K.) atlikti nelegalų
darbą – pagaminti metalinius ratukus, pažeidė įstaigos tvarką.
3. Pravieciškių pataisos camai-atviroji kolocija:
3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2017 m. III–IV ketvirčiais atliko 2015-2017
metų veiklos ir valdymo vidaus auditą. Vidaus audito metu buvo nustatyta pažeidimų Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų pirkimų organizavimo, finansų ir turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
įgyvendinimo kontrolės srityse.
3.2. 2017 m. lapkričio 10 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00154-17 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 1 d. (papirkimas), požymius. 2017 m. spalio 24 d., apie
11.30 val., einančiam įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigas E. S. būnant įstaigos 2-ajame
sektoriuje, savo tarnybiniame kabinete, ir priiminėjant nuteistuosius asmeniniais klausimais, į
kabinetą užėjo nuteistasis G. M. ir pasiūlė kyšį, kad būtų anksčiau laiko paleistas į laisvę. Apie šį
įvykį D. S. surašė tarnybinį pranešimą ir informavo savo buvusį vadovą V. C. 2018 m. kovo 16 d.
Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokurorė A. V.
priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, ikiteisminio tyrimo metu nesurinkus pakankamai
duomenų, pagrindžiančių nuteistojo G. M. kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo padarymo;
3.3. 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių
nusižengimų, įvertinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus trūkumus ir pastabas. Atlikus tarnybinį
patikrinimą Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai V. Ž., to paties skyriaus viršininko pavaduotojai
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G. B. ir vyr. specialistei V. R., Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus viršininko pavaduotojui G. L.
skirtos tarnybinės nuobaudos – po griežtą papeikimą, o Ūkio ir komunalinių paslaugų vyr.
specialistui E. M. bei to paties skyriaus vyresn. specialistams G. B. ir R. T. – po papeikimą;
3.4. 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių
nusižengimų, įvertinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus trūkumus ir pastabas, kurioje siūlyta dėl
direktoriaus pavaduotojo R. G. galimo tarnybinio nusižengimo tarnybinį patikrinimą tęsti atskirai.
2018 m. kovo 15 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl direktoriaus pavaduotojo R. G. galimo tarnybinio
nusižengimo, kuriuo pripažinta, kad direktoriaus pavaduotojas R. G. savo tyčiniais veiksmais,
nepaisydamas įstaigos direktoriaus rašte nurodyto nesutikimo ir savavališkai kreipdamasis į
Kalėjimų departamentą su prašymu leisti atlikti papildomus darbus, viršydamas jam suteiktus
įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba, t. y. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 4 p.; be to, veikdamas tyčia, netinkamai vykdė
savo tarnybines funkcijas: pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1
p., šio straipsnio 1 d. 4 p. nuostatas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d.
reikalavimus, jam skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų;
3.5. 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių
nusižengimų, įvertinant Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito
skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus trūkumus ir pastabas, kurioje siūlė dėl
psichologinės tarnybos viršininkės R. K. galimo tarnybinio nusižengimo tarnybinį patikrinimą tęsti
atskirai. 2018 m. balandžio 30 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl Psichologinės tarnybos viršininkės
R. K. galimo tarnybinio nusižengimo; pripažinta, kad R. K. tarnybinio nusižengimo nepadarė.
Pažymėtina, kad 2018 m. vasario 23 d. atliktame tarnybiniame tyrime buvo pripažinta, jog R. K.
padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau VTEK, įvertinus tyrimo išvadą ir remiantis VTEK pateiktais
argumentais, buvo atliktas aukščiau nurodytas tyrimas, kuriame pripažinta, kad R. K. tarnybinio
nusižengimo nepadarė;
3.6. 2018 m. birželio 1 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl Bendrosios praktikos
slaugytojos R. B. galimo darbo pareigų pažeidimo; pripažinta, kad minėta darbuotoja 2018 m.
gegužės 12 d. 7.50 val. įeidama į įstaigos 3-iąjį sektorių, suknelės kišenėje įnešdama 2 mobilaus
ryšio telefonus, padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos
darbo kodekso 58 str. 3 d. 7 p.; 2018 m. gegužės 15 d. įstaigos direktoriaus įsakymu R. B. atleista iš
darbo.
4. Vilciaus pataisos camai:
4.1. 2017 m. lapkričio 27 d. 9.15 val. Vilniaus Mokymo centro rusų kalbos mokytojas
G. R., dėstantis Vilniaus pataisos namų nuteistiesiems ir turintis leidimą įeiti į įstaigą, įnešė
kapsules su narkotinėmis medžiagomis, kurios netikėto patikrinimo metu buvo aptiktos jo
drabužiuose. Vilniaus pataisos namuose pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-0-00017-17 pagal
nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d.
(neteisėtas disponavimas narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti
arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu), požymius.
5. Kauco tardymo izoliatorius:
5.1. Kauno tardymo izoliatorius 2017 m. rugpjūčio 30 d. gavo Kalėjimų departamento
raštą, kuriame nurodyta, kad kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus pareigūnai pasirinktinai
tikrino nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, atsiskaitymo su
kreditoriais apskaitos žiniaraščius ir nustatė, kad Kauno tardymo izoliatoriaus Socialinės
reabilitacijos skyriaus būrio viršininkė galimai palaiko neteisėtus ryšius su Vilniaus pataisos
namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu nuteistuoju;
5.2. 2018 m. vasario 14 d. Kauno tardymo izoliatoriuje lankėsi Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriaus pareigūnai, kurie po pokalbio su Kauno tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir
priežiūros skyriaus jaunesn. pareigūne įteikė jai Įspėjimą dėl neleistino ir priešingo visuomenės
interesams elgesio. Įspėjime nurodyta, kad minėta pareigūnė nuo 2017 m. sausio 1 d. palaikė
neteisėtus netarnybinius ryšius su suimtaisiais (nuteistaisiais), leido jiems disponuoti daiktais,
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neįtrauktais į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu patvirtintą Nuteistiesiets
leidžiatų įsigyti ir turėti taisto produktų, būtiniausių reiktenų ir daiktų sąrašą.
6. Šiaulių tardymo izoliatorius:
6.1. 2018 m. vasario 2 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus
pareigūnai atliko tarnybinį patikrinimą dėl 2017 m. gruodžio 15 d. įstaigoje su pranešimu gautų
dviejų sąskaitų faktūrų. Pranešime buvo nurodyta, kad Šiaulių tardymo izoliatorius, kaip perkančioji
organizacija, nevykdė PVM sąskaitose-faktūrose nurodytu laikotarpiu įformintų prekių ir paslaugų
teikimo viešųjų pirkimų procedūrų. Nustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus
elektrikas R. M., veikdamas savavališkai, naudojosi minėtose sąskaitose-faktūrose įformintomis
paslaugomis, tokiu būdu, neturėdamas jokio teisinio pagrindo, įsigijo prekę ir būtų padaręs Šiaulių
tardymo izoliatoriui turtinę žalą, tačiau, laiku pastebėjus pažeidimą, buvo sustabdytas neteisėtas
gautų sąskaitų apmokėjimas;
6.2. 2018 m. balandžio 25 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos
skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį patikrinimą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus
vyresn. specialistės M. K. ir to paties skyriaus inžinieriaus R. Č. Darbo pareigų pažeidimų. Tyrimo
metu buvo nustatyti darbo pareigų pažeidimai dėl įstaigos lėšų naudojimo;
7. Valstybės įmocė „Mūsų amatai“:
7.1. Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas vienas tarnybinis
tyrimas, susijęs su galimais darbuotojų darbo pareigų pažeidimais (2017 m. gruodžio 27 d.
tarnybinio tyrimo išvada Nr. 8/05-477 „Dėl Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Alytaus filialo Baldų
gamybos, pynimo ir paslaugų cecho žaliavų ir kito turto naudojimo bei saugojimo); Alytaus filialo
vadovui L. Š. ir Alytaus filialo Baldų gamybos, pynimo ir paslaugų cecho meistrui J. P. įteikti
įspėjimai dėl darbo pareigų pažeidimų. Darbuotojų darbo drausmės pažeidimus nustatė valstybės
įmonė, atsižvelgdama į gautą Kalėjimų departamento 2017 m. lapkričio 24 d. raštą.
Dera akcentuoti, jog Kalėjimų departamente yra įsteigta pasitikėjimo linija. Šia linija
pranešimus apie galimus korupcinio pobūdžio faktus galima pateikti telefonu ir elektroniniu paštu
(tel. nr. (8 5) 271 9022, el. p. pasitikejimas@kaldep.lt). Pasitikėjimo linijos kontaktinė informacija
yra skelbiama Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėse
(http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html) bei informaciniuose stenduose.
Informacija telefonu ar elektroniniu paštu gali būti pateikiama tiek atskleidžiant savo tapatybę, tiek
anonimiškai. Kalėjimų departamente 2017-07-01–2018-06-30 buvo gauti 125 įvairaus pobūdžio
pranešimai pasitikėjimo telefonu; iš jų – 9 pranešimuose pateikta informacija pasitvirtino arba
pasitvirtino iš dalies (t. y. 7 proc. gautų pranešimų); pasitvirtinusi informacija nebuvo susijusi su
galimomis darbuotojų korupcinio pobūdžio veikomis.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „ Ar pagricdicės fuckcijos yra
koctrolės, ar priežiūros vykdymas“
Kalėjimų departamentas prižiūri ir kontroliuoja pavaldžias jam įstaigas, o pavaldžios
įstaigos kontroliuoja laisvės atėmimo bausmę atliekančius asmenis. Vienas iš saugiklių šioje srityje
yra pasižadėjimų reglamentavimas; nemažą vaidmenį atlieka darbuotojų supažindinimas su
baudžiamąja ir administracine atsakomybe – visi Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
pareigūnai ir darbuotojai yra pasirašytinai supažindinami dėl atsakomybės už korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus.
Tobulinant priežiūros ir kontrolės funkcijas bei jų reglamentavimą, kontrolės ir
priežiūros funkcijos pavestos, vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos nuostatais. Kontrolės ir priežiūros veiksmų procedūros ir vykdymo formos
numatytos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių
įstaigų ir valstybės įmonių veiklos stebėsenos ir kontrolės tvarkos apraše (nustatančiate Kalėjitų
departatento adtinistracijos padalinių veiklą organizuojant ir atliekant pavaldžių įstaigų ir
valstybės įtonių veiklos stebėseną ir kontrolę – t. y. ėtitąsi visų prietonių, skirtų užtikrinti
pavaldžių įstaigų ir valstybės įtonių veiklos teisėtutą, ekonotiškutą, efektyvutą, rezultatyvutą
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ir skaidrutą, strateginių tikslų ir veiklos planų įgyvendinitą, turto apsaugą, infortacijos ir
ataskaitų patikitutą ir išsatutą, sutartinių ir kitų įsipareigojitų tretiesiets astenits laikytąsi
ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdytą); Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos darbo reglamente (nustatančiate Kalėjitų departatento darbo
organizavito, vykdant jat pavestus uždavinius, tvarką); Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir
priežiūros instrukcijoje (nustatančioje laisvės atėtito vietų apsaugos ir jose laikotų astenų
priežiūros vykdyto tvarką); Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų
apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos apraše; o taip pat – Kalėjimų departamento valdymo
struktūroje, metiniuose veiklos planuose.
Konkretūs kontrolės / priežiūros funkcijas vykdantys, sprendimus priimantys subjektai
(įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai) yra reglamentuoti Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente, struktūrinių padalinių nuostatuose, atskirų
darbuotojų pareigybių aprašymuose. Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus nuomone,
struktūrinių padalinių ar atskirų darbuotojų veikla aiškiai reglamentuota, darbuotojų teisės bei
pareigos, suteikti įgaliojimai yra tiksliai apibrėžti, yra aiškus pavaldumas ir atskaitomybė.
Administracijos padalinių nuostatai ir pareigybių aprašymai periodiškai peržiūrimi, atsižvelgiant į
pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pavestas naujas užduotis ar nustatytas naujas procedūras.
Taip pat Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
darbo reglamente, Kalėjimų departamento struktūroje, padalinių nuostatuose ir pareigybių
aprašymuose yra aiškiai išskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės sritys, atsakingi asmenys
(pareigos).
Kontrolės / priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo
vidaus kontrolės procedūros yra reglamentuotos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos nuostatuose, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos darbo reglamente, Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklėse, Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, Probacijos ir kitų
baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše.
Be visa to, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statute, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos
suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos
Respublikos probacijos įstatyme, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos darbo reglamente reglamentuojama kontrolės / priežiūros funkcijas vykdančių subjektų
veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka. Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu gautos 3
Lygių galimybių kontrolieriaus pažymos; iš jų dviem atvejais priimti sprendimai, jog skundas dėl
galimos diskriminacijos lyties pagrindu pripažintas nepagrįstu; 1 atveju skundą dėl galimos
diskriminacijos religijos pagrindu atsisakyta nagrinėti. Taip pat Kalėjimų departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 103 Seimo kontrolieriaus pažymos; iš jų –
priimti sprendimai: skundas ar jo dalis dėl Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos
pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 94-iais atvejais; pripažintas pagrįstu – 69-iais atvejais;
tyrimas nutrauktas – 20-ia atvejų, tyrimas pripažintas atliktu pagrįstai – 1 atveju.
Užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas
Bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (kuriuo siekiama
nustatyti galimas interesų konfliktų grėsmes bei numatyti priemones jiems išvengti, kad būtų
įgyvendinti priimamų sprendimų nešališkumo, skaidrumo, viešumo principai, tokiu būdu
formuojama korupcijai nepakanti aplinka ir didinamas pasitikėjimas bausmių vykdymo sistema,
institucijomis ir atskirais tarnautojais, kad šie asmenys laikytųsi nustatytų etikos (elgesio) standartų
atlikdami tarnybines funkcijas, nustatyti šių asmenų privačių interesų deklaravimo ir, iškilus
interesų konfliktui, šių asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras),
taip pat Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti
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privačius interesus, sąrašas. Be visa to, Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius 2017 m. IV ketv.
sudarė (o 2018 m. II ketv. atnaujino) bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ir (ar) svainystės ryšiais, sąrašą. Nustatyta, kad 27 proc. bausmių vykdymo
sistemoje dirbančių asmenų turi bent vieną artimąjį, dirbantį Kalėjimų departamente ar jam
pavaldžiose įstaigoje (valstybės įmonėje). Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamente viešųjų ir
privačių interesų derinimo reikalavimų vykdymo pažeidimų nenustatyta, tačiau Kalėjimų
departamentas atliko du tarnybinius patikrinimus dėl pavaldžios įstaigos direktoriaus pavaduotojo
A. S. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje. Vienu atveju pripažinta, kad
darbuotojas tarnybinio nusižengimo nepadarė; kitu atveju pripažinta, kad A. S. pažeidė Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 2 p.,
11 str. 1 ir 2 d., nevykdė Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statuto 25 str. 2 d. nuostatų, nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
15 str. 1 d. 1 ir 5 p. nustatytų pareigų; jam skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Atskirų valstybės tarcautojų
fuckcijos, uždaviciai, darbo ir sprecdimų priėmimo tvarka bei atsakomybė cėra išsamiai reglamectuoti“
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės priimti teisės aktai
užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą, kuris aiškiai
atsispindi Kalėjimų departamento administracijos struktūroje ir pavaldumo schemoje, Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės administracijos struktūrose ir pavaldumo
schemose, atskaitingumas įtvirtintas struktūrinių padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose.
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje yra patvirtinti
teisės aktai, reglamentuojantys atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę. Įstaigų
darbuotojai pasirašytinai supažindinami su visais teisės aktais, kurie yra tiesiogiai susiję su
pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamu vykdymu. Atskirų valstybės tarnautojų ir
darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra apibrėžti ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti.
Valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo kontrolės procedūros
reglamentuotos Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatuose, Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo reglamentuose, Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos
taisyklėse, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros
instrukcijoje, Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše.
Veiklą ir sprendimų priėmimą kontroliuoja tiesioginiai padalinių vadovai, vadovybė, atskirų
komisijų ir padalinių, kurių nuostatuose numatytos kontrolės funkcijos, įstaigų direktorių įsakymais
paskirti atsakingi asmenys priimti tam tikrus sprendimus ir/ ar vykdyti kontrolės funkciją. Kontrolė
vykdoma vadovaujantis Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų metiniais veiklos planais ir,
galima teigti, yra veiksminga.
Valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu ir Lietuvos Respublikos
valstybės tarnybos įstatymu. Kalėjimų departamente veikia statutinių valstybės tarnautojų ir
karjeros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos. Analogiškos komisijos sudarytos pavaldžiose
įstaigose. Valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama kiekvienais metais. Pataisos pareigūnų
tarnybos organizavimo taisyklėse ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos
nuostatuose nustatyta tarnybinės veiklos vertinimo procedūra. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, veikla vertinama vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų veiklos
vertinimo tvarkos aprašu. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla vertinama kiekvienais
metais.
Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintos Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos
taisyklės. Taip pat direktoriaus įsakymu yra patvirtinta Kalėjimų departamento etikos komisija ir jos
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nuostatai. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose darbuotojų elgesio reikalavimai bei darbo
drausmė reglamentuota ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse; kai kuriose pavaldžiose įstaigose
atskiru direktoriaus įsakymu yra patvirtintos vidinės įstaigos etikos taisyklės. Yra suformuotas
etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės mechanizmas: t. y. gavęs iš konkretaus asmens
informaciją žodžiu ar raštu, kad pareigūnas yra pažeidęs šiose taisyklėse numatytus etikos
principus, tiesioginis vadovas gali priimti sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo inicijavimo.
Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad buvo padarytas tarnybinis nusižengimas, pareigūnui
gali būti skiriama tarnybinė nuobauda teisės aktų nustatyta tvarka. Į šiose taisyklėse nustatytų etikos
principų laikymąsi atsižvelgiama vertinant pareigūno tarnybą.
Analizuojamu laikotarpiu duomenų, jog Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
ar valstybės įmonės darbuotojai dėl jų funkcijų, uždavinių, darbo ir sprendimo priėmimo tvarkos
detalaus reglamentavimo nebuvimo būtų netinkamai atlikę jų pareigybių aprašymuose ar darbo
sutartyse nustatytas funkcijas, uždavinius bei atskirais įsakymais pavestas konkrečias užduotis,
nenustatyta.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Veikla, susijusi su leidimų,
cuolaidų, lecgvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“
Teisių suteikimo / nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio
poveikio priemonių administracinės procedūros yra gana aiškiai ir tiksliai reglamentuotos Tarnybos
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute, Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme,
Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme,
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbo reglamentuose. Teises suteikia
ar jas apriboja Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos vadovas, atskirais atvejais –
įgalioti pareigūnai. Tai reglamentuota minėtuose teisės aktuose bei įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse.
Šių subjektų kompetencija yra apibrėžta, įgaliojimai suteikti pakankamai tiksliuose teisės aktų
rėmuose.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymu, Tarnybos
Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu, Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatais, tam tikrų teisių suteikimo ar jų apribojimo
principai ir kriterijai reglamentuoti pakankamai išsamiai, numatyti konkretūs tokių sprendimų
priėmimo terminai. Minėtuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos nesukuria diskriminuojančio
pobūdžio sąlygų, problema gali pasireikšti tik nuostatų taikymo procese.
Už priimtus sprendimus atsako komisijų pirmininkai, padalinių vadovai, direktoriai ar
direktorių pavaduotojai pagal paskirtas veiklos sritis; kiekvienas darbuotojas ar pareigūnas yra
atsakingas už asmeniškai priimtus sprendimus. Direktorių, direktorių pavaduotojų, struktūrinių
padalinių vadovų pareigybių aprašymuose taip pat yra numatytos ir veiklos priežiūros bei kontrolės
funkcijos. Sprendimo išduoti/ neišduoti leidimus priėmimo, tokios veiklos priežiūros/ kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas yra atskirtas teisės aktuose, kuriais vadovaujamasi
vykdant veiklą: Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos
probacijos įstatyme, Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos statute. Minėtuose teisės aktuose įtvirtintos nuostatos, suteikiančios teisę
kompetentingoms institucijoms (t. y. Seimo kontrolierius, Teisingumo ministerija, teismai,
prokuratūra ir kt.) kontroliuoti šią veiklą.
Taip pat minėtuose teisės aktuose yra numatyta asmenų teisė apskųsti priimtus
sprendimus dėl teisių suteikimo ar jų apribojimo. Asmuo gali apskųsti priimtą sprendimą ir išorės
subjektams, pvz., teismui, Teisingumo ministerijai, Seimo kontrolieriams, prokuratūrai ir kt. Per
ataskaitinį laikotarpį Kalėjimų departamente gauti 2172 skundai dėl pavaldžių įstaigų administracijų
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priimtų sprendimų ir veiksmų; iš jų – 12-a atvejų buvo panaikintos nuobaudos, skirtos
nuteistiesiems (suimtiesiems).
Kai kuriais atvejais motyvuotus siūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl teisių, lengvatų
suteikimo ar apribojimo priima Kalėjimų departamento Centrinė specialioji ekspertų komisija
(skirta Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų įslaptintos infortacijos apsaugai
koordinuoti, infortacijos įslaptinito pagrįstutui įvertinti, kitiets įslaptintos infortacijos
apsaugos sričių – personalo patikituto, įslaptintos infortacijos adtinistravito, fizinės
apsaugos, įslaptintų sandorių sauguto, autotatizuoto duotenų apdorojito sistetų ir tinklų
apsaugos – klausitats spręsti); Kalėjimų departamento valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti
kitą darbą pagal darbo sutartį ir su tuo susijusios informacijos nagrinėjimo komisija; Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos karjeros valstybės tarnautojų ir
pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija; Kalėjimų departamento bei
šiam departamentui pavaldžių įstaigų pareigūnų prašymų pratęsti tarnybą nagrinėjimo komisija;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui
pavaldžių įstaigų organizacinė – etatinė komisija (patariatoji kotisija, kuri teisės aktų nustatyta
tvarka svarsto ir teikia direktoriui siūlytus dėl Kalėjitų departatento pareigybių ir šiat
departatentui pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašų, struktūrų). Vis dėlto,
pastebėtina, kad dviejų paskutiniųjų komisijų sudėtis ataskaitinio laikotarpio eigoje tapo neaktualia
ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo atnaujinta. Iš jų, vienu atveju – pasikeitus Kalėjimų
departamento valdymo struktūrai nebuvo atnaujinti struktūrinių padalinių pavadinimai; kitu atveju –
komisijos sudėtyje vis dar yra nurodyti darbuotojai, kurie ataskaitinio laikotarpio metu nebedirbo
Kalėjimų departamente ar ataskaitinio laikotarpio eigoje iš komisijos sąraše nurodytų laikinai eitų
pareigų buvo grąžinti į savo pareigas.
Sprendimai, susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda, priimami remiantis
kolegialių komisijų (darbo grupių) motyvuotomis išvadomis: Kalėjimų departamento ir šiam
departamentui pavaldžių įstaigų organizacinė – etatinė komisija; Kalėjimų departamento ūkinės ir
finansinės veiklos taryba prie departamento direktoriaus (patariatoji taryba, kuri svarsto ir teikia
direktoriui pasiūlytus dėl Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų biudžeto asignavitų
planavito ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio progratose nustatytus uždavinius ir tikslus,
naudojito); Kalėjimų departamento priedų ir priemokų nustatymo ir pašalpų skyrimo komisija ir
kt.). Vis dėlto, vėlgi, pabrėžtina, kad dviejų paskutiniųjų komisijų sudėtis ataskaitinio laikotarpio
eigoje tapo neaktualia ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo atnaujinta. Minėtų komisijų
sąrašuose, pasikeitus Kalėjimų departamento valdymo struktūrai, nebuvo atnaujinti struktūrinių
padalinių pavadinimai. Taipogi komisijų sudėtyje vis dar yra nurodyti darbuotojai, kurie
ataskaitinio laikotarpio metu nebedirbo Kalėjimų departamente, ataskaitinio laikotarpio eigoje iš
komisijos sąraše nurodytų laikinai eitų pareigų buvo grąžinti į savo pareigas ar, laimėję atranką/
konkursą pradėjo dirbti kitame struktūriniame padalinyje. Atsižvelgiant į poreikio atnaujinti visų
minėtų komisijų sudėtį stoką, galima kvestionuoti, kiek deklaratyvi ar efektyvi ir produktyvi yra šių
komisijų veikla.
Įgyvendinant Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatus ir Nuteistųjų
perkėlimo į Pusiaukelės namus tvarkos aprašą, vadovaujamasi Asmenų, siekiančių būti Lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos ir Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus komisijos
nariais, reputacijos tikrinimo tvarkos aprašu, kuris reglamentuoja minėtų asmenų tikrinimo proceso
organizavimo ir atlikimo tvarką, siekiant nustatyti, ar šie asmenys yra nepriekaištingos reputacijos.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Daugiausia priimami
specdimai, kuriems cereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirticimo“
Vertinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą
šiuo aspektu, svarbu pažymėti, kad Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės
įmonės darbuotojų veikla yra griežtai reglamentuota, kai priimami sprendimai, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai
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Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms bei valstybės įmonei suteikia teisę priimti
norminius teisės aktus, t. y. teisės aktus neapibrėžtam asmenų ratui. Šių teisės aktų priėmimo
detalizuojanti procedūra nustatyta Teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58
patvirtintuose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
nuostatuose (suvestinė redakcija nuo 2017-06-12): 8 punktas – „Kalėjimų departamentas,
siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.18. pagal kompetenciją rengia
ir tvirtina Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsakymams
įgyvendinti reikalingus teisės aktus, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklą
reglamentuojančius tvarkos aprašus ir normatyvus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; 8.19. teikia
teisingumo ministrui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių vykdymu ir probacija,
tobulinimo; [...].“ 17 punktas – „Kalėjimų departamento direktorius: [...]; 17.3. pagal kompetenciją
užtikrina, kad Kalėjimų departamente būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų; [...].“. Kalėjimų
departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo reglamentuose nustatytas apibrėžtas asmenų ratas,
kuris gali priimti sprendimus. Pažymėtina, kad sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo, dažniausia yra priimami kolegialiai – sudarytų komisijų ar darbo
grupių – tokiu būdu siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo sprendimų priėmime tikimybę.
Siekiant užtikrinanti norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos masto vertinimą,
2017 m. gruodžio 19 d. direktoriaus įsakymu patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos
aprašas (nustatantis Kalėjitų departatente parengtų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinito
procedūrą ir jos dalyvius, siekiant išvengti galitų neigiatų teisės aktų įgyvendinito pasektių ir
pagerinti priitatų teisės aktų kokybę). Vadovaujantis minėtu tvarkos aprašu vertinami tik tie
įstaigos norminiai teisės aktų projektai, kurie reguliuoja visuomeninius santykius, nurodytus
Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atlikti du teisės
aktų projektų – Opioidinės priklausomybės pakaitinio gydymo tęstinumo užtikrinimo laisvės
atėmimo vietose tvarkos aprašo bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos darbo užmokesčio priemokų nustatymo bei pašalpų ir premijų skyrimo tvarkos aprašo –
antikorupciniai vertinimai. Atlikti vertinimai yra viešai skelbiami įstaigos interneto svetainėje
(http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departameutas/korupcijos-preveucija_1721/teises-aktu-ar-svgh.htm ).
Siekiant įstaigoje užtikrinti tinkamą turto ir finansų kontrolę, Kalėjimų departamento
direktoriaus įsakymais yra patvirtintos Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos finansų kontrolės taisyklės (reglatentuojančios finansų kontrolės
organizavitą Kalėjitų departatente; šiotis taisyklėtis siekiata užtikrinti įstaigos ūkinės veiklos
teisėtutą ir patikito finansų valdyto principų – ekonotiškuto, efektyvuto, rezultatyvuto bei
skaidruto – laikytąsi) bei patvirtintas ir paskelbtas Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos asmenų, atsakingų už finansų kontrolę, sąrašas. Taip pat
sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras reglamentuoja Kalėjimų
departamento direktoriaus įsakymais patvirtinta Sutarčių rengimo, derinimo ir pasirašymo tvarka;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės biudžeto
asignavimų ir kitų lėšų išmokėjimo taisyklės; Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos buhalterinės apskaitos vadovas; Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
ir atsargų vidaus apskaitos ir kontrolės taisyklės. Taip pat Kalėjimų departamente veikia jau minėta
Kalėjimų departamento ūkinės ir finansinės veiklos taryba prie departamento direktoriaus
(svarstanti ir teikianti direktoriui pasiūlytus dėl Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų
biudžeto asignavitų planavito ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio progratose nustatytus
uždavinius ir tikslus, naudojito). Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonė
vidaus teisės aktais taip pat yra reglamentavusios sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu,
naudojimu, disponavimu juo, kuriems nereikia kitos įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras.
Kalėjimų departamente už teisės aktų, susijusių su turto ir finansų kontrole, vykdymo
kontrolę atsakingais paskirti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojai, nustatytos
procedūros ir atsakingi už jų vykdymą struktūriniai padaliniai ar asmenys (pareigos). Pavaldžiose
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įstaigose už teisės aktų, susijusių su turto ir finansų kontrole, vykdymo kontrolę taip pat paskirti
įgalioti asmenys (dažniausiai vadovo pavaduotojai), nustatytos procedūros ir atsakingi už jų
vykdymą struktūriniai padaliniai ar asmenys (pareigos). Vis dėlto, pažymėtina, kad palyginti
nemažą ataskaitinio laikotarpio dalį Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojų pareigybės
buvo neužimtos. Analogiškai, ataskaitinio laikotarpio metu didesnėje Kalėjimų departamentui
pavaldžių įstaigų dalyje buvo neužimta bent po vieną direktoriaus pavaduotojo pareigybę.
Pavyzdžiui, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrai Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose buvo neužimta beveik 50 proc. įstaigų direktorių pavaduotojų pareigybių.
Viešųjų pirkimų procedūros reglamentuotos Kalėjimų departamento direktoriaus
įsakymais patvirtintame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente (reglatentuojančiate viešųjų pirkitų kotisijos
funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavitą) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse. Taip pat Kalėjimų
departamento direktoriaus įsakymais yra sudarytos ir patvirtintos Viešųjų pirkimo komisija bei
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų gynybos
ir saugumo srityje komisija. Vis dėlto, pastebėtina, kad pastarosios komisijos sudėtis ataskaitiniu
laikotarpiu tapo neaktualia ir iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo atnaujinta – t. y. komisijos
sąraše, pasikeitus Kalėjimų departamento valdymo struktūrai, nebuvo atnaujinti struktūrinių
padalinių pavadinimai; komisijos sudėtyje vis dar yra darbuotojų, kurie ataskaitinio laikotarpio
metu nebedirbo Kalėjimų departamente. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje taip pat sudarytos viešųjų pirkimų komisijos, nustatyti šių komisijų darbo
reglamentai, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
Tuo pačiu, kaip jau minėta, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Centralizuotas vidaus audito skyrius ataskaitiniu laikotarpiu atliko veiklos ir valdymo vidaus
auditus Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje bei Kalėjimų departamente. Atlikto
vidaus audito Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje metu buvo nustatyta pažeidimų
įstaigos viešųjų pirkimų organizavimo, finansų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo,
viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo kontrolės
srityse. Atlikto vidaus audito Kalėjimų departamente metu buvo nustatyta pažeidimų įstaigos
buhalterinės apskaitos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, viešųjų pirkimų kontrolės
srityse.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Naudojama valstybės ir
tarcybos paslaptį sudaracti icformacija“
Nors Kalėjimų departamente naudojama valstybės paslaptį sudaranti informacija, tačiau
visi asmenys (t. y. apibrėžtas asmenų ratas dėl atliekamų uždavinių ir funkcijų), dirbantys su šia
informacija, buvo patikrinti dėl patikimumo Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta
tvarka.
Vienas iš saugiklių šioje srityje – sudaryta Centrinė specialioji ekspertų komisija; taip
pat nemažą vaidmenį atlieka netikėtų ir tikslinių patikrinimų metu vykdomi patikrinimai dėl
įslaptintos informacijos administravimo nuostatų užtikrinimo. Tobulinant veiklos, susijusios su
įslaptintos informacijos disponavimu, kontrolę, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu buvo
patvirtintas Įslaptintos informacijos administravimo kai kurių procedūrų atlikimo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose
tvarkos aprašas. Siekiant užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą ir jos tvarkymą, Kalėjimų
departamento direktoriaus įsakymais buvo patvirtintas Kalėjitų departatento prie Lietuvos
Respublikos teisinguto tinisterijos patalpų fizinės apsaugos procedūrų aprašas bei Kalėjimų
departamente nustatytos įslaptintų dokumentų saugojimo vietos, o Kalėjimų departamentui
pavaldžių įstaigų vadovai įpareigoti nustatyti disponuojamų įslaptintų dokumentų saugojimų vietas
jų vadovaujamose įstaigose. Be visa to, direktoriaus įsakymu patvirtinta Įslaptintos informacijos
apsaugos tikrinimo komisija.
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Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose įstaigų direktorių įsakymais yra paskirti
už įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę atsakingi asmenys; daugumoje
įstaigų atskirais įstaigų direktorių įsakymais patvirtinti administravimo, apsaugos, kontrolės
procedūrų aprašai, aprašų vykdymo kontrolės ar tvarkos.
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2017 m. lapkričio mėnesį
Kalėjimų departamecte atlikto patikrinimo metu nebuvo nustatyta esminių įslaptintos informacijos
administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų; nustatyti nežymūs trūkumai, susiję su
ĮIRIS ir saugumo zonų suskirstymu. Nurodyti trūkumai buvo nedelsiant šalinami.
Taip pat, kaip minėta, Kalėjimų departamente atlikus tarnybinį patikrinimą dėl Kalėjimų
departamento pareigūnų veiksmų, naudojant kriminalinei žvalgybai skirtas lėšas dėl asmeninių
paskatų, buvo nustatyti šiurkščių pažeidimų faktai ir dviem asmenims atimti leidimai dirbti ar
susipažinti su įslaptinta informacija.
Kalėjimų departamento 2017 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Alytaus pataisos camuose
atlikto tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo
(dokumentų rengimo, įforminimo, dauginimo, išslaptinimo, naikinimo, registracijos klaidų),
įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo; asmeniui, atsakingam už personalo
patikimumo užtikrinimo sritį, nustatytų pareigų tinkamo vykdymo trūkumų;
Kalėjimų departamento 2018 m. kovo mėnesį Kalėjimų departamecto Mokymo cectre
atlikto tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta įslaptintos informacijos administravimo
(dokumentų rengimo, įforminimo, dauginimo, išslaptinimo, naikinimo, registracijos klaidų);
įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo ir administravimo; asmenims, atsakingiems
už personalo patikimumo užtikrinimo sritį, priskirtų pareigų visapusiškumo trūkumų bei trūkumų,
susijusių su įstaigos saugumo zonų suskirstymu;
Kalėjimų departamento 2018 m. gegužės mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligocicėje
atlikto tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo
(dokumentų rengimo, įforminimo, išslaptinimo); įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų
administravimo trūkumų.
Visais minėtais atvejais, atlikus tikslinius patikrinimus, buvo teikti siūlymai trūkumams
šalinti, įstaigos parengė ir įgyvendino tikslinio patikrinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti
skirtus planus, kuriuose numatė konkrečias priemones, priemonių vykdytojus bei jų įgyvendinimo
terminus.
Valstybė įmonė „Mūsų amatai“ pagal šį kriterijų nevertintina, nes įmonėje nenaudojama
valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės custatymo pagal kriterijų „Acksčiau atlikus korupcijos
rizikos acalizę, buvo custatyta veiklos trūkumų“
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos
rizikos analizės Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje
analizuojamu laikotarpiu nėra atlikusi, todėl pagal šį kriterijų Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veikla nevertinta.
Išvados
Išanalizavus Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje
klausimyną ir vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytais kriterijais
nustatyta, kad analizuojamu laikotarpiu didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja šiose
Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklos srityse:
- veikloje, susijusioje su kontrolės ir priežiūros vykdymu (Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos 6.2 kriterijus);
- veikloje, susijusioje su leidimų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar

13

apribojimu (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.4 kriterijus);
- veikloje, susijusioje su sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo, priėmimu (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.5. kriterijus);
- veikloje, susijusioje su įslaptintos informacijos disponavimu (Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos 6.6 kriterijus).
Taip pat nustatyta, kad Alytaus pataisos namuose, Kybartų pataisos namuose,
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje, Vilniaus pataisos namuose, Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime ir Kauno tardymo izoliatoriuje buvo korupcinio pobūdžio nusikalstamos
veikos; Kalėjimų departamente, Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ –
kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo faktų.
PRIDEDAMA. 2018-09-20 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje klausimynas Nr. LV-2665, 44 lapai.
Direktorius

Robertas Krikštaponis
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Ligita Širvelienė, tel. 219 8830, el. p. ligita.sirveliene@kaldep.lt

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO KALĖJIMŲ DEPARTAMENTE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE BEI VALSTYBĖS ĮMONĖJE KLAUSIMYNAS
2018-09-20 Nr. LV-2665
Vilnius
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veikos
ir / ar kito tapataus pobūdžio,
tačiau mažiau pavojingo teisės
pažeidimo faktas?
1.1.1. Nustatė pati įstaiga

Aprašomoji dalis (kiek tokių faktų, nurodyti faktų nustatymo aplinkybes, kokių priemonių imtasi, teisinės pasekmės kaltiems asmenims ir pan.)

Kalėjimų departamentas:
Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauta informacija:
 apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Vilniaus pataisos namuose Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) Imuniteto skyriuje 2017 m. rugpjūčio 10 d. buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00002-17 dėl Vilniaus pataisos namų Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko
R. B. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. (dokumentų
klastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu), požymius;
 apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Alytaus pataisos namuose Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriuje 2017 m. rugsėjo 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00003-17 dėl Alytaus pataisos namų
Apsaugos ir priežiūros skyriaus inspektoriaus J. L. ir nuteistojo A. B. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. (disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti) ir 228 str. 1 d.
(piktnaudžiavimas), 260 str. 3 d., požymius;
 apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriuje 2017 m. lapkričio 20 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00004-17 dėl Lukiškių
tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnų V. P. ir A. Z., nuteistųjų E. J. ir A. Z. veiksmų pagal
nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 2 d. (kyšininkavimas), 227 str. 2 d.
(papirkimas), 260 str. 1 d. (disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti), požymius;
 buvo atliekamas medžiagos Nr. M-0-13-00009-18 informacijos patikslinimas dėl to, kad 2018-01-19 Šiaulių tardymo
izoliatoriaus pareigūnai galimai sužalojo suimtąjį. 2018 m. sausio 31 d., tiriant medžiagą, priimtas Šiaulių tardymo izoliatoriaus
Kriminalinės žvalgybos skyriaus nutarimas atsisakyti pradėti IT; šis nutarimas 2018 m. vasario 9 d. prokuroro nutarimu buvo
panaikintas, nurodant patikslinti įvykio aplinkybes. Patikslinus informaciją, 2018 m. vasario 23 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus
Kriminalinės žvalgybos skyriaus nutarimu vėl atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą; šis nutarimas 2018 m. vasario 23 d. prokuroro
nutarimu vėl buvo panaikintas ir Šiaulių apylinkės prokuratūroje pradėtas IT Nr. 05-2-00042-18 pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas), kurį atlikti pavesta Kalėjimų departamento Imuniteto skyriui;
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 apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Kybartų pataisos namuose Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriuje 2018 m. balandžio 13 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00001-18 dėl Kybartų pataisos namų
pareigūnų galimai panaudotos fizinės prievartos prieš nuteistąjį pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas), požymius;
 apie galimai daromą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką Alytaus pataisos namuose Kalėjimų departamento
Imuniteto skyriuje 2018 m. balandžio 26 d. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00002-18 dėl Alytaus pataisos namų
Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojo V. M. veiksmų pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 260 str. 1 d. (disponavimas narkotinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti), požymius;
 Kalėjimų departamento Imuniteto skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00003-18 pagal nusikalstamų veikų,
numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas), 140 str. 1 d. (fizinio skausmo sukėlimas ar
nežymus sveikatos sutrikdymas), požymius dėl gauto advokatės D. I. V., atstovaujančios nuteistąjį M. Š., 2018-06-07 skundo,
kuriame nurodyta, kad 2018-05-30 Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ajame sektoriuje pareigūnai sužalojo
nuteistuosius M. Š., F. K. ir A. T.
 Taip pat Kalėjimų departamente ataskaitinio laikotarpio metu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas dėl Kalėjimų
departamento pareigūnų kriminalinei žvalgybai skirtų lėšų naudojimo dėl asmeninių paskatų. Nustačius šiurkščių pažeidimų faktų,
trims pareigūnams buvo skirtos tarnybinės nuobaudos – atleidimas iš tarnybos, griežtas papeikimas ir pastaba. Iš jų – dviem
asmenims buvo atimti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Kybartų pataisos namai:
 2018 m. gegužės 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl Kybartų pataisos namų Ūkio skyriaus komendanto G. S. ir
Ūkio skyriaus katilinės viršininko V. S. veiksmų, kurio metu buvo nustatyta, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m.
balandžio 20 d. G. S., siekdamas turtinės naudos ir pasisavinti Kybartų pataisos namų turtą, išrašydamas materialinių vertybių
perkėlimo įstaigos viduje važtaraščius, kuriuose melagingai įrašydavo duomenis apie materialinių vertybių perkėlimą bei V. S.,
leisdamas kitam asmeniui įstaigos turtą naudoti ne įstaigos reikmėms bei nurodydamas jam pavaldiems darbuotojams (t. y.
nuteistiesiems V. M. ir D. K.) atlikti nelegalų darbą – pagaminti metalinius ratukus, pažeidė įstaigos tvarką.
Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija:
 2017 m. lapkričio 10 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-000154-17 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 str. 1 d. (papirkimas),
požymius. 2017 m. spalio 24 d., apie 11.30 val., einančiam įstaigos direktoriaus pavaduotojo pareigas E. S. būnant įstaigos 2ajame sektoriuje, savo tarnybiniame kabinete, ir priiminėjant nuteistuosius asmeniniais klausimais, į kabinetą užėjo nuteistasis G.
M. ir pasiūlė kyšį, kad būtų anksčiau laiko paleistas į laisvę. Apie šį įvykį D. S. surašė tarnybinį pranešimą ir informavo savo
buvusį vadovą V. C. 2018 m. kovo 16 d. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 6-ojo skyriaus prokurorė
A. V. priėmė nutarimą ikiteisminį tyrimą nutraukti, ikiteisminio tyrimo metu nesurinkus pakankamai duomenų, pagrindžiančių
nuteistojo G. M. kaltę dėl jam inkriminuojamo nusikaltimo padarymo;
 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių nusižengimų, įvertinant Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus
trūkumus ir pastabas. Atlikus tarnybinį patikrinimą Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjai V. Ž., to paties skyriaus viršininko
pavaduotojai G. B. ir vyr. specialistei V. R., Ūkio ir komunalinių paslaugų skyriaus viršininko pavaduotojui G. L. skirtos
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tarnybinės nuobaudos – po griežtą papeikimą, o Ūkio ir komunalinių paslaugų vyr. specialistui E. M. bei to paties skyriaus vyresn.
specialistams G. B. ir R. T. – po papeikimą;
 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių nusižengimų, įvertinant Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus
trūkumus ir pastabas, kurioje siūlyta dėl direktoriaus pavaduotojo R. G. galimo tarnybinio nusižengimo tarnybinį patikrinimą tęsti
atskirai. 2018 m. kovo 15 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl direktoriaus pavaduotojo R. G. galimo tarnybinio nusižengimo, kuriuo
pripažinta, kad direktoriaus pavaduotojas R. G. savo tyčiniais veiksmais, nepaisydamas įstaigos direktoriaus rašte nurodyto
nesutikimo ir savavališkai kreipdamasis į Kalėjimų departamentą su prašymu leisti atlikti papildomus darbus, viršydamas jam
suteiktus įgaliojimus, piktnaudžiavo tarnyba, t. y. padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 29 str. 6 d. 4 p.; be to, veikdamas tyčia, netinkamai vykdė savo tarnybines funkcijas: pažeidė Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p., šio straipsnio 1 d. 4 p. nuostatas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo 3 str. 1 d. reikalavimus, jam skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų;
 2018 m. vasario 21 d. atliktas tarnybinis patikrinimas dėl galimų tarnybinių nusižengimų, įvertinant Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus veiklos ir valdymo audito ataskaitoje nurodytus
trūkumus ir pastabas, kurioje siūlė dėl psichologinės tarnybos viršininkės R. K. galimo tarnybinio nusižengimo tarnybinį
patikrinimą tęsti atskirai. 2018 m. balandžio 30 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl Psichologinės tarnybos viršininkės R. K. galimo
tarnybinio nusižengimo; pripažinta, kad R. K. tarnybinio nusižengimo nepadarė. Pažymėtina, kad 2018 m. vasario 23 d. atliktame
tarnybiniame tyrime buvo pripažinta, jog R. K. padarė tarnybinį nusižengimą, tačiau VTEK, įvertinusi tyrimo išvadą ir remiantis
VTEK pateiktais argumentais, buvo atliktas aukščiau nurodytas tyrimas, kuriame pripažinta, kad R. K. tarnybinio nusižengimo
nepadarė;
 2018 m. birželio 1 d. atliktas tarnybinis tyrimas dėl Bendrosios praktikos slaugytojos R. B. galimo darbo pareigų
pažeidimo; pripažinta, kad minėta darbuotoja 2018 m. gegužės 12 d. 7.50 val. įeidama į įstaigos 3-iąjį sektorių, suknelės kišenėje
įnešdama 2 mobilaus ryšio telefonus padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos darbo kodekso
58 str. 3 d. 7 p.; 2018 m. gegužės 15 d. įstaigos direktoriaus įsakymu R. B. atleista iš darbo.
Vilniaus pataisos namai:
 2017 m. lapkričio 27 d. 9.15 val. Vilniaus Mokymo centro rusų kalbos mokytojas G. R., dėstantis Vilniaus pataisos
namų nuteistiesiems ir turintis leidimą įeiti į įstaigą, įnešė kapsules su narkotinėmis medžiagomis, kurios netikėto patikrinimo
metu buvo aptiktos jo drabužiuose. Vilniaus pataisos namuose pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 07-0-00017-17 pagal
nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 260 str. 1 d. (neteisėtas disponavimas narkotinėmis
ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėtas disponavimas labai dideliu narkotinių ar psichotropinių
medžiagų kiekiu), požymius.
Kauno tardymo izoliatorius:
 Kauno tardymo izoliatorius 2017 m. rugpjūčio 30 d. gavo Kalėjimų departamento raštą, kuriame nurodyta, kad kalėjimų
departamento Imuniteto skyriaus pareigūnai pasirinktinai tikrino nuteistųjų, atliekančių laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos
namuose, atsiskaitymo su kreditoriais apskaitos žiniaraščius ir nustatė, kad Kauno tardymo izoliatoriaus Socialinės reabilitacijos
skyriaus būrio viršininkė galimai palaiko neteisėtus ryšius su Vilniaus pataisos namuose laisvės atėmimo bausmę atliekančiu
nuteistuoju;
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 2018 m. vasario 14 d. Kauno tardymo izoliatoriuje lankėsi Kalėjimų departamento Imuniteto skyriaus pareigūnai, kurie
po pokalbio su Kauno tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus jaunesn. pareigūne įteikė jai Įspėjimą dėl neleistino ir
priešingo visuomenės interesams elgesio. Įspėjime nurodyta, kad minėta pareigūnė nuo 2017 m. sausio 1 d. palaikė neteisėtus
netarnybinius ryšius su suimtaisiais (nuteistaisiais), leido jiems disponuoti daiktais, neįtrauktais į Lietuvos Respublikos
teisingumo ministro įsakymu patvirtintą Nuteistiesiets leidžiatų įsigyti ir turėti taisto produktų, būtiniausių reiktenų ir daiktų
sąrašą.
Šiaulių tardymo izoliatorius:
 2018 m. vasario 2 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį
patikrinimą dėl 2017 m. gruodžio 15 d. įstaigoje su pranešimu gautų dviejų sąskaitų faktūrų. Pranešime buvo nurodyta, kad
Šiaulių tardymo izoliatorius, kaip perkančioji organizacija, nevykdė PVM sąskaitose-faktūrose nurodytų laikotarpiu įformintų
prekių ir paslaugų teikimo viešųjų pirkimų procedūrų. Nustatyta, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus elektrikas R. M.
veikdamas savavališkai naudojosi minėtose sąskaitose-faktūrose įformintomis paslaugomis, tokiu būdu, neturėdamas jokio
teisinio pagrindo, įsigijo prekę ir būtų padaręs Šiaulių tardymo izoliatoriui turtinę žalą, tačiau, laiku pastebėjus pažeidimą, buvo
sustabdytas neteisėtas gautų sąskaitų apmokėjimas;
 2018 m. balandžio 25 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį
patikrinimą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Ūkio skyriaus vyresn. specialistės M. K. ir to paties skyriaus inžinieriaus R. Č. darbo
pareigų pažeidimų. Tyrimo metu buvo nustatyti darbo pareigų pažeidimai dėl įstaigos lėšų naudojimo;
Valstybės įmonė „Mūsų amatai“:
 Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas vienas tarnybinis tyrimas, susijęs su galimais darbuotojų
darbo pareigų pažeidimais (2017 m. gruodžio 27 d. tarnybinio tyrimo išvada Nr. 8/05-477 „Dėl Valstybės įmonės „Mūsų amatai“
Alytaus filialo Baldų gamybos, pynimo ir paslaugų cecho žaliavų ir kito turto naudojimo bei saugojimo); Alytaus filialo vadovui
L. Š. ir Alytaus filialo Baldų gamybos, pynimo ir paslaugų cecho meistrui J. P. įteikti įspėjimai dėl darbo pareigų pažeidimų.
Darbuotojų darbo drausmės pažeidimus nustatė valstybės įmonė, atsižvelgdama į gautą Kalėjimų departamento 2017 m. lapkričio
24 d. raštą.

1.1.2. Nustatė kiti subjektai
(teisėsaugos institucijos,
žiniasklaida, pranešė asmenys ir
pan.)

1.2. Ar informacija buvo pateikta
valstybės tarnautojų ir juridinių

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius Kalėjimų departamente 2018 m. I
pusmetį atliko veiklos ir valdymo 2015–2017 metų vidaus auditą. Atlikto vidaus audito metu buvo nustatyta pažeidimų Kalėjimų
departamento buhalterinės apskaitos, turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, viešųjų pirkimų kontrolės srityse.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius Pravieniškių pataisos namuoseatvirojoje kolonijoje 2017 m. III–IV ketvirčiais atliko 2015–2017 metų veiklos ir valdymo vidaus auditą. Atlikto vidaus audito
metu buvo nustatyta pažeidimų Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos viešųjų pirkimų organizavimo, finansų ir turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimo
kontrolės srityse.

Aprašomoji dalis (kiek ir kokie iš nurodytų pirmiau faktų pateikti registrams, kokie ir kiek – paviešinti?)

Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų padaryti teisės pažeidimai buvo paskelbti valstybės tarnautojų registre „VATIS“,
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asmenų registrams, ar nustatyti
faktai buvo paviešinti?
1.3. Ar įstaigoje sudarytos
galimybės darbuotojams, kitiems
asmenims kreiptis ir informuoti
(taip pat ir anonimiškai) įstaigos
vadovus apie galimus korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų ir /
ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau
mažiau pavojingų teisės
pažeidimų įstaigoje faktus? Ar
buvo gauta tokių pranešimų?

paviešinti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų internetinėse svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse, taip pat paskelbti
pavaldžių įstaigų darbuotojų susirinkimų metu.
Aprašomoji dalis (nurodyti, kokia tvarka galima pranešti apie galimas korupcijos apraiškas, kiek gauta tokių pranešimų (viešo ar neviešo)
pobūdžio?)

Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) įsteigta
pasitikėjimo telefono linija 8-5 2719022. Pranešimus apie galimus korupcinio pobūdžio faktus galima pateikti ir elektroniniu paštu
pasitikejimas@kaldep.lt. Pasitikėjimo linijos telefono numeris ir elektroninis paštas skelbiami Kalėjimų departamento interneto
svetainėje http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html
Informacija telefonu ar elektroniniu paštu gali būti pateikiama tiek atskleidžiant savo tapatybę, tiek anonimiškai.
Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu V-188 buvo patvirtinti Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo linijos nuostatai.
Kalėjimų departamente 2017-07-01–2018-06-30 buvo gauti 125 įvairaus pobūdžio pranešimai pasitikėjimo telefonu; iš jų –
9 pranešimuose pateikta informacija pasitvirtino arba pasitvirtino iš dalies (t. y. 7 proc. gautų pranešimų); pasitvirtinusi
informacija nebuvo susijusi su galimomis darbuotojų korupcinio pobūdžio veikomis.
Alytaus pataisos namuose interneto svetainėje yra paskelbtas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas. Nuteistųjų
gyvenamojoje zonoje įrengta dėžutė „Nuteistųjų kreipimasis į įstaigos administraciją“, informacinėse lentose skelbiami
pasitikėjimo telefonai, įstaigos administraciniame pastate taip pat įrengta dėžutė „Pastabos ir pasiūlymai direktoriui
(anonimiškai)“, skirta neviešiems pranešimams. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas
negauta;
Kybartų pataisos namuose interneto svetainėje yra paskelbtas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas. Nuteistųjų
gyvenamoje zonoje įrengta dėžutė „Nuteistųjų kreipimasis į įstaigos administraciją“, įstaigos administraciniame pastate taip pat
įrengta dėžutė „Pastabos ir pasiūlymai direktoriui (anonimiškai)“, skirtos neviešiems pranešimams. 2017-07-01–2018-06-30
pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Marijampolės pataisos namuose yra sudarytos galimybės kreiptis į įstaigos vadovus individualiai tiek raštu, tiek žodžiu; be
to, numatyta galimybė kreiptis naudojant informacines technologijas (elektroniniu paštu). Įstaigoje informaciniuose stenduose yra
paskelbti ir atnaujinti Kalėjimų departamento pasitikėjimo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir
kitų institucijų, kovojančių su korupcija, telefonų numeriai, kuriais darbuotojai ar kiti asmenys gali skambinti, norėdami pateikti
informaciją apie vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas
korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Panevėžio pataisos namuose skelbimų lentose paskelbti ir nuolat atnaujinami teisėsaugos institucijų, kovojančių su
korupcija, buveinių adresai ir telefonų numeriai, Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas. Įstaigoje dirbantiems bei kitiems
asmenims yra sudarytos sąlygos kreiptis ir informuoti įstaigos vadovybę apie galimus pažeidimus žodžiu ir raštu. Galimybė
anonimiškai kreiptis į įstaigos vadovybę asmenims sudaryta įstaigos interneto svetainėje. Nuteistiesiems sudaryta galimybė
įstaigoje anonimiškai kreiptis į įstaigos vadovybę, savo raštiškus pasiūlymus, pageidavimus bei pranešimus įmetant į įstaigoje
esančią pašto dėžutę. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje darbuotojams ir kitiems asmenims sudarytos galimybės kreiptis ir
informuoti bet kada, tiek asmeniškai, anonimiškai, raštu, telefonu ir elektroniniu būdu. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie
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galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Vilniaus pataisos namuose yra galimybė darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai)
įstaigos vadovą apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Darbuotojai ir kiti asmenys gali pranešti apie galimą
korupcinio pobūdžio veiką paskambinę telefonu. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, vykdydami savo tarnybines
funkcijas tiek dirbdami su nuteistaisiais, tiek su darbuotojais, skatina juos pranešti apie daromas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas (pažeidimus), įspėja apie galimą atsakomybę dėl neinformavimo apie jiems žinomas padarytas (daromas)
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas (pažeidimus). Įstaigos informaciniuose stenduose yra paskelbti Kalėjimų departamento
pasitikėjimo bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ telefono numeriai. Nuteistieji turi teisę
anonimiškai paskambinti Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonu ir pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas Vilniaus pataisos namuose. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas
negauta;
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai interneto svetainėje bei įstaigos stenduose skelbia Kalėjimų
departamento pasitikėjimo telefono ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pasitikėjimo telefono numerius bei elektroninio pašto adresus,
jie yra periodiškai atnaujinami. Įstaigos direktorius priima interesantus (suimtuosius, nuteistuosius, darbuotojus bei kitus asmenis)
asmeniniais klausimais. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Kauno tardymo izoliatorius interneto svetainėje skelbia Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numerį ir elektroninį
paštą, kuriais asmenys turi galimybę kreiptis anonimiškai. Šalia siuntinių, perdavimų, banderolių priėmimo ir išdavimo biuro
įrengtos dėžutės, skirtos darbuotojų ir kitų asmenų pranešimams, o įstaigos trečiame aukšte – dėžutės, skirtos darbuotojų ir
suimtųjų (nuteistųjų) pranešimams apie korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų faktus. 2017-07-01–
2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas interneto svetainėje ir įstaigoje, prieinamoje vietoje, informaciniuose stenduose
skelbia Kalėjimų departamento pasitikėjimo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pasitikėjimo linijos telefono
numerius, įstaigos internetiniame tinklalapyje skelbiama informacija apie įstaigos administracijos darbo laiką ir prašymų
pateikimo tvarką. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Šiaulių tardymo izoliatoriuje darbuotojai, turėdami pastebėjimų apie korupcijos apraiškas, turi galimybę juos pateikti
anonimiškai, įmesdami pranešimą į tam skirtą uždarą dėžutę. Įstaigos interneto svetainėje ir įstaigos skelbimų lentose nuolat
skelbiamas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas, Specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir kitų institucijų,
kovojančių su korupcija, telefonų numeriai. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje darbuotojams ir kitiems asmenims sudarytos galimybės kreiptis ir informuoti bet kada,
asmeniškai, anonimiškai, raštu, telefonu ir elektroniniu būdu. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas negauta;
Mokymo centro interneto svetainėje (www.kdmc.lt) pateikiama medžiaga antikorupcinės veiklos temomis, teikiamos
nuorodos į internetinius puslapius, kuriuose galima susipažinti su informacija antikorupcinės veiklos temomis, rasti specialiųjų
tarnybų pasitikėjimo telefonų, t. y. sudaryta galimybė pranešti apie korupciją ir kitus neigiamus reiškinius. Mokymo centro
biblioteka turi leidinių apie korupciją, kuriuos skaityti gali tiek Mokymo centro klausytojai, tiek kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų pareigūnai. Mokymo centre yra sudarytos sąlygos (įrengta dėžutė pranešimams) anonimiškai pateikti
informaciją apie korupcijos pasireiškimo faktus. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas
negauta;
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Kauno apygardos probacijos tarnyboje interneto svetainėse ir įstaigoje esančiuose informaciniuose stenduose skelbiamas
Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“ ir kitų
institucijų, kovojančių su korupcija, telefonų numeriai. Įstaigos interneto svetainėje įstaigos direktoriaus, padalinių vadovo
telefonų numeriai, kuriais galima tiesiogiai informuoti apie galimus pažeidimus. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas
korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Panevėžio apygardos probacijos tarnyboje visuose savivaldybių veiklos teritorijų padaliniuose yra galimybė darbuotojams
ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos vadovą apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų tapataus
pobūdžio pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje faktus, kadangi Panevėžio apygardos probacijos tarnybos visuose padaliniuose yra
dėžutės, į kurias bet kas gali įmesti laišką ar kitokio pobūdžio pranešimą (taip pat ir anonimiškai) apie įstaigos darbuotojų
korupcinio pobūdžio pažeidimus. Taip pat yra galimybė įstaigos elektroniniu paštu pateikti informaciją apie galimas įstaigos
darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Įstaigos administracinių patalpų informaciniuose stenduose yra paskelbta
informacija, kokiais telefono numeriais ir kokioms tarnyboms galima pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar
kitokius tapataus pobūdžio pavojingus teisės pažeidimų įstaigoje faktus. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas
korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Šiaulių apygardos probacijos tarnyboje esančiuose informaciniuose stenduose skelbiami Kalėjimų departamento
pasitikėjimo, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos „karštoji linija“ ir kitų institucijų, kovojančių su korupcija,
telefonų numeriai, kuriais asmenys gali informuoti apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kitų tapataus
pobūdžio pavojingus teisės pažeidimus. Įstaigos interneto svetainėje skelbiami Kalėjimų departamento pasitikėjimo, įstaigos
direktoriaus, padalinių vadovų telefono numeriai, kuriais galima tiesiogiai paskambinti ir informuoti apie galimus pažeidimus.
2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Vilniaus apygardos probacijos tarnyboje visuose savivaldybių veiklos teritorijų padaliniuose informaciniuose stenduose
skelbiama informacija apie Kalėjimų departamento pasitikėjimo liniją ir kitų institucijų, kovojančių su korupcija, telefonų
numeriai, kuriais asmenys galėtų pareikšti pretenzijas, pageidavimus ir skundus bei informuoti apie galimas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų įstaigoje faktus. 2017-07-01–201806-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ir jos struktūrinių padalinių informaciniuose stenduose yra nuolat skelbiami Kalėjimų
departamento pasitikėjimo ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ‚Karštoji linija“ telefono numeriai, kuriais
darbuotojai bei kiti asmenys gali pranešti apie galimas, įtariamas korupcinio pobūdžio veikas ar kitus tapataus pobūdžio faktus.
Įmonės darbuotojams taip pat yra žinoma, kad, turėdami pagrįstų žinių apie kito darbuotojo daromas ar ketinamas daryti
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, privalo apie tai pranešti įmonės direktoriui ar Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriui. 2017-07-01–2018-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta.
1.4. Ar įstaigoje buvo atliktas
tyrimas siekiant nustatyti, kokios
įstaigos veiklą reglamentuojančių
teisės aktų spragos, įstaigos
vidaus kontrolės sistemos

Aprašomoji dalis

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose užfiksuotos (padarytos) korupcinio pobūdžio veikos,
nesusijusios su teisės aktų spragomis ar įstaigų veiklos trūkumais, dėl to, tokie tyrimai atliekami nebuvo.
Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“, siekiant užtikrinti tvarkingą materialinių vertybių apskaitą bei gaminių išvežimą iš
įmonės, peržiūrėtas vidaus norminių teisės aktų reglamentavimas bei pakeisti įsakymai dėl materialinių vertybių išvežimo iš
Marijampolės filialo ir Alytaus filialo gamybos cechų.
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trūkumai ir kitos priežastys
sudarė prielaidas šias neteisėtas
veikas padaryti? Jei taip, kokios
tyrimo išvados?
1.5. Ar buvo imtasi priemonių
teisinio reglamentavimo
spragoms šalinti, įstaigos vidaus
kontrolės sistemos efektyvumui
didinti? Jei taip, kaip vertinate
šių priemonių veiksmingumą?

Aprašomoji dalis (nurodyti atliktas priemones, jei tokių buvo, ir nuomonę dėl jų veiksmingumo)

Vilniaus pataisos namuose siekiant sumažinti galimybę įvykdyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas yra dažniau
organizuojami netikėti, iš anksto neplanuoti pareigūnų, darbuotojų bei kitų asmenų, įeinančių ir išeinančių iš pataisos įstaigos
daiktų patikrinimai. Organizuojami į pataisos įstaigą įvažiuojančio ir išvažiuojančio iš jos autotransporto priemonių patikrinimai.
Surengti antikorupcinio pobūdžio mokymai – konsultacijos bei pasitarimai darbuotojams, skatinant informuoti apie pastebėtas
galimas korupcijos apraiškas. Prevencijos priemonių veiksmingumą rodo pastebimas priemonių efektyvumas, kuris pasireiškia
pareigūnų ir darbuotojų atsakingesniu požiūriu į savo darbo kokybiškesnį atlikimą, teisės reikalavimų laikymąsi. Darytina išvada,
kad priemonių veiksmingumą lemia prevencijos priemonių tęstinumas;
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime įstaigos direktoriaus 2018 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-53 papildytas Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo reglamentas 131 ir 133 punktais dėl kasmetinių atostogų darbuotojams suteikimo pagal Personalo
skyriaus parengtą grafiką, turintį įstaigos direktoriaus įsakymo galią, dėl kasmetinių atostogų darbuotojams įsakymo nerengimo ir
šių susijusių dokumentų pateikimo DVS priemonėmis. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus 2016 m. gegužės 12
d. įsakymu Nr. 1-130patvirtintos įstaigos vidaus tvarkos taisyklės, kurių tikslas – daryti įtaką, kontroliuoti įstaigos darbuotojų
darbo ir tarnybos vykdymą bei elgesį, siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą ir darbo drausmę. Tai daro teigiamą įtaką
įstaigos administracinių padalinių darbo organizavimui, stiprina darbo drausmę, efektyvina bendradarbiavimą tarp įstaigos
pareigūnų ir darbuotojų;
Šiaulių tardymo izoliatorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, jo pakeitimais bei
papildymais, taip pat viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą reglamentuojančiais poįstatyminiais teisės aktais, teisės aktų
nustatyta tvarka pateikė 2017 m. įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai. Iki 2018 m. kovo 15 d. buvo
parengtas, pateiktas Kalėjimų departamentui ir viešai paskelbtas CVP IS 2018 m. Šiaulių tardymo izoliatoriuje numatomų vykdyti
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas. Siekiant užkirsti kelią galimiems piktnaudžiavimams viešųjų pirkimų srityje bei
užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir procedūrų vykdymo tvarką, įstaigos darbuotojai bendruose pasitarimuose yra
informuojami apie planuojamus bei vykdomus viešuosius pirkimus bei jų rezultatus, supažindinami su naujais teisės aktais ar
galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, pakeitimais. 2018 m. sausio 19 d.
atnaujintos bei patvirtintos Šiaulių tardymo izoliatoriaus viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės įstaigoje
taisyklės. Siekiant užtikrinti efektyvų įstaigai skirtų biudžetų asignavimų panaudojimą bei teisės aktų nuostatų laikymąsi, Ūkio
skyriaus vedėjas nuolat kontroliuoja pirkimų organizatorių atliekamus viešuosius pirkimus. Siekiant kontroliuoti transporto
priemonių panaudojimo ir remonto pagrįstumą, 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 87/01-7 patvirtintos tarnybinių automobilių
metinės ridos. Ūkio skyriaus komendantas nuolat kontroliuoja ar šios ridos neviršijamos; taip pat kontroliuojama , kaip pildomi
tarnybinių automobilių kelionės lapai. Kadangi neužfiksuota pažeidimų, galima teigti, kad šios priemonės yra veiksmingos.
Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ teisinio reglamentavimo pokyčių nebuvo, tačiau atlikti kai kurių galiojančių vidaus
norminių teisės aktų pakeitimai, kuriuos lėmė įstatymų pakeitimai, darbo funkcijų perskirstymas tarp įmonės darbuotojų:
įmonės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1/05-96 dėl viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir
kontrolės valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ taisyklių patvirtinimo;
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įmonės direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1/05-97 dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ viešųjų pirkimų
vykdymo;
įmonės direktoriaus 2017 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. 1/05-119 dėl valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ tarnybinių mobiliųjų
telefonų, mobiliojo ryšio SIM kortelių, mobiliojo interneto kompiuteryje ir jo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo;
įmonės direktoriaus 2018 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. 1/05-3 dėl nuteistųjų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo pakeitimo;
įmonės direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. 1/05-11 dėl valstybės įmonės „Mūsų amatai“ sudaromų / rengiamų
trišalių paslaugų teikimo sutarčių atlygio valstybės įmonės „Mūsų amatai“;
įmonės direktoriaus 2018 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1/05-30 dėl nuteistųjų paskyrimo į darbo vietą ir atleidimo iš darbo
valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Marijampolės filiale tvarkos aprašo patvirtinimo.

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

2.2. Ar įstaigos priimtuose teisės
aktuose numatyti konkretūs
kontrolės / priežiūros funkcijas

Aprašomoji dalis

Kontrolės ir priežiūros funkcijos pavestos vadovaujantis Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto
tinisterijos nuostatais, patvirtintais teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 (teisingumo ministro 2017 m.
birželio 5 d. įsakymo Nr. 1R-142 redakcija); procedūros ir vykdymo formos numatytos:
Kalėjitų departatentui prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos pavaldžių įstaigų ir valstybės įtonių veiklos
stebėsenos ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-167 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr.
V-531 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatente, patvirtintame Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4/07-31 (Kalėjimų
departamento direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. V-246 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos valdyto struktūroje, patvirtintoje Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-517;
Laisvės atėtito vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, patvirtintoje Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. V-362 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m.
liepos 26 d. įsakymo Nr. V-325 redakcija);
Įeinančių į laisvės atėtito vietų įstaigas (išeinančių iš jų) astenų apžiūros ir jų daiktų patikrinito tvarkos apraše,
patvirtintame Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 26 d.
įsakymu Nr. V-262 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-113 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos 2017 tetų veiklos plane, Kalėjitų departatento
prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos 2018 tetų veiklos plane.

Aprašomoji dalis

Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatentas, struktūrinių padalinių
nuostatai, atskirų darbuotojų pareigybių aprašytai.
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vykdantys / sprendimus
priimantys subjektai (įstaigos
padaliniai, atskiri darbuotojai),
išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų
teisės ir pareigos? Ar šiems
subjektams nesuteikti per platūs
įgaliojimai veikti savo nuožiūra?
2.3. Ar įstaigoje priimti teisės
aktai, sprendimai, užtikrinantys
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų laikymąsi?

2.4. Ar įstaigos priimtuose teisės
aktuose įtvirtinta konkreti ir
tiksli sprendimų priėmimo
procedūra (pvz.: sprendimų
priėmimo principai, kriterijai,
terminai) vykdant kontrolės /
priežiūros funkcijas?
2.5. Ar įstaigos priimtuose teisės
aktuose aiškiai atskirtos
sprendimų priėmimo ir kontrolės

Kalėjimų departamento nuomone, struktūrinių padalinių ar atskirų darbuotojų veikla aiškiai reglamentuota, suteikti
įgaliojimai yra apibrėžti, yra aiškus pavaldumas ir atskaitomybė. Administracijos padalinių nuostatai ir pareigybių aprašymai
periodiškai peržiūrimi atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą, pavestas naujas užduotis ar nustatytas naujas procedūras.

Aprašomoji dalis

Baustių vykdyto sistetoje dirbančių astenų viešųjų ir privačių interesų derinito valstybinėje tarnyboje įstatyto
nuostatų laikytosi bei kontrolės vykdyto tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. V-97 (įsakymas netenka galios 2018-07-17).
Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. V-218 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo“;
Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 1 d. įsakymas V-281 „Dėl privačių interesų deklaravimo“ (Kalėjimų
departamento direktoriaus 2018 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-321 redakcija).
Kalėjimų departamentas 2017 m. gruodžio 28 d. ir 2018 m. kovo 21 d. atliko tarnybinius patikrinimus dėl Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriaus pavaduotojo A. S. viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje.
Pirmojo patikrinimo metu nustatyta, kad A. S. viešųjų ir privačių interesų deklaracijose nenurodė 9 Pravieniškių pataisos
namuose-atvirojoje kolonijoje ir Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Pravieniškių filiale dirbančių asmenų, su kuriais yra susijęs
svainystės ryšiais; pripažinta, kad A. S. tarnybinio nusižengimo nepadarė. Antrasis tarnybinis patikrinimas pradėtas Kalėjimų
departamente gavus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ataskaitą, kurioje
konstatuota, kad A. S., vizuodamas ir pasirašydamas dokumentus, priėmė sprendimus dėl su juo susijusių asmenų. Pripažinta, kad
A. S. pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 2 p., 11 str.
1 ir 2 d., nevykdė Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 25 str. 2 d. nuostatų,
nesilaikė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 str. 1 d. 1 ir 5 p. nustatytų pareigų; jam skirta tarnybinė nuobauda –
papeikimas.
Aprašomoji dalis

Reglamentuota Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatente, tetiniuose
veiklos planuose.

Aprašomoji dalis

Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatente, Kalėjitų departatento
struktūroje, padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašytuose aiškiai išskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės sritys, atsakingi
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/ priežiūros vykdymo funkcijos?
2.6. Ar įstaigos teisės aktai
reglamentuoja kontrolės /
priežiūros funkcijas vykdančių
subjektų veiklos ir sprendimų
priėmimo vidaus kontrolės
(prevencinės, einamosios,
paskesniosios) procedūras? Ar
tokia kontrolė yra vykdoma, ar ji
pakankamai veiksminga?
2.7. Ar įstaigos priimti vidaus
teisės aktai reglamentuoja
kontrolės / priežiūros funkcijas
vykdančių subjektų veiklos ir
sprendimų apskundimo tvarką?
2.8. Ar įstaigoje buvo gauta
asmenų skundų, pranešimų,
kitokio pobūdžio informacijos dėl
kontrolės / priežiūros subjektų
veiklos / priimtų sprendimų
teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo
atliekamas tokios informacijos
tyrimas?

asmenys (pareigos).
Aprašomoji dalis

Reglamentuota Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos nuostatuose, Kalėjitų
departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatente, Tardyto izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse,
Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Laisvės atėtito vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, Probacijos ir kitų
baudžiatosios atsakotybės prietonių vykdyto tvarkos apraše.

Aprašomoji dalis

Reglamentuota Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statute, Lietuvos
Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatyte, Lietuvos Respublikos kritinalinės
žvalgybos įstatyte, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyte, Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto
tinisterijos darbo reglatente.
Aprašomoji dalis

Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėtos trys Lygių galimybių kontrolieriaus pažymos ir priimti
sprendimai: skundas dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu pripažintas nepagrįstu – 2 atvejais; skundą dėl galimos
diskriminacijos religijos pagrindu atsisakyta nagrinėti – 1 atveju. Kalėjimų departamente gautos Lygių galimybių kontrolieriaus
pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2017-08-04 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas Nr. (17)SN-111)SP-466 dėl galimos
diskriminacijos lyties pagrindu laisvės atėmimo įstaigoje tyrimo, skundas pripažintas nepagrįstu, nepasitvirtinus jame nurodytiems
pažeidimams;
 2017-08-28 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas Nr. (17)SN-120)SP-68 dėl galimos
diskriminacijos religijos pagrindu teikiant maitinimo paslaugas laisvės atėmimo įstaigoje tyrimo, tyrimas nutrauktas; skundo dalį
dėl įkalinimo įstaigos parduotuvės asortimento atsisakyta nagrinėti;
 2018-02-27 Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus sprendimas Nr. (17)SN-261)SP-25 dėl galimos
diskriminacijos lyties pagrindu aprūpinant vyrus ir moteris higienos priemonėmis laisvės atėmimo įstaigose tyrimo; skundas
pripažintas nepagrįstu, nepasitvirtinus jame nurodytiems pažeidimams.
Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu gauta 51 Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimti sprendimai: skundai ar jų
dalys dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmesti 30ia atvejų; pripažinti pagrįstais – 22 atvejais; tyrimas nutrauktas – 5 atvejais. Kalėjimų departamente gautos Seimo
kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2017 m. liepos 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-478 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13141-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-kybart-pataisos-namus-ir-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo dalis dėl jo kreipimųsi
nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmesta.
 2017 m. rugpjūčio 21 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-975 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13157-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalies dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį dėl su tuo susijusių aplinkybių, tyrimas nutrauktas; skundo
dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant likusią Pareiškėjo 2016-05-15 skundo dalį, atmesta.
 2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1050 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13179-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai delsiant teikti jam maistą pagal jam skirtą maitinimo tipą, atmestas.
 2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-14 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13178-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
veiksmų (neveikimo), nagrinėjant Pareiškėjo 2016-10-31 skundą, atmesta.
 2017 m. rugsėjo 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1116 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13187-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta.html). Skundo dėl
Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesiimant priemonių spręsti klausimus, susijusius su nuteistųjų
galimybės gauti ir teikti procesinius dokumentus per EPP nebuvimu, tyrimas nutrauktas.
 2017 m. rugsėjo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1704 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13216-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant asmeniui jo
skundo priėmimo faktą patvirtinančio dokumento, atmesta; skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų
(neveikimo), atsisakant nagrinėti jo 2016-11-14 skundą, pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama:
imtis priemonių, kad Kalėjimų departamento pareigūnai, nagrinėdami asmenų skundus ir priimdami sprendimus dėl atsisakymo
nagrinėti skundą, laikytųsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 str. 7 d. reikalavimo („apie prašymo ar
skundo nenagrinėjimą asmeniui pranešama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo viešojo
administravimo subjekte dienos, išskyrus atvejus, kai prašyme ar skunde nenurodyta jokių asmens duomenų ryšiui palaikyti“).
 2017 m. spalio 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-976 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13213-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui
rekomenduojama: įpareigoti Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros tarnybos vedėją įvertinti, ar Alytaus pataisos namų
nuteistųjų 2017 m. liepos 5 d. patirti sužalojimai (sveikatos sutrikdymai) buvo tinkamai užfiksuoti Alytaus pataisos namų
Sveikatos priežiūros tarnybos dokumentacijoje; imtis priemonių, kad ateityje pataisos įstaigose asmenų sužalojimai (sveikatos
sutrikdymai) dokumentuose būtų fiksuojami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
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 2017 m. spalio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-143 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13235-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesta.
 2017 m. spalio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1488 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13229-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant Pareiškėjui susirašinėti su kitais suimtaisiais ir galimai netinkamai išnagrinėjus
asmens skundus, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama atsižvelgti į šioje pažymoje
konstatuotus pažeidimus ir užtikrinti, kad įstaigoje asmenų skundai būtų nagrinėjami išsamiai ir objektyviai, būtų imamasi realių
veiksmų siekiant išsiaiškinti pareiškėjų skunduose nurodytas aplinkybes, o pateikti atsakymai būtų pagrįsti.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-984 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13234-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-985 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13233-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-997 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13232-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-983 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13231-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-616 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13248-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūno T.
M. veiksmų (neveikimo), t. y. jo skundų nagrinėjimo galimai nesilaikant objektyvumo principo, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų
departamento direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami laikantis
konstitucinio atsakingo valdymo (gero administravimo) ir kitų viešojo administravimo principų, o pareigūnai, rengdami
atsakymus į šiuos kreipimusis, vengtų net šališkumo regimybės.
 2017 m. spalio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-678 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13238-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
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veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nagrinėjant Pareiškėjo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti dušu ir medicininės
pagalbos prieinamumu, atmestas.
 2017 m. spalio 31 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-200 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13258-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus Pareiškėjo skundą dėl elektros prietaisų paėmimo Lukiškių
tardymo izoliatoriuje-kalėjime, atmesta.
 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-982 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13243-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-980 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13242-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-981 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13241-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1193 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13257-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai nagrinėjant jo pateiktą skundą, susijusį su televizoriaus antenos dingimu, tyrimas nutrauktas.
 2017 m. lapkričio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1475 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13264-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1108 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13263-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1496 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13267-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1509 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13276-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-
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respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai išnagrinėjus jo skundą, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama: pateikti atsakymus į
neatsakytus Pareiškėjo klausimus (apie tai informuoti ir Seimo kontrolierių); imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų
tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais
duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi turinį.
 2017 m. gruodžio 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1557 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13288-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai išnagrinėjus jo skundą ir nepateikus atsakymų į visus Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo rašte pateiktus klausimus,
atmestas.
 2018 m. sausio 11 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-47 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13337-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-lietuvos-respublikos-teisingumoministerija-viesaja-istaiga-rokiskio-psichiatrijos-ligonin-naci.html). Skundo dalis dėl pažeistos teisės gauti informaciją, pripažinta
pagrįsta; skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant teisės aktų reikalavimų
neatitinkančius atsakymus, atmesta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje Kalėjimų
departamento pavaldžios įstaigos, nagrinėdamos pareiškėjų skundus, vadovautųsi TGIĮ nuostatomis.
 2018 m. sausio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13336-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų
veiksmų (neveikimo), nepagrįstai atsisakant suteikti informaciją, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui
rekomenduojama imtis priemonių, kad Kalėjimų departamento pavaldžiose įstaigose informacija pareiškėjams būtų teikiama TGIĮ
nustatyta tvarka ir kad Kalėjimų departamento pareigūnai, tirdami pareiškėjų skundus, užtikrintų TGIĮ nuostatų taikymą.
 2018 m. sausio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1498 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13349-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai nagrinėjant jo skundus ir pateikiant galimai neišsamius atsakymus Nr. 2S-6129, Nr. 2S-6130, atmestas.
 2018 m. sausio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1028 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13356-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo),
susijusių su tinkamų laikymo sąlygų nesudarymu bei galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, atmestas.
 2018 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1536 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13365-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsakyme
pateikus netikslią informaciją, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama, imtis priemonių, kad
ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami
atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi ir tiriamų dokumentų turinį.
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 2018 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1499 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13363-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl kreipimųsi nagrinėjimo Kalėjimų
departamente atmesta.
 2018 m. vasario 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1101 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13382-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai nagrinėjant jo prašymus ir skundus, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui Robertui Krikštaponiui
rekomenduojama: iš naujo įvertinti 2017 m. gegužės 29 d., 2017 m. birželio 12 d. Pareiškėjo kreipimusis ir pateikti jam teisės aktų
reikalavimus atitinkančius atsakymus; imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas
skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-37 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13416-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų
(neveikimo) galimai nepateikiant asmeniui skundų priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų atmesta.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1528 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13405-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų
(neveikimo), pažeidus jo teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento
direktoriui Robertui Krikštaponiui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundų tyrimai būtų atliekami
atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, ir jų metu iškilę klausimai, susiję su žmogaus teisių pažeidimais, būtų
nedelsiant sprendžiami.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-926 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13404-pazyma-del-skundo-pries-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento
pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu Pareiškėjo skundo nagrinėjimu, pripažinta pagrįsta.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-768 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13399-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl 2017-01-16 kreipimosi
nagrinėjimo Kalėjimų departamente atmesta.
 2018 m. kovo 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1634 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13410-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų,
nagrinėjant jo prašymus, pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama: teisės aktuose nustatyta tvarka
išnagrinėti X prašymą; imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai ir prašymai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas nurodytas
aplinkybes, o pareiškėjams teikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi turinį.
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 2018 m. kovo 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-742 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13426-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-valstybes-garantuojamos-teisines-pagalbos-tarnyba.html).
Skundo dalis dėl galimai pažeistos teisės turėti vonelę drabužiams skalbti, atmesta; skundo dalies dėl kitų su gyvenimo sąlygomis
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime susijusių aplinkybių, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. kovo 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1406 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13425-pazyma-del-skundo-pries-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijalukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis
dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesta.
 2018 m. kovo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1805 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13431-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl galimai pažeistos teisės atlikti bausmę vienuose pataisos namuose bei
galimybės skųsti Kalėjimų departamento nutarimą apribojimo, atmesta; skundo dalis dėl galimai pažeistos teisės į darbą atmesta.
 2018 m. kovo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-36; 78 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13430-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento
pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundų registravimo faktą patvirtinančių dokumentų, atmesta;
skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundus dėl su jam paskirta
nuobauda susijusių dokumentų kopijų darymo ir kitų klausimų, pripažinta pagrįsta.
 2018 m. kovo 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1834 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13432-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų, nagrinėjant
skundą, atmestas.
 2018 m. balandžio 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1740 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13442-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalies dėl galimai pažeistos asmens teisės susipažinti su teisės aktais, tyrimas
nutrauktas; skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant jo skundus,
atmesta. Kalėjimų departamento direktoriui Robertui Krikštaponiui rekomenduojama atkreipti dėmesį į tai, kad Kalėjimų
departamento pareigūnai, rengdami atsakymą Pareiškėjui, vartojo abipusės pagarbos principą galimai pažeidžiančius pasakymus,
kurie neturėtų būti toleruojami.
 2018 m. balandžio 9 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-98 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13476-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai išnagrinėjus jo skundą, kurį įstaigai persiuntė Seimo kontrolierius, atmestas.
 2018 m. balandžio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-151 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13485-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų, susijusių su jo skundų
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nagrinėjimu, atmestas.
 2018 m. balandžio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-387 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13472-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
pateikiant jam nepagrįstą atsakymą Nr. 2S-771, atmestas. Kalėjimų departamento direktoriui Robertui Krikštaponiui
rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje visose Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose suimtiesiems / nuteistiesiems
būtų sudarytos galimybės įsigyti gydytojo paskirtų vaistinės prekių, net jeigu jų nėra laisvės atėmimo vietos parduotuvėje.
 2018 m. gegužės 16 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-451 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13494-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant jam teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą, atmesta.
 2018 m. gegužės 28 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-264 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13507-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos-ir-nacionalini-visuomenes-sveikatos-centra-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų
departamento pareigūnų veiksmų, susijusių su jo skundo nagrinėjimu, atmestas.
 2018 m. birželio 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-514 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13528-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
netinkamai nagrinėjant jo prašymus ir skundus, atmestas.
 2018 m. birželio 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-318 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13534-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos-ir-nacionalini-visuomenes-sveikatos-centra-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html). Skundą dėl Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų, susijusių su jo skundo nagrinėjimu, atmestas.
 2018 m. birželio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1203 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13553-pazyma-del-skundo-pries-klaipedos-apygardos-probacijos-tarnyba-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesta. Kalėjimų departamento
direktoriui Robertui Krikštaponiui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas efektyvus probacijos tarnybų ir
policijos įstaigų bendradarbiavimas, o probuojamųjų elgesys būtų kontroliuojamas tokiu dažniu bei priemonėmis, kurie yra
nustatyti individualiuose probuojamųjų priežiūros planuose, išskyrus atvejus, kai nuo jų yra būtina nukrypti dėl objektyvių
priežasčių.
Alytaus pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta 18 Seimo kontrolieriaus pažymų ir priimti sprendimai: skundas ar
jo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 7 atvejais; pripažintas pagrįstu – 14 atvejų; tyrimas
nutrauktas – 1 atveju. Alytaus pataisos namuose gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose
nurodytų pastabų:
 2017 m. rugpjūčio 21 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-975 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13157-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalies dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų
veiksmų, (neveikimo) galimai neužtikrinant Pareiškėjui saugumo, tyrimas nutrauktas.
 2017 m. rugsėjo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1087 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13202-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus jo 2017 m. liepos 7 d. prašymą bei pažeidus
Pareiškėjo teisę gauti informaciją, pripažintas pagrįstu. Alytaus pataisos namų direktoriui rekomenduojama: Pareiškėjo 2017 m.
liepos 7 dienos prašymą išnagrinėti iš naujo, vadovaujantis aktualiomis TGIĮ nuostatomis; imtis priemonių, kad ateityje nebūtų
daromi šio tyrimo metu konstatuoti ir šioje pažymoje nurodyti teisės aktų pažeidimai.
 2017 m. spalio 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-976 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13213-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui
rekomenduojama: įpareigoti Kalėjimų departamento Sveikatos priežiūros tarnybos vedėją įvertinti, ar Alytaus pataisos namų
nuteistųjų 2017 m. liepos 5 d. patirti sužalojimai (sveikatos sutrikdymai) buvo tinkamai užfiksuoti Alytaus pataisos namų
Sveikatos priežiūros tarnybos dokumentacijoje; imtis priemonių, kad ateityje pataisos įstaigose asmenų sužalojimai (sveikatos
sutrikdymai) dokumentuose būtų fiksuojami laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-984 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13234-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-985 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13233-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-997 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13232-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. spalio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-983 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13231-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-982 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13243-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
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 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-980 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13242-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-981 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13241-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1475 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13264-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1108 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13263-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2017 m. lapkričio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1496 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13267-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų 2017 m.
liepos 5 d. Alytaus pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu pripažintas pagrįstu.
 2018 m. kovo 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1210 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13441-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-laisves-atemimoviet-ligonin.html). Skundo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų, susijusių su teikimu atleisti nuo laisvės atėmimo
bausmės dėl ligos, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl Alytaus pataisos namų administracijos veiksmų, naudojant specialiąją
priemonę – antrankius, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl laikymo sąlygų Alytaus pataisos namuose atmesta. Alytaus pataisos
namų direktoriui rekomenduojama: imtis priemonių, kad sveikatos būklės vertinimas ir dokumentų dėl teikimo atleisti nuo laisvės
atėmimo bausmės dėl ligos rengimas įstaigoje būtų atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką; imtis priemonių, kad antrankiai
būtų naudojami tik teisės aktuose numatytais pagrindais; imtis priemonių, kad Seimo kontrolieriui pateikiama informacija būtų
tiksli, datos sutaptų su faktinėmis aplinkybėmis (pažymos 4.1 punktas).
 2018 m. balandžio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-151 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13485-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių
su apgyvendinimu būryje, atmestas.
 2018 m. gegužės 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-27 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13500-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų, susijusių su aprūpinimu minkštuoju inventoriumi, atmestas. Kalėjimų departamento
direktoriui rekomenduojama apsvarstyti teisinio reglamentavimo dėl minkštojo inventoriaus ženklinimo įkalinimo įstaigose
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tobulinimo galimybę.
 2018 m. gegužės 28 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-59 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13504-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo prašymą, susijusį su teise į mokslą,
atmesta; skundo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo prašymą,
susijusį su teise į advokatą, atmesta.
 2018 m. birželio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-558 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13516-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo, atmesta; skundo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neleidžiant Pareiškėjui
susipažinti su teisės aktais, atmesta.
Kybartų pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 7 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai: skundas
ar jo dalis dėl Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 4 atvejais; pripažintas pagrįstu – 5 atvejais; tyrimas
nutrauktas – 1 atveju. Kybartų pataisos namuose gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose
nurodytų pastabų:
 2017 m. liepos 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-478 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13141-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-kybart-pataisos-namus-ir-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo dalis dėl jo kreipimųsi
nagrinėjimo Kybartų pataisos namuose atmesta.
 2017 m. liepos 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1007 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13149-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai išnagrinėjus jo 2017 m. birželio 2 d. prašymą bei pažeidus
Pareiškėjo teisę gauti informaciją, pripažintas pagrįstu. Kybartų pataisos namų direktoriui rekomenduojama: Pareiškėjo 2017 m.
birželio 2 dienos prašymą išnagrinėti iš naujo, vadovaujantis TGIĮ 2 straipsnio 2 dalyje ir 15 straipsnyje nurodytomis nuostatomis;
ateityje atkreipti dėmesį į tai, kad informacija pareiškėjams būtų teikiama vadovaujantis TGIĮ 2 straipsnio 2 dalyje ir 15
straipsnyje nurodytomis nuostatomis.
 2018 m. sausio 9 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1016 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13334-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Kybartų pataisos namų administracijos veiksmų, susijusių su materialiniu buitiniu aprūpinimu, kreipimųsi registravimu ir
nagrinėjimu, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo neužtikrinimu, atmestas.
 2018 m. vasario 28 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-60 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13392-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundo dėl
Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo gavimą patvirtinančio
dokumento, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. balandžio 13 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-156 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13455-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundas dėl
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Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesiimant spręsti klausimo, susijusio su televizoriaus priedelio
išregistravimu iš Nuteistųjų buitinių prietaisų ir informacijos laikmenų registro, pripažintas pagrįstu. L. e. Kybartų pataisos namų
direktoriaus pareigas Virginijui Ruzveltui rekomenduojama: nustatyti, ar Pareiškėjas faktiškai naudojasi prašomu išregistruoti
elektros prietaisu, t. y. televizoriaus priedeliu; nustačius, kad asmuo nesinaudoja minėtu elektros prietaisu, išspręsti klausimus,
susijusius su jo išregistravimu ir mokesčiais už suvartotą elektros energiją; imtis priemonių, kad ateityje nesusiklostytų teisės aktų
nuostatoms prieštaraujanti situacija, kai nuteistajam tenka mokėti mokesčius už elektros prietaiso, kurio jis neturi ir nesinaudoja,
suvartotą elektros energiją.
 2018 m. gegužės 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1008 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13493-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant 2016-08-17 pranešimą, pripažinta pagrįsta; skundo dalis
dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant 2016-11-09 prašymą dėl trumpalaikės išvykos, pripažinta
pagrįsta; skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant 2017-03-17 prašymą leisti
apsikirpti, atmesta; skundo dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant 2017-04-18 pranešimąprašymą, pripažinta pagrįsta. Kybartų pataisos namų direktoriui rekomenduojama: iš naujo išnagrinėti Pareiškėjo 2017-04-18
prašymą-pranešimą ir pateikti jam teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą; imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų
kreipimaisi būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti
objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis
 2018 m. birželio 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-268 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13515-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Kybartų pataisos namų pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo) prieš nuteistuosius bendrosios planinės kratos metu
atmestas. Kybartų pataisos namų direktoriui rekomenduojama: atkreipti pareigūnų dėmesį į tai, kad atliekant planines bendrąsias
kratas ir dėl to vedant nuteistuosius į lokalinio sektoriaus kiemelius, žiemos metu nuteistieji juose būtų kuo trumpesnį laiką; imtis
priemonių, kad ateityje Kybartų pataisos namuose daromi kratų vaizdo įrašai būtų saugomi ilgesnį laiką, kad jais būtų galima
remtis nagrinėjant pareiškėjų skundus arba nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus.
Marijampolės pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 4 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai:
skundas ar jo dalis dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 4 atvejais; tyrimas nutrauktas – 1
atveju. Marijampolės pataisos namuose gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose nurodytų
pastabų:
 2018 m. sausio 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-764 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13348-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas
dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, atmestas.
 2018 m. vasario 9 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1109 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13381-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundo
dėl galimo sumušimo Marijampolės pataisos namuose atliktos bendrosios kratos metu, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. kovo 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1274 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13418-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas
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dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai dienos metu itin dažnai tikrinant, ar jis yra
įstaigoje, nakties metu trukdant jam ilsėtis, nesudarant galimybių susipažinti su dokumentais, kurie lėmė sprendimą pripažinti
Pareiškėją linkusiu pabėgti, ir pasidaryti šių dokumentų kopijų, atmesta.
 2018 m. gegužės 16 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-451 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13494-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam sąlygų pasinaudoti dušu, atmesta; skundo dalis dėl Marijampolės pataisos namų
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam galimybės kreiptis į kompetentingas institucijas su prašymais,
pareiškimais arba skundais, atmesta.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ataskaitiniu laikotarpiu gauta 10 Seimo kontrolieriaus pažymų ir
priimti sprendimai: skundas ar jo dalis dėl Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje pareigūnų veiksmų (neveikimo)
atmestas 7 atvejais; pripažintas pagrįstu – 3 atvejais; tyrimas nutrauktas – 3 atvejais. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje
kolonijoje gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose nurodytų pastabų:
 2017 m. rugpjūčio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-650 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13180-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai neužtikrinant asmeniui tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, pripažintas pagrįstu. Pravieniškių pataisos
namų-atvirosios kolonijos direktoriui Virginijui Ceslevičiui rekomenduojama: imtis priemonių, kad įstaigoje nebūtų vilkinama
kreiptis į Laisvės atėmimo vietų ligoninę dėl reikalingų gydytojų konsultacijų užsakymo šioje įstaigoje laikomiems asmenims.
 2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1050 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13179-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų, galimai nepagrįstai delsiant teikti jam maistą pagal jam skirtą maitinimo tipą, atmestas.
 2017 m. rugsėjo 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-454/547 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13182-pazyma-del-skund-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundo dalis dėl Pravieniškių pataisos namuose jam galimai neužtikrinamų saugių laikymo sąlygų, atmesta;
skundo dalis dėl teisės apskųsti teismo sprendimą ribojimo, atmesta; skundo dalis dėl jo teisės susirašinėti ir pasimatyti su kitais
asmenimis ribojimo, atmesta; skundo dalis dėl mokesčio už elektros energiją skaičiavimo atmesta.
 2017 m. lapkričio 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1153 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13316-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimas nutrauktas.
 2017 m. lapkričio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1137 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13284-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo
laikymu laikino sulaikymo patalpose, tyrimas nutrauktas.
 2017 m. gruodžio 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-935 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13304-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos veiksmų
vilkinant pateikti dokumentus Gydytojų konsultacinei komisijai pripažintas pagrįstu. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad įstaigoje būtų laikomasi gero viešojo administravimo principų.
 2018 m. sausio 9 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-810 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13335-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su
perkėlimu į kitą pataisos įstaigą, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. sausio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13336-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų
veiksmų (neveikimo), nepagrįstai atsisakant suteikti informaciją, pripažintas pagrįstu. Pravieniškių PN-AK direktoriui
rekomenduojama: nustatyti, dėl kokių priežasčių prieš teikdami atsakymą Pravieniškių PN-AK pareigūnai netyrė Pareiškėjo
prašymo atitikties TGIĮ 15 straipsnio reikalavimams (neteikė jam informacijos TGIĮ nustatyta tvarka); imtis priemonių, kad
ateityje informacija pareiškėjams būtų teikiama vadovaujantis TGIĮ nuostatomis. Kalėjimų departamento direktoriui
rekomenduojama imtis priemonių, kad Kalėjimų departamento pavaldžiose įstaigose informacija pareiškėjams būtų teikiama TGIĮ
nustatyta tvarka ir kad Kalėjimų departamento pareigūnai, tirdami pareiškėjų skundus, užtikrintų TGIĮ nuostatų taikymą.
 2018 m. balandžio 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-52 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13452-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su
aprūpinimu drabužiais pagal sezoną ir pasimatymų su motina suteikimu, atmestas.
 2018 m. birželio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1823 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13518-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundas dėl Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į jo skundus,
atmestas.
Vilniaus pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 4 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai: skundas
ar jo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 6 atvejais; pripažintas pagrįstu – 1 atveju; tyrimas
nutrauktas – 1 atveju. Vilniaus pataisos namuose gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose
nurodytų pastabų:
 2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-679 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13186-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neskiriant Pareiškėjui socialinės paramos arba piniginės
išmokos, atmesta; skundo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant galimybės paskambinti
internetinės telefonijos būdu, atmesta. Kalėjitų departatento direktoriui rekotenduojata: imtis priemonių, kad laisvės atėmimo
vietų įtaigose būtų įdiegta internetinė telefonija, nes tai galėtų pakeisti telefoną, kuris yra brangesnė ryšio priemonė; užtikrinti
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme numatytų efektyvumo bei naujovių ir atvirumo permainoms principų
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įgyvendinimą.
 2017 m. rugsėjo 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-14 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13178-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų
veiksmų (neveikimo) neskiriant Pareiškėjui paskatinimo priemonių, atmesta.
 2018 m. sausio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-171 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13352-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai perkeliant šį asmenį į kitą būrį, atmesta; skundo
dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam psichologinės pagalbos, atmesta;
skundo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidus jam pasimatyti su
artimaisiais, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai
neleidus jam susitikti su gynėju, atmesta. Vilniaus pataisos namų direktoriui Arvydui Ižičkai rekomenduojama imtis priemonių,
kad ateityje nebūtų ribojama nuteistųjų, izoliuotų pagal BVK 70 straipsnio 6 dalį, teisė pasimatyti su artimaisiais.
 2018 m. birželio 13 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-421 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13521-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundo dėl
Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su laikymo sąlygomis ir galima jo diskriminacija, palyginus su
kitų nuteistųjų gyvenimo ir darbo sąlygomis, tyrimas nutrauktas.
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ataskaitiniu laikotarpiu gautos 29 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti
sprendimai: skundas ar jo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 24 atvejais;
pripažintas pagrįstu – 10 atvejų; tyrimas nutrauktas – 5 atvejais, tyrimas pripažintas atliktu pagrįstai – 1 atveju. Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose nurodytų pastabų:
 2017 m. liepos 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-480 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13120-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), ilgam laikui talpinant Pareiškėją į laikinojo
sulaikymo patalpą, atmestas. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduojama: imtis
priemonių, kad asmenys nebūtų laikomi mažo ploto laikinojo sulaikymo patalpose, kuriose jie galimai jaučiasi kankinami, bei
tokios asmenų laikymo sąlygos nepažeistų jų žmogiškojo orumo (šios pažymos 8 punktas).
 2017 m. rugsėjo 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1600 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13201-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant galimybių susipažinti su Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo priimtais sprendimais, atmesta.
 2017 m. spalio 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1505 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13210-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-valstybin-lietuvi-kalbos-komisija.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant odontologo paslaugų prieinamumo ir tinkamo vaistų išdavimo, atmesta;
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skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), pavėluotai pateikus atsakymą į 2016 m.
rugpjūčio 12 d. Pareiškėjo kreipimąsi, pripažinta pagrįsta.
 2017 m. spalio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-143 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13235-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant tinkamų Pareiškėjo laikymo sąlygų, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis,
pripažinta pagrįsta. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui rekomenduojama: imtis priemonių, kad Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo kameros Nr. [...] pertvara, skirianti sanitarinio mazgo patalpą nuo likusio kameros ploto, atitiktų Taisyklių
14.5, 15 punktuose nustatytus reikalavimus; imtis priemonių, kad sprendžiant suimtųjų prašymų dėl kopijų padarymo tenkinimo /
netenkinimo klausimus būtų vadovaujamasi tardymo izoliatoriaus VTT 15 priedo 4.3 punkte nustatytu teisiniu reglamentavimu.
 2017 m. spalio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-616 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13248-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūno A. L. veiksmų (neveikimo), t. y. jo skundų nagrinėjimo galimai nesilaikant objektyvumo principo, pripažintas
pagrįstu. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų
kreipimaisi būtų nagrinėjami laikantis konstitucinio atsakingo valdymo (gero administravimo) ir kitų viešojo administravimo
principų, o pareigūnai, rengdami atsakymus į šiuos kreipimusis, vengtų net šališkumo regimybės.
 2017 m. spalio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-678 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13238-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nagrinėjant Pareiškėjo skundus, susijusius su galimybe pasinaudoti
dušu ir medicininės pagalbos prieinamumu, atmestas.
 2017 m. spalio 31 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-200 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13258-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Pareiškėjo teisės gauti
informaciją, susijusią su išlaidomis už suvartotą elektros energiją, pripažinta pagrįsta. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
direktoriui rekomenduojama: atlikti išsamų tyrimą, išsiaiškinant, dėl kokių priežasčių duomenys apie nuteistųjų ir suimtųjų,
įskaitant Pareiškėją, 2016 m. rugpjūčio, rugsėjo mėnesiais suvartotą elektros energiją, nėra išlikę, nustatant asmenis, atsakingus už
šių duomenų dingimą, ir spręsti jų atsakomybės klausimą (apie tyrimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių); imtis priemonių,
kad ateityje elektros prietaisų sąrašai ir su jais susiję dokumentai būtų saugomi teisės aktų nustatyta tvarka; imtis priemonių, kad
ateityje visi suimtieji ir nuteistieji būtų tinkamai informuojami apie mokėtinas sumas už jų suvartotą elektros energiją, t. y. taip,
kaip tai yra nustatyta Tvarkos 14, 15 punktuose.
 2017 m. lapkričio 7 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1330 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13256-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundo dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant teisę gauti informaciją,
tyrimas nutrauktas.
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 2017 m. lapkričio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1248 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13285-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl galimų žmogaus teisių pažeidimų Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime panaudojant specialiąsias priemones
pripažintas pagrįstu. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduojama imtis priemonių,
kad specialiosios priemonės būtų naudojamos laikantis visų teisės aktų reikalavimų. Kalėjimų departamento direktoriui
rekomenduojama: užtikrinti, kad įkalinimo įstaigose specialiųjų priemonių panaudojimas vyktų laikantis teisės aktų reikalavimų;
išsiaiškinti šios pažymos 18 punkte nurodytas aplinkybes bei pateikti informaciją, ar, sutrikus suimtųjų / nuteistųjų psichikos
būklei, už jų padarytus režimo pažeidimus yra skiriamos nuobaudos, taip pat išsiaiškinti, ar X buvo skirta nuobauda pagal 201708-21 Tarnybinio tyrimo išvadą Nr. 24-5568, jei taip – įvertinti jos teisėtumą ir pagrįstumą.
 2018 m. sausio 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-990 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13325-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administracijos veiksmų, susijusių su galimu teisės paskambinti telefonu ir
teisės į gynybą ribojimu, atmestas.
 2018 m. sausio 11 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-47 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13337-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-lietuvos-respublikos-teisingumoministerija-viesaja-istaiga-rokiskio-psichiatrijos-ligonin-naci.html). Skundo dalis dėl pažeistos teisės gauti informaciją, pripažinta
pagrįsta. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui rekomenduojama: iš naujo įvertinti 2016 m. spalio 28 d. Pareiškėjo
kreipimąsi ir pateikti į jį teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą; iš naujo įvertinti 2016 m. lapkričio 30 d. Pareiškėjo
kreipimąsi ir pateikti į jį teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą; imtis veiksmų, kad ateityje Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnai, teikdami pareiškėjams informaciją, vadovautųsi TGIĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu.
 2018 m. sausio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1028 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13356-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų
veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų laikymo sąlygų nesudarymu bei galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, atmestas.
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduojama imtis priemonių įvertinti, ar visose
gyvenamosiose kamerose yra būtinos 2 eilės grotų ir apsauginis tinklas, nustačius, kad toks grotų skaičius nėra būtinas, dalį jų
pašalinti.
 2018 m. sausio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-723 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13354-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundo dalies dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant jam
naudotis elektriniu virduliu, tyrimas nutrauktas; skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai nesudarant jam galimybių susipažinti su pasaulio ir Lietuvos Respublikos naujienomis, atmesta; skundo
dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam sąlygų išsiskalbti
apatinius ir viršutinius drabužius, atmesta; skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai nesiimant priemonių nutraukti jo badavimą, atmesta.
 2018 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1089 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13364-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejimaekstremali-sveikatai-situacij-centra-ir-nacionalini-visuomenes-sveikatos-centra.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su tinkamų laikymo sąlygų nesudarymu, atmesta.
 2018 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1499 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13363-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl laikymo sąlygų Lukiškių tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo atmesta; skundo dalis dėl 2017-09-12 skundo nagrinėjimo ir Sveikatos priežiūros tarnybos gydytojų
rekomendacijų nevykdymo pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų,
asmeniui pranešus apie badavimą, atmesta. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui rekomenduojama ateityje svarstant
klausimus dėl kameros pakeitimo vadovautis Asmenų paskirstymo į kameras tvarkos 13 punkto nuostatomis – atsižvelgti į
įstaigos struktūrinių padalinių rekomendacijas.
 2018 m. vasario 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-376 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13377-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratas, pripažinta pagrįsta;
skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant jam galimybės
pasivaikščioti gryname ore, atmesta. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduojama:
imtis priemonių, kad ateityje Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo bendrosios planinės kratos būtų atliekamos vadovaujantis
teisės aktuose įtvirtintais reikalavimais, būtų sudaromi šių kratų atlikimo planai, o jų rezultatai būtų įrašomi į protokolus; atlikti
tarnybinį tyrimą ir nustatyti, kokia krata buvo atlikta 2017 m. kovo 22 d. kameroje Nr. ..., kurioje buvo laikomas Pareiškėjas,
įvertinti, ar atliekant šią kratą nebuvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, nustačius pažeidimų, imtis priemonių šiems pažeidimas
šalinti ir spręsti už šiuos pažeidimus atsakingų asmenų atsakomybės klausimą; imtis priemonių, kad ateityje Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime daromi kratų vaizdo įrašai būtų informatyvūs ir tokia medžiaga būtų galima remtis nagrinėjant pareiškėjų
skundus arba nustatant galimus žmogaus teisių pažeidimus.
 2018 m. vasario 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1673 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13389-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundo dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), tyrimas nutrauktas.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-37 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13416-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų
veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant asmeniui skundų priėmimo faktą patvirtinančių dokumentų atmesta.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-768 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13399-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl 2017-01-02 kreipimosi
nagrinėjimo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime, atmesta.
 2018 m. kovo 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1634 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13410-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų

29
veiksmų, panaudojant antrankius išvedant iš kameros, atmesta.
 2018 m. kovo 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-742 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13426-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-valstybes-garantuojamos-teisines-pagalbos-tarnyba.html).
Skundo dalis dėl galimai pažeistos teisės turėti vonelę drabužiams skalbti, atmesta; skundo dalies dėl kitų su gyvenimo sąlygomis
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime susijusių aplinkybių, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. kovo 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1406 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13425-pazyma-del-skundo-pries-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijalukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalies
dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant nepagrįstus atsakymus į 2017 m.
birželio 30 d. ir 2017 m. liepos 19 d. Pareiškėjo kreipimusis, tyrimas nutrauktas; skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesta.
 2018 m. kovo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-36; 78 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13430-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundų registravimo faktą patvirtinančių dokumentų,
atmesta; skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo skundus
dėl su jam paskirta nuobauda susijusių dokumentų kopijų darymo ir kitų klausimų, pripažinta pagrįsta.
 2018 m. kovo 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1834 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13432-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų
veiksmų (neveikimo), susijusių su jo laikymo sąlygomis, atmestas.
 2018 m. balandžio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-103 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13449-seimo-kontrolieriaus-iniciatyva-atlikto-tyrimo-del-lukiski-tardymoizoliatoriuje-kalejime-galimai-neuztikrinamo-suimt-j-nuteist-j-tinkamo-materialinio-ir-buitinio-aprupinimo-pazyma.html). Seimo
kontrolieriaus iniciatyva pradėtas tyrimas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime neužtikrinamo suimtųjų / nuteistųjų
tinkamo materialinio ir buitinio aprūpinimo pripažintas atliktu pagrįstai. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui
Viktorui Davidenko rekomenduojama tikslinti Aprašą, nustatant efektyvią suimtųjų / nuteistųjų prašymų nagrinėjimo procedūrą,
kad asmenims būtų sudarytos sąlygos dėl objektyvių priežasčių (pvz., netikėtai anksti atšalus orams reikalinga vasarinius /
pavasarinius drabužius pasikeisti į šiltesnius rudeninius / žieminius) pasikeisti kameroje turimus daiktus į sandėlyje esančius
daiktus per įmanomai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis trijų mėnesių terminas.
 2018 m. balandžio 16 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-724 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13453-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesuteikiant jam
ilgalaikio pasimatymo su sugyventine, atmestas.
 2018 m. birželio 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-500 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13512-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
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Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant jo teisę telefonu
susisiekti su gynėju, atmestas.
 2018 m. birželio 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-664 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13530-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant jo teisę telefonu
susisiekti su gynėju, atmestas.
 2018 m. birželio 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-380 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13533-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su teise naudotis/gauti lagaminą,
atmestas. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja apsvarstyti šios pažymos 13 punkte išdėstytas aplinkybes, užtikrinant
vienodos praktikos taikymą dėl leidimo naudotis artimųjų atneštais ir atsiųstais daiktais bei užtikrinant tinkamas nuteistųjų ir
suimtųjų daiktų laikymo sąlygas.
Šiaulių tardymo izoliatoriuje ataskaitiniu laikotarpiu gautos 9 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai:
skundas ar jo dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 6 atvejais; pripažintas pagrįstu – 5
atvejais; tyrimas nutrauktas – 2 atvejais. Šiaulių tardymo izoliatoriuje gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai
dėl pažytose nurodytų pastabų:
 2017 m. liepos 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-915 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13144-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
neužtikrinimu, tyrimas nutrauktas.
 2017 m. rugsėjo 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1674 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13183-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dalis
dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant Pareiškėjui sveikatos priežiūros
prieinamumo, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl teisinio reglamentavimo pripažinti pagrįsta. Šiaulių tardymo izoliatoriaus
direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje būtų užtikrinta Šiaulių tardymo izoliatoriuje esančių
asmenų teisė įsigyti gydančio gydytojo paskirtus arba rekomenduojamus vaistus ir vaistinių / medicinos prekes už asmeninėse
sąskaitose turimas lėšas. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama pakeisti Apraše nustatytą teisinį reglamentavimą, t.
y. „medicinos prekių“ sąvoką pakeisti „vaistinių prekių“ sąvoka ir panaikinti Aprašo 2 punktą, apie tai informuojant Kalėjimų
departamentui pavaldžias įstaigas.
 2017 m. spalio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1488 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13229-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neleidžiant Pareiškėjui susirašinėti su kitais suimtaisiais ir galimai netinkamai
išnagrinėjus asmens skundus, pripažintas pagrįstu.
 2017 m. gruodžio 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-951 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13301-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dalis
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dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), neleidžiant susirašinėti su kitais suimtaisiais, esančiais Šiaulių
tardymo izoliatoriaus, atmesta; skundo dalis dėl galimai netinkamo materialinio buitinio aprūpinimo Šiaulių tardymo izoliatoriuje,
atmesta.
 2018 m. vasario 2 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1177;1246 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13361-pazyma-del-skund-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundų dalis
dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesudarant Pareiškėjui galimybių ligoninėje aplankyti sergančią
motiną ir dalyvauti jos laidotuvėse, pripažinta pagrįsta; skundų dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai neinformuojant Pareiškėjo apie patirtų kelionės išlaidų dydį, atmesta. Šiaulių tardymo izoliatoriaus
direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduojama: pakeisti vidaus teisės aktuose nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad jis
neprieštarautų aukštesnės teisinės galios aktui (Taisyklėms), o Šiaulių tardymo izoliatoriuje esančių asmenų prašymai būtų
nedelsiant registruojami ir nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka; imtis priemonių, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų
darbas būtų organizuojamas taip, kad suimtiesiems būtų užtikrinta galimybė realiai įgyvendinti SVĮ 30 straipsnyje įtvirtintą teisę.
 2018 m. kovo 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1814 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13428-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y, dėl galimai nesudaromų sąlygų nusiprausti duše, tyrimas
nutrauktas.
 2018 m. gegužės 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-403 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13474-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai neišduodant jam popieriaus, vokų ir pašto
ženklų, atmestas.
 2018 m. gegužės 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-335 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13488-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai iš jo paėmus televizorių, atmestas. Šiaulių
tardymo izoliatoriaus direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje nesusiklostytų situacijos, kurios
leistų Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims abejoti Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų objektyvumu ir
nešališkumu.
 2018 m. gegužės 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-334 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13501-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dalis
dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su vienkartinės pašalpos skyrimu, pripažinta pagrįsta;
skundo dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su materialiniu buitiniu aprūpinimu,
atmesta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama išsiaiškinti, kodėl Šiaulių tardymo izoliatoriuje nesudarytas
Socialinės paramos suimtiesiems fondas, informuoti, ar toks fondas yra sudarytas kituose tardymo izoliatoriuose, ar suimtiesiems
teisės aktuose nustatyta tvarka yra skiriamos vienkartinės pašalpos, jei ne, paaiškinti, dėl kokių priežasčių. Šiaulių tardymo
izoliatoriaus direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad vadovaujantis Socialinės paramos suimtiesiems ir nuteistiesiems
fondų sudarymo ir jų lėšų naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis įstaigoje būtų sudarytas Socialinės paramos suimtiesiems fondas.
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ataskaitiniu laikotarpiu gauta 12 Seimo kontrolieriaus pažymų ir priimti sprendimai:
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skundas ar jo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 5 atvejais; pripažintas pagrįstu –
8 atvejais; tyrimas nutrauktas – 1 atveju. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti
sprenditai dėl pažytose nurodytų pastabų:
 2017 m. liepos 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-590 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13110-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas
dėl sveikatos priežiūros prieinamumo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje pripažintas pagrįstu. L. e. Laisvės atėmimo vietų ligoninės
direktoriaus pareigas Dariui Prokarenkai rekomenduojama: imtis priemonių užtikrinti, kad ateityje būtų vykdomos Užkrečiamųjų
ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nuostatos dėl ligonių, sergančių pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamosiomis
ligomis, gydymo; Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nuo [duomenys neskelbiami] gydomiems asmenims reikalingos konsultacijos
viešose asmens sveikatos įstaigose būtų organizuojamos per įmanomai trumpiausią laiką.
 2017 m. liepos 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-478 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13141-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-kybart-pataisos-namus-ir-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo dalis dėl vilkinimo
ištirti jo sveikatos būklę pripažinti pagrįsta. L. e. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus pareigas Dariui Prokarenkai
rekomenduojama: Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbą organizuoti taip, kad nebūtų vilkinama viešosiose sveikatos priežiūros
įstaigose užsakyti laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims reikalingas gydytojų konsultacijas.
 2017 m. rugpjūčio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-650 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13180-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
neužtikrinant asmeniui tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų, pripažintas pagrįstu. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui
rekomenduojama: kuo skubiau užsakyti Pareiškėjui gydytojo [...] konsultaciją Laisvės atėmimo vietų ligoninėje; išsiaiškinti, dėl
kokių priežasčių nebuvo pateikti atsakymai į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 2016-10-31 ir 2017-04-06 raštus ir
kodėl pagal šiuos raštus Pareiškėjui nebuvo užsakyta gydytojo [...] konsultacija; Laisvės atėmimo vietų ligoninės darbą
organizuoti taip, kad nebūtų vilkinama viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose užsakyti laisvės atėmimo vietose laikomiems
asmenims reikalingas gydytojų konsultacijas ir operacijas.
 2017 m. rugsėjo 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1600 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13201-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Laisvės
atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, pripažinta
pagrįsta. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų
tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais
duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi turinį.
 2017 m. spalio 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2016/1-1505 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13210-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-valstybin-lietuvi-kalbos-komisija.html). Skundo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai nesudarant galimybių rūkyti, atmesta; skundo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai ne pagal teisės aktų reikalavimus atliktos kratos, atmesta.
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 2017 m. gruodžio 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-935 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13304-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų priimant sprendimus dėl
nuteistojo atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės atmestas.
 2018 m. sausio 11 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-47 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13337-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-laisvesatemimo-viet-ligonin-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos-lietuvos-respublikos-teisingumoministerija-viesaja-istaiga-rokiskio-psichiatrijos-ligonin-naci.html). Skundo dalis dėl pažeistos teisės gauti informaciją, pripažinta
pagrįsta; skundo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant teisės aktų
reikalavimų neatitinkantį atsakymą, pripažinta pagrįsta. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduojama: iš naujo
įvertinti 2016 m. lapkričio 14 d. Pareiškėjo kreipimąsi (dalis dėl įstaigos radijo taškų pardavėjo) ir pateikti į jį teisės aktų
reikalavimus atitinkantį atsakymą; imtis veiksmų, kad ateityje Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnai, teikdami pareiškėjams
informaciją, vadovautųsi TGIĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1528 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13405-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų
veiksmų (neveikimo), pažeidus jo teisę susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose, pripažintas pagrįstu. Laisvės
atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje klausimai, susiję su asmenų teise susipažinti su
įrašais savo medicininiuose dokumentuose, būtų sprendžiami vadovaujantis PTŽSAĮ nuostatomis.
 2018 m. kovo 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1704 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13400-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas
dėl sveikatos priežiūros prieinamumo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atmestas.
 2018 m. kovo 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1210 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13441-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-laisves-atemimoviet-ligonin.html). Skundo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų, susijusių su teikimu atleisti nuo laisvės
atėmimo bausmės dėl ligos, pripažinta pagrįsta. Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomenduojama: imtis priemonių,
kad sveikatos būklės vertinimas ir dokumentų dėl teikimo atleisti nuo laisvės atėmimo bausmės dėl ligos rengimas įstaigoje būtų
atliekamas per įmanomai trumpiausią laiką; užtikrinti, kad į ligoninę dėl GKK sprendimo priėmimo atvežti pacientai būtų
apžiūrimi gydytojų ir sprendimai priimami teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.
 2018 m. balandžio 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-379 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13440-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas
dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės netinkamo materialinio buitinio aprūpinimo atmestas.
 2018 m. birželio 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-617 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13526-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo
dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu dėl
dingusių dokumentų, tyrimas nutrauktas.
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Klaipėdos apygardos probacijos tarnyboje ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 Seimo kontrolieriaus pažyma. Klaipėdos
apygardos probacijos tarnyboje gautos Seito kontrolieriaus pažytos ir priitti sprenditai dėl pažytose nurodytų pastabų:
 2018 m. birželio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1203 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13553-pazyma-del-skundo-pries-klaipedos-apygardos-probacijos-tarnyba-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Probacijos tarnybos pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai dažnai lankantis Pareiškėjo gyvenamojoje vietoje, pripažinta pagrįsta; skundo dalis dėl
Probacijos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, atmesta.
2.9. Ar įstaigos priimti teisės
aktai periodiškai peržiūrimi? Ar
vykdomas nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar
kolizijų taisymas?

Aprašomoji dalis

Tobulinant teisės aktus ir siekiant sureglamentuoti atskiras veiklos sritis, analizuojamu laikotarpiu buvo priimti norminiai
teisės aktai (detaliau www.e-tar.lt).

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti
3.1. Ar įstaiga priėmė teisės aktus
(padalinių nuostatus, sudaromų
komisijų ir pan. darbo
reglamentus, darbuotojų
pareigybių aprašymus ar
nuostatus, kitus teisės aktus),
reglamentuojančius atskirų
valstybės tarnautojų ar
darbuotojų uždavinius, funkcijas,
darbo ir sprendimų priėmimo
tvarką, principus, kriterijus,
terminus ir atsakomybę? Ar
įstaigos darbuotojai pasirašytinai
supažindinti su šiais teisės aktais?
3.2. Ar priimant įstaigos teisės
aktus, reglamentuojančius
atskirų valstybės tarnautojų ar
darbuotojų uždavinius, funkcijas,
atsižvelgta į teisės aktuose
nustatytus įstaigos (jos padalinio)

Aprašomoji dalis (nurodyti, jei kai kurie iš išvardytų kriterijų nereglamentuoti, neatlikti)

Visi išvardyti kriterijai reglamentuoti. Įstaigų darbuotojai pasirašytinai supažindinami su visais teisės aktais, kurie yra
tiesiogiai susiję su pareigybių aprašymuose numatytų funkcijų tinkamu vykdymu.

Aprašomoji dalis (nurodyti neatitikimus, jei tokių yra)

Atsižvelgiama visais atvejais.
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uždavinius, funkcijas?
3.3. Ar įstaigos priimtuose teisės
aktuose apibrėžti atskirų
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų uždaviniai ir
funkcijos yra pakankami įstaigos
uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti?
3.4. Ar įstaigos priimti teisės
aktai užtikrina aiškų atskirų
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų pavaldumą ir
atskaitingumą?
3.5. Ar įstaigos priimti teisės
aktai reglamentuoja valstybės
tarnautojų ir darbuotojų veiklos
ir sprendimų priėmimo vidaus
kontrolės (prevencinės,
einamosios, paskesniosios)
procedūras? Ar tokia kontrolė
yra vykdoma? Ar ji veiksminga?

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

Aprašomoji dalis (nurodyti galimas spragas, jei tokių yra)

Taip, pavestų bausmių vykdymo sistemos darbuotojams uždavinių ir funkcijų visuma yra pakankama bausmių vykdymo
sistemai keliamiems uždaviniams įgyvendinti.

Aprašomoji dalis (nurodyti galimas spragas, jei tokių yra)

Aiškiai atsispindi Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų struktūrose ir pavalduto schetose, atskaitingumas
įtvirtintas struktūrinių padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašytuose bei kituose įstaigų priittuose vidiniuose teisės aktuose.

Aprašomoji dalis (nurodyti, ar vykdoma tokia kontrolė, ar ji reglamentuota, nuomonę dėl veiksmingumo)

Reglamentuota Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų nuostatuose, Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių
įstaigų darbo reglatentuose, Tardyto izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Probacijos
ir kitų baudžiatosios atsakotybės prietonių vykdyto tvarkos apraše, Laisvės atėtito vietų apsaugos ir priežiūros
instrukcijoje, taip pat reglamentuota ir įstaigų priimtuose vidiniuose teisės aktuose. Veiklos ir sprendimų priėmimo kontrolė
vykdoma tiesioginių padalinių vadovų, vadovybės, atskirų komisijų ir padalinių, kurių nuostatuose numatytos kontrolės funkcijos,
įstaigų direktorių įsakymais paskirtų atsakingų asmenų priimti tam tikrus sprendimus ir/ ar vykdyti kontrolės funkciją; taip pat
vykdoma vadovaujantis Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų tetiniais veiklos planais.
Kontrolė dėl įstaigos darbuotojų veiklos ir sprendimų, susijusių su įskaitoje esančių nuteistųjų priežiūra ir kontrole,
priėmimo yra veiksminga, kadangi galutinį sprendimą, kuriuo yra pakeičiama nuteistojo teisinė padėtis, priima teismai.
Kontrolė yra vykdoma bei yra veiksminga.
Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus)

Valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos statutu ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu. Kalėjimų departamente veikia statutinių
valstybės tarnautojų ir karjeros valstybės tarnautojų vertinimo komisijos. Analogiškos komisijos sudarytos pavaldžiose įstaigose.
Valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertina kiekvienais metais.
Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklėse ir Pataisos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 27 d. Nr. 1R-59 (Suvestinė redakcija nuo
2017-12-01), nustatyta tarnybinės veiklos vertinimo procedūra.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla vertinama vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų
veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla vertinama kiekvienais metais.
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3.7. Ar įstaigoje priimtas
valstybės tarnautojų / darbuotojų
etikos / elgesio kodeksas? Jei taip,
kaip vykdoma šio kodekso
nuostatų įgyvendinimo /
laikymosi kontrolė?

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

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus, kontrolės mechanizmą)

Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos etikos kotisija ir jos nuostatai, patvirtinti
Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-226;
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos etikos kotisija, patvirtinta Kalėjimų
departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-458 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 16
d. įsakymo Nr. V-172 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos ir jat pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos
taisyklės, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79. Kalėjimų departamentui
pavaldžiose įstaigose darbuotojų elgesio reikalavimai bei darbo drausmė reglamentuota ir įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse; kai
kuriose pavaldžiose įstaigose atskiru direktoriaus įsakymu yra patvirtintos vidinės įstaigos etikos taisyklės.
Etikos taisyklių nuostatų laikymosi kontrolės mechanizmas: gavęs iš konkretaus asmens informaciją žodžiu ar raštu, kad
pareigūnas yra pažeidęs šiose taisyklėse numatytus etikos principus, tiesioginis vadovas gali priimti sprendimą dėl tarnybinio
patikrinimo inicijavimo. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad buvo padarytas tarnybinis nusižengimas, pareigūnui gali būti
skiriama tarnybinė nuobauda teisės aktų nustatyta tvarka. Į šiose taisyklėse nustatytų etikos principų laikymąsi atsižvelgiama
vertinant pareigūno tarnybą.

Aprašomoji dalis (nurodyti, ar 1–7 punktuose nurodyti teisės aktai yra peržiūrimi, kokios buvo nustatytos spragos ir ar jos ištaisytos)

Taip, peržiūrimi periodiškai ir, atsižvelgiant į įstaigose pasikeitusią situaciją, darbuotojų kaitą, teisinės bazės pakitimus, yra
taisomi; atskirais atvejais peržiūrimi iškilus precedentui dėl nesureguliuotų ar neaiškiai sureguliuotų santykių. Yra tobulinama
valdymo sistema, peržiūrimi pareigybių aprašymai.
Remiantis Kalėjimų departamento Centralizuoto vidaus audito skyriaus 2017 m. sausio 5 d. Valstybės įmonės „Mūsų
amatai“ veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitoje Nr. VA-2 pateiktomis rekomendacijomis, valstybės įmonėje šiuo metu
peržiūrimi darbuotojų pareiginiai nuostatai, vidiniai dokumentai, reglamentuojantys darbuotojų darbo apmokėjimą ir premijavimą.

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių (toliau leidimai, nuolaidos, lengvatos ir kitokios papildomos teisės
vadinamos teisėmis) suteikimu ar apribojimu
4.1. Ar įstaiga įstatymų ir kitų
teisės norminių aktų pagrindu
priėmė būtinus teisės aktus,
nustatančius teisių suteikimo /
nesuteikimo, teisinės
atsakomybės, kitų teisinio /
ekonominio poveikio priemonių
procedūras? Ar šiuose teisės
aktuose aiškiai ir tiksliai

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus, galimus procedūrų trūkumus, jei tokių yra)

Pakankamai ir tiksliai reglamentuota Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos
statute, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatyte, Lietuvos Respublikos
kritinalinės žvalgybos įstatyte, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyte, Lietuvos Respublikos viešojo adtinistravito
įstatyte, Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo reglatente.
Dauguma pavaldžių laisvės atėmimo vietų įstaigų yra patvirtinusios vidinius teisės aktus, kuriais smulkiai detalizuoja
įstaigos teikiamų administracinių paslaugų procedūrų eigą.
Kalėjimų departamento Mokymo centro veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu. Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų suteikimu. Apygardų probacijos
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reglamentuojama
administracinės procedūros eiga,
terminai, nustatyti konkretūs,
objektyviai pamatuojami
reikalavimai procedūroje
dalyvaujantiems asmenims (pvz.:
reikalavimai asmenų teisiniam
statusui, asmenų pateikiamiems
dokumentams ir kt.)?
4.2. Ar valstybės ar savivaldybės
įstaigos teisės aktuose aiškiai ir
tiksliai numatyti leidimus ir kitus
dokumentus išduodantys /
neišduodantys, teisinę
atsakomybę ir kitas teisinio /
ekonominio poveikio priemones
taikantys subjektai (įstaigos
padaliniai, valstybės tarnautojai
ar darbuotojai), ar išsamiai
apibrėžta šių subjektų
kompetencija? Ar šiems
subjektams nesuteikti per platūs
įgaliojimai veikti savo nuožiūra?
4.3. Ar įstaigos teisės aktai
suteikia įgaliojimus išduoti /
suteikti leidimus ir kitus
dokumentus, taikyti teisinę
atsakomybę, kitas teisinio /
ekonominio poveikio priemones
kolegialiai institucijai? Jei taip,
ar teisės aktai detaliai
reglamentuoja kolegialios
institucijos sudarymo, sudėties
atnaujinimo, narių skyrimo,
administracinės procedūros
sprendimo priėmimo tvarką? Ar
šie teisės aktai numato kolegialios

tarnybų veikla nėra susijusi su leidimų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, tačiau užtikrina teismų
nuosprendžių (nutarčių) vykdymą ir galutinius sprendimus.

Aprašomoji dalis (nurodyti galimas spragas)

Teises suteikia ar jas apriboja Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos vadovas, atskirais atvejais – įgalioti pareigūnai.
Tai reglamentuota Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statute, Lietuvos
Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatyte, Lietuvos Respublikos kritinalinės
žvalgybos įstatyte, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyte, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Tardyto izoliatorių
vidaus tvarkos taisyklėse, Probacijos ir kitų baudžiatosios atsakotybės prietonių vykdyto tvarkos apraše, Kalėjitų
departatento ir jat pavaldžių įstaigų nuostatuose bei darbo reglatentuose. Šių subjektų kompetencija yra apibrėžta, suteikti
įgaliojimai, remiantis pakankamai tiksliais teisės aktais.

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus)

Kai kuriais atvejais motyvuotus siūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl teisių suteikimo ar apribojimo priima:
Kalėjitų departatento Centrinė specialioji ekspertų kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-158 redakcija);
Kalėjitų departatento valstybės tarnautojų prašytų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir su tuo susijusios
infortacijos nagrinėjito kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-401
(Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-171 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos bei šiat departatentui pavaldžių įstaigų
pareigūnų prašytų pratęsti tarnybą nagrinėjito kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. V-471 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-49 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos ir šiat departatentui pavaldžių įstaigų
organizacinė – etatinė kotisija ir jos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.
V-137 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-46 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių
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institucijos narių individualią
atsakomybę už priimtus
sprendimus?

4.4. Ar įstaigos teisės aktuose
įtvirtinti aiškūs kriterijai,
principai, kuriais vadovaujantis
priimamas sprendimas išduoti /
neišduoti leidimus ir kitus
dokumentus? Ar numatyti
konkretūs administracinės
procedūros sprendimų priėmimo
terminai?
4.5. Ar teisinis reglamentavimas
užtikrina veiklos ar atskirų tokios
veiklos subjektų santykių
skaidrumą? Ar teisinis
reglamentavimas nesukuria
nevienodų (taikant išimtis ar
lengvatas kai kuriems tokios
veiklos subjektams) ar
diskriminuojančių sąlygų tam
tikroje srityje veikiantiems

valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinito kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. sausio 27 d.
įsakymu Nr. V-23 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. V-182 redakcija).
Sprendimai, susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda, priimami remiantis kolegialių komisijų (darbo grupių)
motyvuotomis išvadomis (Kalėjitų departatento ir šiat departatentui pavaldžių įstaigų organizacinė-etatinė kotisija,
patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-137 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017
m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-46 redakcija); Kalėjitų departatento ūkinės ir finansinės veiklos taryba prie departatento
direktoriaus, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-297 (Kalėjimų departamento
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-365 redakcija); Kalėjimų departamento priedų ir priemokų nustatymo ir pašalpų
skyrimo komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V-305 (Kalėjimų
departamento direktoriaus 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-10 redakcija) ir kt.).
Įgyvendinant Lygtinio paleidito iš pataisos įstaigos kotisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1R-154 (suvestinė redakcija nuo 2015-09-01), ir Nuteistųjų perkėlito į Pusiaukelės
natus tvarkos aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-97 (Kalėjimų
departamento direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. V-112 redakcija), vadovaujamasi Asmenų, siekiančių būti Lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos ir Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės namus komisijos nariais, reputacijos tikrinimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V-369.

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatytu, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto kodeksu, Lietuvos
Respublikos probacijos įstatytu, Lietuvos Respublikos viešojo adtinistravito įstatytu, Tarnybos Kalėjitų departatente prie
Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statutu, Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų nuostatais ; šių įstatymų
pagrindais daugumoje įstaigų yra priimti vidiniai teisės aktai, kurie detalizuoja ir konkretizuoja administracinės procedūros
sprendimų priėmimo terminus, kriterijus, principus. Tam tikrų teisių suteikimo ar jų apribojimo principai ir kriterijai
reglamentuoti pakankamai išsamiai, numatyti tokių sprendimų priėmimo terminai.

Aprašomoji dalis (nurodyti galimas spragas, jei tokių yra)

Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatyte, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos
probacijos įstatyte, Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statute, Kalėjitų
departatento ir jat pavaldžių įstaigų nuostatuose įtvirtintos nuostatos nesukuria diskriminuojančio pobūdžio sąlygų, problema
gali pasireikšti tik nuostatų taikymo procese.
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subjektams?
4.6. Ar įstaigos teisės aktuose
atskirtas sprendimo išduoti /
neišduoti leidimus ir kitus
dokumentus priėmimo ir tokios
veiklos priežiūros / kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų
įgyvendinimas?

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus)

Už priimtus sprendimus atsako komisijų pirmininkai, padalinių vadovai, direktoriai ar direktorių pavaduotojai pagal
paskirtas veiklos sritis; kiekvienas darbuotojas ar pareigūnas yra atsakingas už asmeniškai priimtus sprendimus. Direktorių,
direktorių pavaduotojų, struktūrinių padalinių vadovų pareigybių aprašymuose taip pat yra numatytos ir veiklos priežiūros bei
kontrolės funkcijos.
Sprendimo išduoti / neišduoti leidimus priėmimo, tokios veiklos priežiūros / kontrolės bei sankcijų taikymo funkcijų
įgyvendinimas y ra atskirtas teisės aktuose, kuriais vadovaujamasi vykdant veiklą: Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto
įstatyte, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos kritinalinės žvalgybos įstatyte, Lietuvos
Respublikos probacijos įstatyte, Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statute; be
to, juose įtvirtintos nuostatos, suteikiančios teisę kompetentingoms institucijoms (Seimo kontrolieriui, Teisingumo ministerijai,
teismams, prokuratūrai ir kt.) kontroliuoti šią veiklą.
Aprašomoji dalis (nurodyti reglamentuojančius teisės aktus)

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

Vykdoma vadovaujantis sprendimų priėmimo kontrolę reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais. Leidimų
išdavimą / neišdavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatytas, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto
kodeksas, Lietuvos Respublikos probacijos įstatytas, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, Tardyto izoliatorių vidaus
tvarkos taisyklės, Laisvės atėtito vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija, Probacijos ir kitų baudžiatosios atsakotybės
prietonių vykdyto tvarkos aprašas; taip pat kontrolė vykdoma vadovaujantis Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų
nuostatais, tetiniais veiklos planais.

4.8. Ar įstaigoje, išduodant /
neišduodant leidimus, suteikiant /
nesuteikiant teises, taikomas
„vieno langelio“ principas?

Taikomas tam tikra apimtimi – visi prašymai registruojami Kalėjimų departamento Bendrajame skyriuje ir jam pavaldžių
įstaigų Administracijos reikalų skyriuose, pareiškėjai supažindinami asmeniškai paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis
(Kalėjimų departamento darbuotojai – per Dokumentų valdymo sistemą).

4.9. Ar įstaigoje, išduodant /
neišduodant leidimus, suteikiant /
nesuteikiant teises, naudojamos
informacinės technologijos
(diegiama / įdiegta e. valdžios
sistema)
4.10. Ar įstaigos teisės aktuose

Aprašomoji dalis

Aprašomoji dalis

Dėl Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų specifikos dalinis elektroninis aptarnavimas taikomas tik asmenims,
nesantiems laisvės atėmimo vietose.

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus, pranešimų skaičių, kiek iš jų pagrįsti, jei buvo atliekami tyrimai, glaustai pateikti jų rezultatus)
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numatyta subjektų, išduodančių
leidimus ir kitus dokumentus,
veiklos ir priimtų sprendimų
apskundimo tvarka? Ar buvo
gauta asmenų skundų,
pranešimų, kitokio pobūdžio
informacijos dėl leidimus,
licencijas ir kitus dokumentus
išduodančių arba suteikiančių
subjektų veiklos / priimtų
sprendimų teisėtumo,
pagrįstumo? Ar buvo atliekamas
tokios informacijos tyrimas?
4.11. Ar teisės aktai periodiškai
peržiūrimi? Ar vykdomas
nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar
kolizijų taisymas?

Lietuvos Respublikos suėtito vykdyto įstatyte, Lietuvos Respublikos baustių vykdyto kodekse, Lietuvos Respublikos
kritinalinės žvalgybos įstatyte, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyte, Lietuvos Respublikos viešojo adtinistravito įstatyte,
Tarnybos Kalėjitų departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos statute numatyta asmenų teisė apskųsti
priimtus sprendimus dėl teisių suteikimo ar jų apribojimo. Asmuo gali apskųsti priimtą sprendimą ir išorės subjektams, pvz.,
teismui, Teisingumo ministerijai, Seimo kontrolieriam, prokuratūrai ir kt.
2017-07-01–2018-06-30 Kalėjimų departamente gauti 2172 skundai dėl pavaldžių įstaigų administracijų priimtų sprendimų ir
veiksmų; iš jų – 12-a atvejų buvo panaikintos nuobaudos, skirtos nuteistiesiems (suimtiesiems).

Aprašomoji dalis (nurodyti ar teisės aktai yra peržiūrimi, kokios nustatytos spragos, ar jos ištaisytos)

Taip, peržiūrimi periodiškai ir, atsižvelgiant į įstaigose pasikeitusią situaciją, darbuotojų kaitą, teisinės bazės pakitimus, yra
taisomi (detaliau – II skyriaus 9 punkte).

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo
5.1. Ar įstatymai ir kiti teisės
norminiai aktai įstaigai suteikia
teisę priimti norminius teisės
aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė
vidaus teisės aktus,
detalizuojančius norminių teisės
aktų priėmimo procedūrą? Ar
įstaigoje atliekamas norminių
teisės aktų projektų poveikio
korupcijos mastui vertinimas?

Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra, atliktus vertinimus, jei tokių yra)

Kalėjimų departamentui suteikta teisė priimti norminius teisės aktus.
Teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 patvirtintų Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų (suvestinė redakcija nuo 2017-06-12): 8 punktas – „Kalėjimų departamentas,
siekdamas jam nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.18. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina Lietuvos
Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsakymams įgyvendinti reikalingus teisės aktus, kitus bausmių
vykdymo ir probacijos sistemos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi; 8.19. teikia teisingumo
ministrui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių vykdymu ir probacija, tobulinimo; [...].“ 17 punktas – „Kalėjimų
departamento direktorius: [...]; 17.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad Kalėjimų departamente būtų laikomasi įstatymų ir kitų
teisės aktų; [...].“
Kalėjimų departamento direktorius 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-560 patvirtino Kalėjitų departatento prie
Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinito tvarkos aprašą. Ataskaitiniu
laikotarpiu buvo atlikti du teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai (http://www.kaldep.lt/lt/kalejimudepartamentas/korupcijos-prevencija_1721/teises-aktu-ar-svgh.htm):
1) 2018 m. balandžio 10 d. teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. LV-1476 dėl Opioidinės
priklausotybės pakaitinio gydyto tęstinuto užtikrinito laisvės atėtito vietose tvarkos aprašo;
2) 2018 m. gegužės 15 d. teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. LV-1656 dėl Kalėjitų departatento

41
prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos darbo užtokesčio prietokų nustatyto bei pašalpų ir pretijų skyrito tvarkos
aprašo.
5.2. Ar įstaiga priėmė teisės
aktus, reglamentuojančius
sprendimų, susijusių su įstaigos
turto valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, kuriems
nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, priėmimo
procedūras?

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

Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra)

Siekiant užtikrinti tinkamą turto ir finansų kontrolę, Kalėjitų departatente vadovaujamasi šiais teisės aktais:
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos finansų kontrolės taisyklėtis, patvirtintomis
Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-496;
paskelbtu Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos astenų, atsakingų už finansų kontrolę,
sąrašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-443;
Sutarčių rengito, derinito ir pasirašyto tvarka, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. liepos 22 d.
įsakymu Nr. V-208;
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos valstybės biudžeto asignavitų ir kitų lėšų
ištokėjito taisyklėtis, patvirtintomis Kalėjimų departamento direktoriaus 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-211 (Kalėjimų
departamento direktoriaus 2014 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V-541 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu
Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-102 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. sausio
30 d. įsakymo Nr. V-44 redakcija);
Ilgalaikio ir trutpalaikio taterialiojo turto ir atsargų vidaus apskaitos ir kontrolės taisyklėtis , patvirtintomis Kalėjimų
departamento direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-180.
Kalėjimų departamento pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonė vidaus teisės aktais taip pat yra reglamentavusios sprendimų,
susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu, disponavimu juo, kuriems nereikia kitos įstaigos patvirtinimo, priėmimo
procedūras.

Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra)

Sudaryta Viešųjų pirkito kotisija (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-191
redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos Viešųjų pirkitų kotisijos darbo reglatentas ,
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-220 (Kalėjimų departamento direktoriaus
2017 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-72 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos pirkitų kotisijos darbo reglatentas,
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-299;
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos supaprastintų viešųjų pirkitų taisyklės,
patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. sausio 29 d. įsakymu V-42 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m.
vasario 12 d. įsakymo Nr. V-48 redakcija);
Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos viešųjų pirkitų gynybos ir sauguto srityje
kotisija ir jos darbo reglatentu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-147;
2017 biudžetiniais tetais Kalėjitų departatente nutatotų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkitų planu ,
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patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-104;
2018 biudžetiniais tetais Kalėjitų departatente nutatotų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkitų planu ,
patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-103.
Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje taip pat sudarytos viešųjų pirkimų komisijos,
nustatyti šių komisijų darbo reglamentai, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
5.4. Ar įstaigos teisės aktuose
numatyti konkretūs tokius
sprendimus galintys priimti
subjektai, išsamiai ir aiškiai
apibrėžta šiuos sprendimus
priimančių subjektų
kompetencija? Jei šie teisės aktai
suteikia įgaliojimus priimti
sprendimus kolegialiai
institucijai, ar detaliai
reglamentuotos kolegialios
institucijos sudarymo, sudėties
atnaujinimo, narių skyrimo,
sprendimų priėmimo
procedūros? Ar teisės aktai
numato kolegialios institucijos
narių individualią atsakomybę už
priimtus sprendimus?
5.5. Ar įstaigos teisės aktai
reglamentuoja sprendimų
priėmimo, kuriems nereikia kitos
valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo, taip pat sprendimų,
susijusių su įstaigos turto
valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo, vidaus
kontrolės (prevencinės,
einamosios, paskesniosios)
procedūras?

Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra, glaustai aprašyti sprendimo priėmimo procedūrą)

Kalėjitų departatento ir jat pavaldžių įstaigų darbo reglatentuose nustatytas apibrėžtas asmenų ratas, kuris gali priimti
sprendimus.
Kalėjitų departatento ūkinės ir finansinės veiklos taryba prie Kalėjitų departatento direktoriaus ir jos darbo
reglatentas, patvirtintas 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-297 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. rugsėjo 26 d.
įsakymo Nr. V-365 redakcija) svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto
asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus naudojimo; jos funkcija yra patariamoji.

Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra)

Kalėjimų departamente už V skyriaus 2 punkte nurodytų teisės aktų, susijusių su turto ir finansų kontrole, vykdymo
kontrolę atsakingais paskirti Kalėjimų departamento direktoriaus pavaduotojai, nustatytos procedūros ir atsakingi už jų vykdymą
struktūriniai padaliniai ar asmenys (pareigos).
Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose už teisės aktų, susijusių su turto ir finansų kontrole, vykdymo kontrolę taip
pat paskirti įgalioti asmenys (dažniausiai vadovo pavaduotojai), nustatytos procedūros ir atsakingi už jų vykdymą struktūriniai
padaliniai ar asmenys (pareigos).

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija
Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra)
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6.1. Ar įstaigoje patvirtintos
įslaptintos informacijos
administravimo, apsaugos ir
kontrolės tvarką
reglamentuojančios taisyklės?

Kalėjimų departamente parengtas Įslaptintos infortacijos adtinistravito kai kurių procedūrų atlikito Kalėjitų
departatente prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos ir jat pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas
Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-107;
parengtas Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos patalpų fizinės apsaugos procedūrų
aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-272 (Kalėjimų departamento
direktoriaus 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-436 redakcija);
sudarytas Kalėjitų departatento prie Lietuvos Respublikos teisinguto tinisterijos pavaldžių įstaigų, kuriose dirbata
su įslaptinta infortacija ar saugota įslaptinta infortacija, sąrašas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m.
vasario 22 d. įsakymu Nr. V-75;
sudaryta Kalėjitų departatento Centrinė specialioji ekspertų kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus
2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-158
redakcija);
paskirti atsakingi astenys, įgalioti gabenti įslaptintus dokutentus, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2018
m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-157);
paskirti atsakingi astenys, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-233);
nustatytos Įslaptintų dokutentų ir įslaptintų laiktenų saugojito vietos, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus
2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-134;
sudaryta Įslaptintos infortacijos apsaugos tikrinito kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-234.
Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose įstaigų direktorių įsakymais yra paskirti už įslaptintos informacijos
administravimą, apsaugą ir kontrolę atsakingi asmenys; daugumoje įstaigų atskirais įstaigų direktorių įsakymais patvirtinti
administravimo, apsaugos, kontrolės procedūrų aprašai, aprašų vykdymo kontrolės ar tvarkos.
Valstybės įmonei „Mūsų amatai“ netaikoma, nes įmonėje nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti
informacija.

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

Aprašomoji dalis (nurodyti pažeidimų skaičių, kokių priemonių imtasi priežastims pašalinti, ar taikyta atsakomybė)

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento 2017 m. lapkričio mėnesį Kalėjimų departamente atlikto
patikrinimo metu nebuvo nustatyta esminių įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų;
nustatyti nežymūs trūkumai, susiję su ĮIRIS ir saugumo zonų suskirstymu. Nurodyti trūkumai buvo šalinami.
Taip pat, kaip minėta, Kalėjimų departamente atlikus tarnybinį patikrinimą dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų,
naudojant kriminalinei žvalgybai skirtas lėšas dėl asmeninių paskatų, buvo nustatyti šiurkščių pažeidimų faktai ir dviem asmenims
atimti leidimai dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.
Kalėjimų departamento 2017 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Alytaus pataisos namuose atlikto tikslinio patikrinimo metu
buvo nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo (dokumentų rengimo, įforminimo, dauginimo, išslaptinimo,
naikinimo, registracijos klaidų), įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo; asmens, atsakingo už personalo
patikimumo užtikrinimo sritį, nustatytų pareigų tinkamo vykdymo trūkumų;
Kalėjimų departamento 2018 m. kovo mėnesį Kalėjimų departamento Mokymo centre atlikto tikslinio patikrinimo metu
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buvo nustatyta įslaptintos informacijos administravimo (dokumentų rengimo, įforminimo, dauginimo, išslaptinimo, naikinimo,
registracijos) klaidų; įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo ir administravimo; asmenims, atsakingiems už
personalo patikimumo užtikrinimo sritį, priskirtų pareigų visapusiškumo trūkumų bei trūkumų, susijusių su įstaigos saugumo zonų
suskirstymu;
Kalėjimų departamento 2018 m. gegužės mėnesį Laisvės atėmimo vietų ligoninėje atlikto tikslinio patikrinimo metu buvo
nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo (dokumentų rengimo, įforminimo, išslaptinimo) klaidų; įslaptintai
informacijai įrašyti skirtų laikmenų administravimo trūkumų.
Visais minėtais atvejais, atlikus tikslinius patikrinimus, buvo teikti siūlymai trūkumams šalinti, įstaigos parengė ir
įgyvendino tikslinio patikrinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti skirtus planus, kuriuose numatė konkrečias priemones,
priemonių vykdytojus bei jų įgyvendinimo terminus.
6.3. Ar teisės aktai,
reglamentuojantys įslaptintos
informacijos administravimo,
apsaugos ir kontrolės tvarką,
periodiškai peržiūrimi? Ar
vykdomas nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ir / ar
kolizijų taisymas?

Aprašomoji dalis (nurodyti, ar teisės aktai yra peržiūrimi, kokios nustatytos spragos, ar jos ištaisytos)

Ataskaitiniu laikotarpiu spragų nenustatyta, su įslaptintos informacijos naudojimo, tvarkymo, apsaugos tobulinimu
susijusius klausimus sprendė Kalėjitų departatento Centrinė specialioji ekspertų kotisija, patvirtinta Kalėjimų departamento
direktoriaus 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V158 redakcija).
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į
įstaigose pasikeitusią situaciją, bei atnaujinami, kad neprieštarautų besikeičiantiems aukštesniems teisės aktams.

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų
7.1. Ar valstybės ar savivaldybės
įstaigoje buvo įgyvendintos
Specialiųjų tyrimų tarnybos
išvadoje dėl korupcijos rizikos
analizės pateiktos
rekomendacijos ir pasiūlymai?
7.2. Ar buvo imtasi priemonių
korupcijos rizikos analizės metu
nustatytiems korupcijos rizikos
veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

Aprašomoji dalis (glaustai nurodyti STT išvadoje pateiktas rekomendacijas ir pasiūlymus, aprašyti jų įgyvendinimą)

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje analizuojamu laikotarpiu nebuvo gauta Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos išvada.

Aprašomoji dalis (nurodyti atliktas priemones)

___

Imuniteto skyriaus vyriausioji specialistė

Ligita Širvelienė
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