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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, 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“, 2019 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 2018-07-01 – 2019-06-30 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
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
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ir kitokių papildomų teisių suteikimu bei apribojimu, bei Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose naudojamos tarnybos paslaptį sudarančios informacijos administravimą.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – padaryto korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika.
1. Kalėjimų departamentas:
Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo padaryta korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, tačiau buvo gauta informacija:
1.1. kriminalinės žvalgybos metu gauta duomenų, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus
Apsaugos ir priežiūros skyriaus pareigūnas E. K. galimai paėmė kyšį už neteisėtą veikimą, t. y.,
2019 m. sausio 24 d., vakare, iš Šiaulių tardymo izoliatoriuje patalpinto nuteistojo V. R. motinos J.
Š. galimai paėmė 90 eur kyšį už mobiliojo ryšio telefono įnešimą į Šiaulių tardymo izoliatorių ir jo
perdavimą nuteistajam V. R., taip pat iš J. Š. galimai paėmė mobiliojo ryšio telefoną, kurį 2019 m.
sausio 27 d. galimai įnešė į Šiaulių tardymo izoliatorių ir perdavė nuteistajam V. R. Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriuje 2019 m. sausio 28 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-0000319 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 str. 2 d.
(kyšininkavimas), 227 str. 2 d. (papirkimas), požymius;
1.2. atliekant vaizdo medžiagos peržiūrą, ikiteisminiame tyrime Nr.06-0-00073-19 dėl
Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos Trečiajame sektoriuje 2019 m. kovo 31 d. sužaloto
9 būrio nuteistojo E. R., nustatyta, kad Saugumo valdymo skyriaus jaunesnieji specialistai D. M., G.
K. ir A. N., nesilaikydami įstaigos direktoriaus pavaduotojo V. D. 2019 m. kovo 25 d. patvirtinto
Trečiojo sektoriaus nedirbančių (9-10 būrių) nuteistųjų pasivaikščiojimo ir sporto grafiko Nr. 438160, išleido 1, 2, 3, 4 kameroje laikomus nuteistuosius, kurie galimai sužalojo nuteistąjį E. R..
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2019 m. balandžio 16 d. pradėtas ikiteisminis
tyrimas Nr. 06-0-00087-19 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 228 str.12 d. (piktnaudžiavimas), požymius. 2019 m. birželio 21 d.
ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00087-19 perduotas Kalėjimų departamento Imuniteto skyriui.
2. Alytaus pataisos namai:
2.1. 2019 m. gegužės 16 d. apie 13.15 val. į Alytaus pataisos namų pataisos teritorijoje
esantį VĮ „Mūsų amatai“ produkcijos sandėlį pilietis V. P. lengvojo automobilio priekaba atvežė
minkštasuolį gobeleno pervilkimui. Patikrinus minkštasuolio porankių vidų buvo aptikti lipnia
juosta priklijuoti du paketai, kuriuose, atvykę Alytaus apskrities vyr. policijos komisariato
pareigūnai rado 58 mobiliojo ryšio telefonus, 1 internetinį modemą, 31 SIM kortelę. Pilietis V. P. ir
rasti daiktai perduoti Alytaus apskrities vyr. policijos komisariato pareigūnams. Atliekamas
patikrinimas.
3. Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija:
3.1. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl pareigūnų galimų tarnybinių nusižengimų (Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2018 m.
spalio 17 d. įsakymas Nr. V-532 „Dėl galimų tarnybinių nusižengimų patikrinimo komisijos
sudarymo“). Tarnybinis tyrimas buvo sustabdytas pradėjus ikiteisminį tyrimą Nr. 06-0-00234-18,
kuris vėliau buvo prijungtas prie ikiteisminio tyrimo Nr. 03-7-00010-17. Ikiteisminiame tyrime Nr.
03-7-00010-17 nėra priimtas galutinis procesinis sprendimas;
3.2. 2019 m. vasario 25 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo
pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00052-19 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas) dėl pareigūno galimo tarnybinio
nusižengimo. Ikiteisminio tyrimo metu atlikti visi objektyviai būtini tyrimo veiksmai. 2019 m.
gegužės 9 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00052-19, nepasitvirtinus duomenims, nutrauktas.
4. Vilniaus pataisos namai:
4.1. 2019 m. balandžio 6 d. Vilniaus pataisos namų parduotuvėje UAB „Lobby Baltic“
dirbanti pardavėja L. U., turėjusi leidimą įeiti į įstaigą, įnešė mobiliojo ryšio telefoną, kuris
Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų atliekamo įeinančių asmenų į pataisos įstaigą

3

patikrinimo metu buvo aptiktas paslėptas L. U. daiktuose. L. U. telefoną planavo perduoti
nuteistajam už finansinį atlygį. Veika turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių,
kurie įtvirtinti Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 d.
4.2. 2019 m. birželio 18 d. į Vilniaus pataisos namus atvykęs advokatas A. Š. įnešė 5
mobiliojo ryšio telefonus, kurie patikrinimo metu buvo aptikti paslėpti A. Š. daiktuose. Veika turi
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kurie įtvirtinti Korupcijos prevencijos įstatymo
2 str. 2 d.
5. Šiaulių tardymo izoliatorius:
5.1. 2018 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos
skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį patikrinimą dėl Šiaulių TI Įskaitos skyriaus (nuo 2019-02-01 –
Saugumo valdymo skyrius) inspektorės L. K. darbo drausmės pažeidimo. Nustatyta, kad Įskaitos
skyriaus inspektorė L. K. laikotarpyje nuo 2018-07-02 iki 2018-07-05 imtinai neatvyko į darbą dėl
laikino nedarbingumo. Nedarbingumo metu L. K. vyko į suplanuotą kelionę į Graikiją. Dėl šio
pažeidimo L. K., vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, buvo įspėta apie
galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. Taip pat raštu buvo informuotas Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdymo Šiaulių skyrius;
5.2. 2019 m. birželio 7 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus
pareigūnai atliko tarnybinį patikrinimą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros
skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos I. K. darbo drausmės pažeidimo. 2019-04-29, 06.06 val.,
Šiaulių TI Sveikatos priežiūros skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja I. K. be leidimų perdavė
Ūkio būrio nuteistajam sodinukus. Darbuotoja buvo pripažinta padariusi darbo drausmės pažeidimą;
5.3. 2019 m. sausio 8 d. Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo gautas kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Imuniteto skyriaus raštas, kuriame
buvo nurodyta, kad Šiaulių TI Apsaugos ir priežiūros skyriaus (nuo 2019-02-01 – Saugumo
valdymo skyrius) specialistas E. K. 2018-02-27 padarė administracinį nusižengimą, numatytą
Administracinių nusižengimų kodekso 422 str. 5 d. (vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai
nustatytas lengvas 0,79 prom. Neblaivumo (girtumo) laipsnis). Šiaulių tardymo izoliatoriaus
Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį patikrinimą, kuriuo buvo pripažinta,
kad Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistas E. K. padarė tarnybinį nusižengimą, numatytą
Statuto 39 str. 3 d. 10 p., t. y. pažeidė Etikos taisyklių 3.1.6, 3.4.1 ir 6 punktų, Šiaulių TI darbuotojų
etikos taisyklių 3.1, 3.8 papunkčių ir 14, 15 punktų reikalavimus, savo neteisėta veika pažemino
pareigūno vardą ir kenkė bausmių vykdymo sistemos reputacijai bei bandė nuslėpti šį nusižengimą.
Paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos.
6. Valstybės įmonė „Mūsų amatai“:
6.1. Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas tarnybinis tyrimas,
susijęs su galimais darbuotojų darbo pareigų pažeidimais (2018 m. gruodžio 13 d. tarnybinio tyrimo
išvada Nr. 8/05-180 „Dėl Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio
vadovės A. M. galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
pažeidimo“); tarnybinio tyrimo darbo grupės nuomone, nėra galimybių ir pagrindo konstatuoti
darbuotojos darbo pareigų pažeidimo, nes nėra žinomi visi su galimu darbo pareigų pažeidimu
susiję elementai;
6.2. Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas tarnybinis tyrimas,
susijęs su galimais darbuotojų darbo pareigų pažeidimais (2019 m. sausio 29 d. tarnybinio tyrimo
išvada Nr. 8/05-27 „Dėl galimo Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ Alytaus filialo darbuotojų darbo
pareigų pažeidimo“); darbo grupė nustatė, kad Alytaus filialo darbuotojas P. P. pažeidė Darbo
kodekso 24 str., Įmonės darbo tvarkos taisyklių 54.3 p. ir pareigybės aprašymo 8.12 p. Įmonei
padaryta materialinė žala (103,66 Eur suma), atsiradusi dėl kuro pylimo neatitikimų, buvo išieškota
iš P. P. darbo užmokesčio.
Be to, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius 2018 m. II-IV ketvirčiais atliko veiklos ir valdymo vidaus auditą, kuriuo auditavo Alytaus
PN veiklą ir valdymą bei Alytaus PN, Kybartų PN, Marijampolės PN, Panevėžio PN, Pravieniškių
PN-AK, Vilniaus PN, Kauno NTI- PN, Lukiškių TI-K, Šiaulių TI ir LAVL patalpų, skirtų
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nuteistųjų parduotuvės veiklai, nuomos konkursus. Audituotas 2015-2018 metų laikotarpis; audito
tikslai ir uždaviniai – įvertinti veiklos organizavimo atitikimą teisės aktų reikalavimams, vidaus
kontrolės sistemą bei vykdomą veiklą ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo aspektais.
Atlikto vidaus audito metu buvo konstatuota, kad Alytaus PN vidaus kontrolės sistema veiklos
organizavimo, finansų ir turto valdymo srityje yra silpna; įstaigos veiklos organizavimo principai
sudaro prielaidas neteisėtai naudoti valstybės biudžeto lėšas ir turtą; vidaus kontrolės sistemos
trūkumai nesudaro pagrindo veiklą vykdyti ekonomiškai, rezultatyviai ir efektyviai. Taip pat, jog
bausmių vykdymo sistemos įstaigų turto valdymo srities vidaus kontrolė yra nepakankama, kadangi
įstaigos funkcijų vykdymui būtiną turtą išnuomojo be viešojo pirkimo paskelbimo ir procedūrų
vykdymo Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tuo pačiu, kad Panevėžio PN ir Kauno NTIPN vidaus kontrolė turto valdymo srityje yra nepakankama, kadangi turto valdymo sprendimai ne
visais atvejais priimami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis turto nuomos
konkurso procedūrų atlikimą.
Taip pat Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius 2018 m. IV ketvirtį - 2019 m. I pusmetį atliko veiklos ir valdymo vidaus auditą, kuriuo
auditavo bausmių vykdymo sistemos įstaigų personalo valdymą. Audituotas 2018 metų laikotarpis;
audito tikslai ir uždaviniai – įvertinti personalo valdymo sprendimus ir darbo užmokesčio fondo
lėšų naudojimo sprendimų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Atlikto vidaus audito metu nustatyta,
kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose sukurta vidaus kontrolės sistema nėra
pakankama, kadangi Kalėjimų departamento priemonės pavaldžių įstaigų ūkinės ir finansinės
veiklos priežiūros bei kontrolės srityse ne tik nebuvo efektyvios, bet ir atskirais atvejais sąlygojo
vidaus audito metu nustatytų trūkumų atsiradimą. Taip pat, jog Kalėjimų departamento vidaus
kontrolės sistema išteklių planavimo srityje yra nepakankama, kadangi netinkamai nustatomas
bausmių vykdymo sistemos įstaigoms skirtinų valstybės biudžeto asignavimų poreikis, minimų
asignavimų planavimas vykdomas formaliai, kas turi neigiamos įtakos įstaigų rezultatams.
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 telefono numeris ir
elektroninis paštas skelbiami Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėje
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 departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 31 d. įsakymu V-188 buvo
patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo
linijos nuostatai. Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu buvo gauti ir registruoti 66 įvairaus
pobūdžio pranešimai pasitikėjimo telefonu.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius sukūrė
neformalų el. paštą pasikalbekime.kd@gmail.com, kuriuo rašyti yra kviečiami bausmių vykdymo
sistemos darbuotojai, kasdieniame darbe susiduriantys su trikdančiais ar trukdančiais aplinkos
poveikiais (pvz., įstaigoje jaučiasi nesaugiai, patiria spaudimą, išgyvena neteisingumo jausmą, yra
įtraukiamas į konfliktines situacijas, patenka į dviprasmišką situaciją, kurioje negeba pasirinkti
tinkamiausio ir teisingiausio sprendimo būdo). Neformaliu el. paštu gaunami pranešime yra
neregistruojami ir neviešinami, aprašomi kylantys klausimai yra nagrinėjami, bręstančios
probleminės situacijos sprendžiamos betarpiškai.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – pagrindinės funkcijos yra
kontrolės 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
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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 (nustatančiame Kalėjimų
departamento administracijos padalinių veiklą organizuojant ir atliekant pavaldžių įstaigų ir
valstybės įmonių veiklos stebėseną ir kontrolę – t. y. ėmimąsi visų priemonių, skirtų užtikrinti
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą
ir skaidrumą, strateginių tikslų ir veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir
ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi
ir su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą); Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos darbo reglamente (nustatančiame Kalėjimų departamento darbo
organizavimo, vykdant jam pavestus uždavinius, tvarką); Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir
priežiūros instrukcijoje (nustatančioje laisvės atėmimo vietų apsaugos ir jose laikomų asmenų
priežiūros vykdymo 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 (nuo 2019-01-01 – Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 ir jam pavaldžiose įstaigose ataskaitiniu laikotarpiu
gautos 84 Seimo kontrolieriaus pažymos; iš jų – priimti sprendimai: skundas ar jo dalis dėl
Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 39-iais
atvejais; pripažintas pagrįstu – 44-iais atvejais; tyrimas nutrauktas – 14-a atvejų, skundas pripažintas
nepagrįstu – 3 atvejais.
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
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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
privačius interesus, sąrašas. Be visa to, Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius 2018 m. rudenį
bei 2019 m. pavasarį atnaujino bausmių vykdymo sistemos darbuotojų, tarpusavyje susijusių
artimais giminystės ir (arba) svainystės ryšiais, sąrašą. Nustatyta, kad 27 proc. bausmių vykdymo
sistemoje dirbančių asmenų turi bent vieną artimąjį, dirbantį Kalėjimų departamente ar jam
pavaldžiose įstaigoje arba valstybės įmonėje.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu atliko
korupcijos rizikos analizę bausmių vykdymo sistemoje ir pateikė Išvadą dėl korupcijos rizikos
analizės Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklos srityse,
kurioje, be viso kito, nurodė konkrečių bausmių vykdymo sistemos darbuotojų pateiktų privačių
interesų deklaracijų neatitikimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimams atvejus. Atsižvelgiant į tai, Kalėjimų
departamentas 2019 m. sausio 28 d. atliko tarnybinį patikrinimą dėl Kalėjimų departamento
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistės J. Š., Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus
vyr. specialistės E. B., Teisės skyriaus teisininko K. B., Marijampolės pataisos namų direktoriaus R.
K., Marijampolės pataisos namų direktoriaus pavaduotojo Z. K., Kalėjimų departamento Mokymo
centro Kompetencijų ugdymo skyriaus viršininko, atliekančio direktoriaus funkcijas, K. L., Vilniaus
pataisos namų direktoriaus A. I. ir Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vyr. inžinieriaus, atliekančio
direktoriaus pareigas, V. Ž. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus.
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovams 2018 m. spalio
31 d. atitinkamai teikti siūlymai inicijuoti tarnybinių (darbo drausmės) patikrinimų procedūras dėl
kitų Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės
darbuotojų galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų pažeidimų:
- Marijampolės PN direktoriui – dėl Ūkio skyriaus vyresniosios specialistėsjuriskonsultės G. P., Ūkio skyriaus inspektorės A. K., Ūkio skyriaus specialistės (viešiesiems
pirkimams) J. P. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Panevėžio PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus vedėjos I. B., Personalo skyriaus
viršininkės I. K., Administracijos reikalų skyriaus specialistės V. Č., Buhalterinės apskaitos skyriaus
vyresniosios buhalterės J. A., Ūkio skyriaus vyr. specialisto A. G., Ūkio skyriaus specialistės R. S.
galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Vilniaus PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus viršininkės R. B., Apsaugos ir
priežiūros skyriaus viršininko D. Č., Ūkio skyriaus specialistės D. B., Ūkio skyriaus viršininko K.
E., Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialisto A. S., Ūkio skyriaus inspektorės A. S. galimų
tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Kauno NTI-PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus viršininkės R. S., Ūkio skyriaus vyr.
specialisto S. K. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui – dėl Vilniaus regiono skyriaus specialistės V.
Č. galimo tarnybinio nusižengimo, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
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- Kalėjimų departamento Mokymo centro direktoriui – dėl Finansų skyriaus buhalterės
D. Č., Kompetencijų ugdymo skyriaus viršininko pavaduotojo M. V., Bendrojo skyriaus vedėjo R.
L. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriui – dėl Panevėžio padalinio vadovės A. M.
galimo tarnybinio nusižengimo, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus.
Visais atvejais tarnybiniai patikrinimai buvo atlikti.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų
funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.
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.
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 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų metiniais veiklos planais.
Kontrolė yra vykdoma bei, galima teigti, yra veiksminga.
Valstybės tarnautojų tarnybinė veikla vertinama vadovaujantis Tarnybos Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statutu (nuo 2019-01-01 –
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės
veiklos vertinimo tvarkos apraše 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 (nuo 2019-06-10 – peržiūrėtas ir atnaujintas Pataisos pareigūnų, kitų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas). Taip pat direktoriaus
įsakymu yra patvirtinta Kalėjimų departamento etikos komisija ir jos 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
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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 nustatymo pagal kriterijų – veikla yra susijusi su
leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
Teisių suteikimo / nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio
poveikio priemonių administracinės procedūros yra pakankamai aiškiai ir tiksliai reglamentuotos
Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute (nuo
2019-01-01 – Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 (nuo 2019-01-01
– Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 (nuo 2019-01-01 – Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 2654 skundai dėl pavaldžių įstaigų administracijų
priimtų sprendimų ir veiksmų; iš jų – 5-iais atvejais buvo panaikintos nuobaudos, skirtos
nuteistiesiems (suimtiesiems).
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Kai kuriais atvejais motyvuotus siūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl teisių, lengvatų
suteikimo ar apribojimo priima Kalėjimų departamento Centrinė specialioji ekspertų komisija
(skirta Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų įslaptintos informacijos apsaugai
koordinuoti, informacijos įslaptinimo pagrįstumui įvertinti, kitiems įslaptintos informacijos
apsaugos sričių – personalo patikimumo, įslaptintos informacijos administravimo, fizinės
apsaugos, įslaptintų sandorių saugumo, automatizuoto duomenų apdorojimo sistemų ir tinklų
apsaugos – klausimams 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 (patariamoji komisija, kuri teisės aktų nustatyta
tvarka svarsto ir teikia direktoriui siūlymus dėl Kalėjimų departamento pareigybių ir šiam
departamentui pavaldžių įstaigų pataisos pareigūnų pareigybių sąrašų, struktūrų). Vis dėlto,
pastebėtina, kad trijų paskutiniųjų komisijų sudėtis ataskaitinio laikotarpio eigoje 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 nurodyti darbuotojai, kurie ataskaitinio laikotarpio metu nebedirbo Kalėjimų
departamente.
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 (patariamoji taryba, kuri svarsto ir teikia
direktoriui pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto asignavimų
planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius ir tikslus,
naudojimo); 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 nustatymo pagal kriterijų – daugiausia priimami
spendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
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
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
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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, dažniausiai yra priimami kolegialiai – sudarytų komisijų ar
darbo grupių – tokiu būdu siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo sprendimų priėmime
tikimybę.
Užtikrinant norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo
atlikimą, 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 Kalėjimų departamente parengtų teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo procedūrą ir jos dalyvius, siekiant išvengti galimų neigiamų teisės aktų įgyvendinimo
pasekmių ir pagerinti priimamų 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 atliktas vienas
teisės akto projekto – Suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir
hospitalizavimo tvarkos aprašo – antikorupcinis vertinimas. Atlikti vertinimai yra viešai skelbiami
įstaigos
interneto
svetainėje
(http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/korupcijosprevencija_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 (reglamentuojančios finansų kontrolės
organizavimą Kalėjimų departamente; šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti įstaigos ūkinės veiklos
teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei
skaidrumo - laikymąsi) 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 patvirtintos Kalėjimų departamento vardu sudaromų sutarčių
rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės 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 pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto
asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius
ir tikslus, naudojimo). 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
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
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vykdymą struktūriniai padaliniai ar asmenys (pareigos). Vis dėlto, pažymėtina, kad palyginti
nemažą ataskaitinio laikotarpio dalį įvairiose Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose buvo
neužimta bent po vieną direktoriaus pavaduotojo pareigybę.
Viešųjų pirkimų procedūros reglamentuotos Kalėjimų departamento direktoriaus
įsakymais patvirtintuose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamente (reglamentuojančiame viešųjų pirkimų komisijos
funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimą), Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse ir Viešųjų pirkimų
planavimo, organizavimo ir vykdymo 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 beveik viso ataskaitinio laikotarpio eigoje
buvo neaktuali (t. y. komisijos sąraše, pasikeitus Kalėjimų departamento valdymo struktūrai,
nebuvo atnaujinti struktūrinių padalinių pavadinimai; komisijos sudėtyje buvo nurodyti
darbuotojai, kurie ataskaitinio laikotarpio metu nebedirbo Kalėjimų departamente) ir buvo
atnaujinta tik ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje taip pat sudarytos viešųjų pirkimų komisijos, nustatyti šių komisijų darbo
reglamentai, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų - naudojama valstybės ir
tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Nors Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose 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 Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 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.
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.
Kalėjimų departamente ir daugumoje jam pavaldžių įstaigų ataskaitiniu laikotarpiu
įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų užfiksuota
nebuvo. Kalėjimų departamento 2018 m. rugsėjo mėnesį Šiaulių tardymo izoliatoriuje atlikto
tikslinio patikrinimo metu buvo nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo;
įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo ir administravimo trūkumų. Atlikus tikslinį
patikrinimą, buvo teikti siūlymai trūkumams šalinti, įstaiga parengė ir įgyvendino tikslinio
patikrinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti skirtą planą, kuriame numatė konkrečias
priemones, priemonių vykdytojus bei jų įgyvendinimo terminus.
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Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose ataskaitiniu laikotarpiu įslaptintos
informacijos teisinio reglamentavimo spragų nenustatyta. Visose įstaigose teisės aktai yra
periodiškai peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į įstaigoje pasikeitusią situaciją, bei atnaujinami,
kad neprieštarautų besikeičiantiems aukštesniems teisės aktams.
Valstybė įmonė „Mūsų amatai“ pagal šį kriterijų nevertintina, nes įmonėje nenaudojama
valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų - anksčiau atlikus korupcijos
rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
Kaip minėta, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nuo 2018 m. birželio 11
d. iki 2018 m. spalio 22 d. teisės aktų nustatyta tvarka atliko korupcijos rizikos analizę bausmių
vykdymo sistemoje; analizuotas 2016 – 2018 metų laikotarpis. Išanalizavus Kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų
pirkimų kontrolės srityje bei veiklą bausmių vykdymo sistemoje vykdant viešųjų ir privačių interesų
derinimo viešųjų pirkimų srityje kontrolę, nustatyta, kad minėtose veiklos srityse korupcijos rizika
egzistuoja. Atsižvelgdama į tai, Specialiųjų tyrimų tarnyba teikė siūlymus, kurie padėtų geriau
valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonės veiklą padarytų skaidresnę.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę
bausmių vykdymo sistemoje, teikė pastabas ir siūlymus, siekiant mažinti korupcijos riziką
vertintose bausmių vykdymo sistemos kontrolės srityse. Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių
vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų pirkimų kontrolės srityje, buvo priimtas teisės aktas - Viešųjų
pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklės, kurios nustato Kalėjimų departamento ir
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų (toliau – įstaigos) pirkimų bausmių vykdymo sistemoje
planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarką, apibrėžia Kalėjimų departamento ir įstaigų teises ir
pareigas; Įstaigų darbuotojams organizuoti mokymai aktualiausiais viešųjų pirkimų vykdymo
klausimais, kurių metu aptartos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklių
nuostatos, nagrinėtos dažniausiai kylančios problemos ir kiti aktualūs klausimai; kiti siūlymai
įtraukti į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos
prevencijos 2019 – 2021 programos įgyvendinimo priemonių planą.
Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių vykdymo sistemoje vykdomos viešųjų ir
privačių interesų derinimo kontrolės srityje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teikti
siūlymai įtraukti į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos
prevencijos 2019 – 2021 programos įgyvendinimo priemonių planą. Atsižvelgdamas į Išvados dėl
korupcijos rizikos analizės Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės
veiklos srityse projekte paminėtus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimų neatitikimo atvejus, Kalėjimų departamento
Imuniteto skyrius 2018 m. spalio 29 d. Kalėjimų departamento direktoriui pateikė siūlymą inicijuoti
tarnybinio patikrinimo procedūrą dėl Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamento darbuotojų
bei Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovų bei jų pavaduotojų galimų
tarnybinių nusižengimų. Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovams
2018 m. spalio 31 d. atitinkamai teikti siūlymai inicijuoti tarnybinių (darbo drausmės) patikrinimų
procedūras dėl kitų Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir
valstybės įmonės darbuotojų galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų. Visais atvejais tarnybiniai patikrinimai buvo
atlikti.
Išvados:
Išanalizavus Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje
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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
apribojimu (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.4 kriterijus);
- veikloje, susijusioje su įslaptintos informacijos disponavimu (Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos 6.6 kriterijus).
Be to, ataskaitiniu laikotarpiu atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos
trūkumų (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.7 kriterijus).
Taip pat nustatyta, kad Alytaus pataisos namuose, Pravieniškių pataisos namuoseatvirojoje kolonijoje, Vilniaus pataisos namuose, Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir valstybės įmonėje
„Mūsų amatai“ buvo užfiksuotos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar kito tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo faktai (Korupcijos rizikos analizės atlikimo
tvarkos 6.1 kriterijus).
PRIDEDAMA. 2019-09-13 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje klausimynas Nr. LV-2076, 33 lapai.

Direktorius

L. Širvelienė, tel. 219 8830, el. p. ligita.sirveliene@kaldep.lt

Virginijus Kulikauskas

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
2019-09-13 Nr. LV-2076
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:
 kriminalinės žvalgybos metu gauta duomenų, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus Apsaugos ir priežiūros skyriaus
pareigūnas E. K. galimai paėmė kyšį už neteisėtą veikimą, t. y., 2019 m. sausio 24 d., vakare, iš Šiaulių tardymo izoliatoriuje
patalpinto nuteistojo V. R. motinos J. Š. galimai paėmė 90 eur kyšį už mobiliojo ryšio telefono įnešimą į Šiaulių tardymo
izoliatorių ir jo perdavimą nuteistajam V. R., taip pat iš J. Š. galimai paėmė mobiliojo ryšio telefoną, kurį 2019 m. sausio 27 d.
galimai įnešė į Šiaulių tardymo izoliatorių ir perdavė nuteistajam V. R. Kalėjimų departamento Imuniteto skyriuje 2019 m. sausio
28 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 01-0-00003-19 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo
kodekso 225 str. 2 d. (kyšininkavimas), 227 str. 2 d. (papirkimas), požymius;
 atliekant vaizdo medžiagos peržiūrą, ikiteisminiame tyrime Nr.06-0-00073-19 dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios
kolonijos Trečiajame sektoriuje 2019 m. kovo 31 d. sužaloto 9 būrio nuteistojo E. R., nustatyta, kad Saugumo valdymo skyriaus
jaunesnieji specialistai D. M., G. K. ir A. N., nesilaikydami įstaigos direktoriaus pavaduotojo V. D. 2019 m. kovo 25 d. patvirtinto
Trečiojo sektoriaus nedirbančių (9-10 būrių) nuteistųjų pasivaikščiojimo ir sporto grafiko Nr. 43-8160, išleido 1, 2, 3, 4 kameroje
laikomus nuteistuosius, kurie galimai sužalojo nuteistąjį E. R.. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje 2019 m.
balandžio 16 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00087-19 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 228 str.12 d. (piktnaudžiavimas), požymius. 2019 m. birželio 21 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00087-19
perduotas Kalėjimų departamento Imuniteto skyriui.
Alytaus pataisos namai:
 2019 m. gegužės 16 d. apie 13.15 val. į Alytaus pataisos namų pataisos teritorijoje esantį VĮ „Mūsų amatai“ produkcijos
sandėlį pilietis V. P. lengvojo automobilio priekaba atvežė minkštasuolį gobeleno pervilkimui. Patikrinus minkštasuolio porankių
vidų buvo aptikti lipnia juosta priklijuoti du paketai, kuriuose, atvykę Alytaus apskrities vyr. policijos komisariato pareigūnai rado
58 mobiliojo ryšio telefonus, 1 internetinį modemą, 31 SIM kortelę. Pilietis V. P. ir rasti daiktai perduoti Alytaus apskrities vyr.
policijos komisariato pareigūnams. Atliekamas patikrinimas.
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Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija:
 Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pareigūnų galimų tarnybinių
nusižengimų (Pravieniškių PN-AK direktoriaus 2018 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. V-532 „Dėl galimų tarnybinių nusižengimų
patikrinimo komisijos sudarymo“). Tarnybinis tyrimas buvo sustabdytas pradėjus ikiteisminį tyrimą Nr. 06-0-00234-18, kuris
vėliau buvo prijungtas prie ikiteisminio tyrimo Nr. 03-7-00010-17. Ikiteisminiame tyrime Nr. 03-7-00010-17 nėra priimtas
galutinis procesinis sprendimas;
 2019 m. vasario 25 d. Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-000052-19 pagal nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. (piktnaudžiavimas) dėl
pareigūno galimo tarnybinio nusižengimo. Ikiteisminio tyrimo metu atlikti visi objektyviai būtini tyrimo veiksmai. 2019 m.
gegužės 9 d. ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00052-19, nepasitvirtinus duomenims, nutrauktas.
Vilniaus pataisos namai:
 2019 m. balandžio 6 d. Vilniaus pataisos namų parduotuvėje UAB „Lobby Baltic“ dirbanti pardavėja L. U., turėjusi
leidimą įeiti į įstaigą, įnešė mobiliojo ryšio telefoną, kuris Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnų atliekamo įeinančių asmenų
į pataisos įstaigą patikrinimo metu buvo aptiktas paslėptas L. U. daiktuose. L. U. telefoną planavo perduoti nuteistajam už
finansinį atlygį. Veika turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kurie įtvirtinti Korupcijos prevencijos įstatymo 2
str. 2 d.
 2019 m. birželio 18 d. į Vilniaus pataisos namus atvykęs advokatas A. Š. įnešė 5 mobiliojo ryšio telefonus, kurie
patikrinimo metu buvo aptikti paslėpti A. Š. daiktuose. Veika turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kurie
įtvirtinti Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 d.
Šiaulių tardymo izoliatorius:
 2018 m. rugpjūčio 17 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį
patikrinimą dėl Šiaulių TI Įskaitos skyriaus (nuo 2019-02-01 – Saugumo valdymo skyrius) inspektorės L. K. darbo drausmės
pažeidimo. Nustatyta, kad Įskaitos skyriaus inspektorė L. K. laikotarpyje nuo 2018-07-02 iki 2018-07-05 imtinai neatvyko į darbą
dėl laikino nedarbingumo. Nedarbingumo metu L. K. vyko į suplanuotą kelionę į Graikiją. Dėl šio pažeidimo L. K., vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, buvo įspėta apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. Taip pat raštu buvo
informuotas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdymo Šiaulių skyrius;
 2019 m. birželio 7 d. Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį
patikrinimą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus Sveikatos priežiūros skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos I. K. darbo drausmės
pažeidimo. 2019-04-29, 06.06 val., Šiaulių TI Sveikatos priežiūros skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja I. K. be leidimų
perdavė Ūkio būrio nuteistajam sodinukus. Darbuotoja buvo pripažinta padariusi darbo drausmės pažeidimą;
 2019 m. sausio 8 d. Šiaulių tardymo izoliatoriuje buvo gautas kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos Imuniteto skyriaus raštas, kuriame buvo nurodyta, kad Šiaulių TI Apsaugos ir priežiūros skyriaus (nuo
2019-02-01 – Saugumo valdymo skyrius) specialistas E. K. 2018-02-27 padarė administracinį nusižengimą, numatytą
Administracinių nusižengimų kodekso 422 str. 5 d. (vairavo automobilį būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas 0,79 prom.
Neblaivumo (girtumo) laipsnis). Šiaulių tardymo izoliatoriaus Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai atliko tarnybinį
patikrinimą, kuriuo buvo pripažinta, kad Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialistas E. K. padarė tarnybinį nusižengimą,
numatytą Statuto 39 str. 3 d. 10 p., t. y. pažeidė Etikos taisyklių 3.1.6, 3.4.1 ir 6 punktų, Šiaulių TI darbuotojų etikos taisyklių 3.1,
3.8 papunkčių ir 14, 15 punktų reikalavimus, savo neteisėta veika pažemino pareigūno vardą ir kenkė bausmių vykdymo sistemos
reputacijai bei bandė nuslėpti šį nusižengimą. Paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš vidaus tarnybos.
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Valstybės įmonė „Mūsų amatai“:
 Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas tarnybinis tyrimas, susijęs su galimais darbuotojų darbo
pareigų pažeidimais (2018 m. gruodžio 13 d. tarnybinio tyrimo išvada Nr. 8/05-180 „Dėl Valstybės įmonės „Mūsų amatai“
Pravieniškių filialo Panevėžio padalinio vadovės A. M. galimo viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo pažeidimo“); tarnybinio tyrimo darbo grupės nuomone, nėra galimybių ir pagrindo konstatuoti darbuotojos darbo pareigų
pažeidimo, nes nėra žinomi visi su galimu darbo pareigų pažeidimu susiję elementai;
 Ataskaitinio laikotarpio metu valstybės įmonėje buvo atliktas tarnybinis tyrimas, susijęs su galimais darbuotojų darbo
pareigų pažeidimais (2019 m. sausio 29 d. tarnybinio tyrimo išvada Nr. 8/05-27 „Dėl galimo Valstybės įmonės „Mūsų amatai“
Alytaus filialo darbuotojų darbo pareigų pažeidimo“); darbo grupė nustatė, kad Alytaus filialo darbuotojas P. P. pažeidė Darbo
kodekso 24 str., Įmonės darbo tvarkos taisyklių 54.3 p. ir pareigybės aprašymo 8.12 p. Įmonei padaryta materialinė žala (103,66
Eur suma), atsiradusi dėl kuro pylimo neatitikimų, buvo išieškota iš P. P. darbo užmokesčio.

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

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

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2018 m. II-IV ketvirčiais atliko veiklos
ir valdymo vidaus auditą, kuriuo auditavo Alytaus PN veiklą ir valdymą bei Alytaus PN, Kybartų PN, Marijampolės PN,
Panevėžio PN, Pravieniškių PN-AK, Vilniaus PN, Kauno NTI- PN, Lukiškių TI-K, Šiaulių TI ir LAVL patalpų, skirtų nuteistųjų
parduotuvės veiklai, nuomos konkursus. Audituotas 2015-2018 metų laikotarpis; audito tikslai ir uždaviniai – įvertinti veiklos
organizavimo atitikimą teisės aktų reikalavimams, vidaus kontrolės sistemą bei vykdomą veiklą ekonomiškumo, rezultatyvumo ir
efektyvumo aspektais. Atlikto vidaus audito metu buvo konstatuota, kad Alytaus PN vidaus kontrolės sistema veiklos
organizavimo, finansų ir turto valdymo srityje yra silpna; įstaigos veiklos organizavimo principai sudaro prielaidas neteisėtai
naudoti valstybės biudžeto lėšas ir turtą; vidaus kontrolės sistemos trūkumai nesudaro pagrindo veiklą vykdyti ekonomiškai,
rezultatyviai ir efektyviai. Taip pat, jog bausmių vykdymo sistemos įstaigų turto valdymo srities vidaus kontrolė yra
nepakankama, kadangi įstaigos funkcijų vykdymui būtiną turtą išnuomojo be viešojo pirkimo paskelbimo ir procedūrų vykdymo
Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Tuo pačiu, kad Panevėžio PN ir Kauno NTI-PN vidaus kontrolė turto valdymo srityje
yra nepakankama, kadangi turto valdymo sprendimai ne visais atvejais priimami vadovaujantis teisės aktų nuostatomis,
reglamentuojančiomis turto nuomos konkurso procedūrų atlikimą.
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2018 m. IV ketvirtį - 2019 m. I pusmetį
atliko veiklos ir valdymo vidaus auditą, kuriuo auditavo bausmių vykdymo sistemos įstaigų personalo valdymą. Audituotas 2018
metų laikotarpis; audito tikslai ir uždaviniai – įvertinti personalo valdymo sprendimus ir darbo užmokesčio fondo lėšų naudojimo
sprendimų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Atlikto vidaus audito metu nustatyta, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose sukurta vidaus kontrolės sistema nėra pakankama, kadangi Kalėjimų departamento priemonės pavaldžių įstaigų ūkinės ir
finansinės veiklos priežiūros bei kontrolės srityse ne tik nebuvo efektyvios, bet ir atskirais atvejais sąlygojo vidaus audito metu
nustatytų trūkumų atsiradimą. Taip pat, jog Kalėjimų departamento vidaus kontrolės sistema išteklių planavimo srityje yra
nepakankama, kadangi netinkamai nustatomas bausmių vykdymo sistemos įstaigoms skirtinų valstybės biudžeto asignavimų
poreikis, minimų asignavimų planavimas vykdomas formaliai, kas turi neigiamos įtakos įstaigų rezultatams.
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“,
paviešinti Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų internetinėse svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse, taip pat paskelbti
pavaldžių įstaigų darbuotojų susirinkimų metu.

4

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?

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 ataskaitiniu laikotarpiu buvo
gauti ir registruoti 66 įvairaus pobūdžio pranešimai pasitikėjimo telefonu.
Taip pat ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius sukūrė neformalų el. paštą
pasikalbekime.kd@gmail.com, kuriuo rašyti yra kviečiami bausmių vykdymo sistemos darbuotojai, kasdieniame darbe
susiduriantys su trikdančiais ar trukdančiais aplinkos poveikiais (pvz., įstaigoje jaučiasi nesaugiai, patiria spaudimą, išgyvena
neteisingumo jausmą, yra įtraukiamas į konfliktines situacijas, patenka į dviprasmišką situaciją, kurioje negeba pasirinkti
tinkamiausio ir teisingiausio sprendimo būdo). Neformaliu el. paštu gaunami pranešime yra neregistruojami ir neviešinami,
aprašomi kylantys klausimai yra nagrinėjami, bręstančios probleminės situacijos sprendžiamos betarpiškai.
Alytaus pataisos namuose interneto svetainėje yra paskelbtas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas. Informacija su
telefonų numeriais paskelbta informaciniuose stenduose, esančiuose KPP 1, 3, 4, 5, 6, pasimatymų biure, lokaliniuose sektoriuose,
psichologinės ir socialinės reabilitacijos stende. Nuteistųjų gyvenamojoje zonoje įrengta „Nuteistųjų kreipimasis į įstaigos
administraciją“ dėžutė, įstaigos administraciniame pastate taip pat įrengta „Pastabos ir pasiūlymai direktoriui (anonimiškai)“
dėžutė, skirta neviešiems pranešimams. 2018-07-01 – 2098-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Kybartų pataisos namuose interneto svetainėje yra paskelbtas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefonas. Nuteistųjų
gyvenamoje zonoje įrengta „Nuteistųjų kreipimasis į įstaigos administraciją“ dėžutė, įstaigos administraciniame pastate taip pat
įrengta „Pastabos ir pasiūlymai direktoriui (anonimiškai)“ dėžutė, skirtos neviešiems pranešimams. 2018-07-01 – 2019-06-30
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 telefono numeris, 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. 2018-07-01 – 2019-06-30 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 talpinant į įstaigoje
esančią pašto dėžutę. 2018-07-01 – 2019-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje darbuotojams ir kitiems asmenims sudarytos galimybės kreiptis ir
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informuoti bet kada, tiek asmeniškai, anonimiškai, raštu, telefonu ir elektroniniu būdu. 2018-07-01 – 2019-06-30 pranešimų apie
galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Vilniaus pataisos namuose yra galimybė darbuotojams ir kitiems asmenims kreiptis ir informuoti tiesiogiai ir anonimiškai
įstaigos vadovą apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas/pažeidimus. Darbuotojai ir kiti asmenys gali pranešti apie
galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką/pažeidimą paskambinę telefonu. Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai
vykdydami savo tarnybines funkcijas su nuteistaisiais ir įstaigos darbuotojais skatina juos pranešti apie daromas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas/pažeidimus, įspėja apie galimą atsakomybę dėl neinformavimo apie jiems žinomas
padarytas/daromas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas/ pažeidimus. Įstaigos informaciniuose stenduose yra paskelbti
Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numeris bei Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos „Karštoji linija“
telefono numeris, kuriais ir nuteistieji, ir darbuotojai gali paskambinti ir pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas Vilniaus pataisos namuose. Pranešimų apie teisės pažeidimų įstaigoje faktus negauta. Skundų dėl informacijos trūkumo
apie institucijų, kovojančių su korupcija, kontaktus neužfiksuota. 2018-07-01 – 2019-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio
pobūdžio veikas negauta;
Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai interneto svetainėje bei įstaigos informaciniuose 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. 2018-07-01 – 2019-06-30 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. 2018-07-01 –
2019-06-30 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. 2018-07-01 – 2019-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas
negauta;
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje darbuotojams ir kitiems asmenims sudarytos galimybės kreiptis ir informuoti bet kada,
tiek asmeniškai, anonimiškai, raštu, telefonu ir elektroniniu būdu. 2018-07-01 – 2019-06-30 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 telefonus, t. y. sudaryta reali galimybė pranešti apie korupciją ir kitus neigiamus reiškinius. Mokymo centro
biblioteka turi leidinių apie korupciją, kuriuos skaityti turi galimybę tiek Mokymo centro klausytojai, tiek kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnai. Mokymo centro skelbimų lentose yra pateikta informacija, nurodant pasitikėjimo telefonų
numerius ir elektroninio pašto adresus, kur galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas. 2018-07-01 – 2019-06-30 pranešimų
apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Lietuvos probacijos tarnyboje esančiuose informaciniuose stenduose skelbiami Kalėjimų departamento pasitikėjimo,
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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 skelbiamas Kalėjimų departamento pasitikėjimo telefono numeris, įstaigos direktoriaus,
padalinių vadovų telefono numeriai, kuriais galima tiesiogiai paskambinti ir informuoti apie galimus pažeidimus. 2018-07-01 –
2019-06-30 pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas negauta;
Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ ir jos struktūrinių padalinių informaciniuose stenduose yra nuolat skelbiami Kalėjimų
departamento pasitikėjimo telefono numeris ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ‚Karštoji linija“, 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. 2018-07-01 – 2019-06-30 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
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 (glaustai nurodyti išvadas ar kitus priimtus sprendimus, šalinančius priežastis)

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.

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

Vilniaus pataisos namuose reguliariai atnaujinamą ir tobulinamą įstaigos vidaus teisės aktų teisinį reguliavimą papildo
aukštesnių institucijų norminiuose teisės aktuose įtvirtintos teisinės nuostatos, kuriomis ir vadovaujamasi siekiant efektyvesnio
vidaus kontrolės sistemos veikimo.
Siekiant sumažinti galimybę įvykdyti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas yra dažniau organizuojami netikėti, iš
anksto neplanuoti pareigūnų, darbuotojų bei kitų asmenų įeinančių ir išeinančių iš pataisos įstaigos daiktų patikrinimai.
Organizuojami į pataisos įstaigą įvažiuojančio ir išvažiuojančio iš pataisos įstaigos autotransporto priemonių patikrinimai.
Surengti antikorupcinio pobūdžio mokymai - konsultacijos bei pasitarimai darbuotojams, skatinant informuoti įžvelgus galimas
korupcijos apraiškas. Prevencijos priemonių veiksmingumą parodo stebimas priemonių efektyvumas, kuris pasireiškia pareigūnų
ir darbuotojų atsakingesniu požiūriu į savo darbo kokybiškesnį atlikimą, teisės reikalavimų laikymąsi. Darytina išvada, jog
priemonių veiksmingumą lemia prevencijos priemonių tęstinumas;
Šiaulių tardymo izoliatoriuje, siekiant kontroliuoti transporto priemonių panaudojimo ir remonto pagrįstumą, 2019-04-12
įsakymu Nr. 87/01-7 buvo patvirtintos tarnybinių automobilių metinės ridos. Turto valdymo skyriaus ūkvedys nuolat kontroliuoja,
ar šios ridos neviršijamos. Taip pat kontroliuojamas tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymas. Nauja redakcija patvirtintos
Šiaulių TI direktoriaus 2019-04-11 įsakymu Nr. 1/01-104 „Dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus tarnybinių automobilių naudojimo
taisyklių patvirtinimo“. Kadangi neužfiksuota jokių pažeidimų, galima teigti, jog priemonės yra veiksmingos. Siekiant užtikrinti
antstolių patvarkymą dėl skolų išieškojimo vykdymo kontrolę, buvo išleistas Šiaulių TI direktoriaus2019-05-03 įsakymas Nr.
1/01-128 „Dėl įgaliojimo kontroliuoti antstolių gautų dokumentų vykdymą“. Siekiant užtikrinti LR SVĮ, LR BVK, Lietuvos
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higienos normoje HN134:2015 „Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių sveikatos saugos reikalavimai“ ir
poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamoms patalpoms ir planuoti savalaikį šių
patalpų remontą ir pastebėtų trūkumų šalinimą bei patalpų techninės būklės kontrolę, parengtas Šiaulių TI direktoriaus 2019-0111 įsakymas Nr. 1/01-13 „Dėl suimtųjų ir nuteistųjų gyvenamųjų patalpų techninės būklės kontrolės“;
Valstybės įmonėje „Mūsų amatai“ teisinio reglamentavimo pokyčių nebuvo, tačiau valstybės įmonės direktoriaus įsakymu
įvesta papildoma tvarka, susijusi su finansine apskaita – valstybės įmonės direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1/0596 „Dėl mokėjimo dokumentų vizavimo“ (nustatyta griežtesnė gaunamų PVM sąskaitų faktūrų, mokėjimo pranešimų ir kitų
mokėjimo dokumentų priėmimo, įvedimo į apskaitą, apmokėjimo ir pirkimo pagrindimo kontrolė).

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
vykdantys / sprendimus
priimantys subjektai (įstaigos
padaliniai, atskiri darbuotojai),
išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų
teisės ir pareigos? Ar šiems
subjektams nesuteikti per platūs

Aprašomoji dalis

Kontrolės ir priežiūros funkcijos pavestos vadovaujantis Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos nuostatais, patvirtintais teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 (teisingumo ministro 2019 m.
sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-9 redakcija); procedūros ir vykdymo formos numatytos:
Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos
stebėsenos ir kontrolės tvarkos apraše, patvirtintame Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V167 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. V-531 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente, patvirtintame Kalėjimų
departamento direktoriaus 2006 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4/07-31 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. birželio 7 d.
įsakymo Nr. V-246 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valdymo struktūroje, patvirtintoje teisingumo
ministro 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1R-168;
Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcijoje, patvirtintoje Kalėjimų departamento 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 atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos apraše ,
patvirtintame Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 (Kalėjimų departamento direktoriaus
2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-113 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2018 metų veiklos plane, Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2019 metų veiklos plane.
Aprašomoji dalis

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamentas, struktūrinių padalinių
nuostatai, atskirų darbuotojų pareigybių aprašymai.
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.
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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?

Aprašomoji dalis

Bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi bei kontrolės vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. kovo 21 d. įsakymu
Nr. V-97 (įsakymas neteko galios 2018-07-17).
Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. V-76 „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 2019 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-77 redakcija).
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba ataskaitiniu laikotarpiu atliko korupcijos rizikos analizę bausmių vykdymo
sistemoje ir pateikė Išvadą dėl korupcijos rizikos analizės Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės
veiklos srityse, kurioje, be viso kito, nurodė konkrečių bausmių vykdymo sistemos darbuotojų pateiktų privačių interesų
deklaracijų neatitikimo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų
reikalavimams atvejus.
Atsižvelgiant į tai, Kalėjimų departamentas 2019 m. sausio 28 d. atliko tarnybinį patikrinimą dėl Kalėjimų departamento
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyr. specialistės J. Š., Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistės E. B., Teisės
skyriaus teisininko K. B., Marijampolės pataisos namų direktoriaus R. K., Marijampolės pataisos namų direktoriaus pavaduotojo
Z. K., Kalėjimų departamento Mokymo centro Kompetencijų ugdymo skyriaus viršininko, atliekančio direktoriaus funkcijas, K.
L., Vilniaus pataisos namų direktoriaus A. I. ir Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ vyr. inžinieriaus, atliekančio direktoriaus
pareigas, V. Ž. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų pažeidimus.
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovams 2018 m. spalio 31 d. atitinkamai teikti siūlymai
inicijuoti tarnybinių (darbo drausmės) patikrinimų procedūras dėl kitų Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamentui
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės darbuotojų galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimų:
- Marijampolės PN direktoriui – dėl Ūkio skyriaus vyresniosios specialistės-juriskonsultės G. P., Ūkio skyriaus inspektorės
A. K., Ūkio skyriaus specialistės (viešiesiems pirkimams) J. P. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Panevėžio PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus vedėjos I. B., Personalo skyriaus viršininkės I. K., Administracijos reikalų
skyriaus specialistės V. Č., Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniosios buhalterės J. A., Ūkio skyriaus vyr. specialisto A. G.,
Ūkio skyriaus specialistės R. S. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Vilniaus PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus viršininkės R. B., Apsaugos ir priežiūros skyriaus viršininko D. Č. , Ūkio
skyriaus specialistės D. B., Ūkio skyriaus viršininko K. E., Apsaugos ir priežiūros skyriaus specialisto A. S., Ūkio skyriaus
inspektorės A. S. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų pažeidimus;
- Kauno NTI-PN direktoriui – dėl Įskaitos skyriaus viršininkės R. S., Ūkio skyriaus vyr. specialisto S. K. galimų tarnybinių
nusižengimų, nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui – dėl Vilniaus regiono skyriaus specialistės V. Č. galimo tarnybinio nusižengimo,
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nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Kalėjimų departamento Mokymo centro direktoriui – dėl Finansų skyriaus buhalterės D. Č., Kompetencijų ugdymo
skyriaus viršininko pavaduotojo M. V., Bendrojo skyriaus vedėjo R. L. galimų tarnybinių nusižengimų, nustačius Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus;
- Valstybės įmonės „Mūsų amatai“ direktoriui – dėl Panevėžio padalinio vadovės A. M. galimo tarnybinio nusižengimo,
nustačius Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus.
Visais atvejais tarnybiniai patikrinimai buvo atlikti.
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
/ 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

Aprašomoji dalis

Reglamentuota Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente, metiniuose
veiklos planuose.

Aprašomoji dalis

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente, Kalėjimų departamento
struktūroje, padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose aiškiai išskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės sritys, atsakingi
asmenys (pareigos).
Aprašomoji dalis

Reglamentuota 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.

Aprašomoji dalis

Reglamentuota Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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.
Aprašomoji dalis

Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu gauta 19 Seimo kontrolieriaus pažymų ir priimta sprendimų: skundas ar jo
dalis dėl Kalėjimų departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 10-ia atvejų; pripažintas pagrįstu – 9 atvejais; tyrimas
nutrauktas – 3 atvejais. Kalėjimų departamente gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose
nurodytų pastabų:
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teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo
atliekamas tokios informacijos
tyrimas?

 2018 m. rugpjūčio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-767 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13646-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-alytaus-pataisos-namus-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-vilniaus-pataisos-namusnacionalinio-visuomenes-sveikatos-centro-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html ). Skundo dėl Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų
bei draudžiant pakeisti bausmės atlikimo vietą – pataisos įstaigą, tyrimas nutrauktas.
 2018
m
rugsėjo
4
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2017/1-691
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13660-pazyma-del-skundo-priespravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonija-ir-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html ).
Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo),
susijusių su Pareiškėjo perkėlimu iš Marijampolės PN į Alytaus PN ir iš Alytaus PN į Pravieniškių PN-AK, pripažinta pagrįsta.
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad jo
priimami nutarimai perkelti nuteistąjį į kitą pataisos įstaigą (individualūs administraciniai aktai) atitiktų Viešojo administravimo
įstatymo 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus – būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) (nurodant, kokios nustatytos
aplinkybės lėmė išvadą, jog yra išimtinių aplinkybių, kliudančių nuteistąjį toliau laikyti toje pačioje pataisos įstaigoje).
 2018
m.
spalio
5
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2018/1-832
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13650-pazyma-del-skundo-priespravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonija-ir-kalejim-departamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant jo skundą, pripažintas pagrįstu.
Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama teisės aktuose nustatyta tvarka išnagrinėti nuteistojo 2018-06-18 skundą ir
pateikti Pareiškėjui atsakymą (jo kopiją pateikti Seimo kontrolieriui); imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai ir prašymai,
taip pat ir nagrinėjami išankstine skundų ne teisme tvarka, būtų tiriami atidžiai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir įvertinant
visas nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams teikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais), atitiktų kreipimųsi
turinį.
 2018 m. spalio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1621 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13668-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pateikiant Pareiškėjui teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą,
atmesta.
 2018 m. lapkričio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1234 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13674-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų
nagrinėjant jo skundą pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama teisės aktuose nustatyta tvarka
išnagrinėti nevyriausybinės organizacijos „A“ skundą (apie tai informuoti ir Seimo kontrolierių) ir imtis priemonių, kad pareiškėjų
skundai, kurie yra pateikti laikantis privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, būtų priimami ir nagrinėjami atsižvelgiant
į Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 2 dalies reikalavimus.
 2018 m. lapkričio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1801 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13689-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
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ministerijos pareigūnų veiksmų, galimai netinkamai informuojant apie dokumentų gavimą, atmesta.
 2019 m. sausio 25 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1069 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13761-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo), kiek tai susiję su skundo nagrinėjimo termino nesilaikymu, pripažinta pagrįsta. Skundo dalis dėl Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su skundo nagrinėjimo išsamumu,
atmesta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad pareiškėjų skundai, kurie yra pateikti laikantis
privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, būtų nagrinėjami laikantis Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 2 dalyje
numatytų terminų.
 2019 m. vasario 4 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1815 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13747-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo), neišsamiai išnagrinėjus jo skundą, pripažintas pagrįstu. Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos
direktoriui rekomenduojama pakartotinai išnagrinėti Pareiškėjo 2018-10-17 skundą ir pateikti Pareiškėjui teisės aktų reikalavimus
atitinkantį atsakymą bei užtikrinti, kad ateityje asmenų kreipimaisi būtų nagrinėjami atsižvelgiant į jų turinį, išsamiai atsakant į
visus klausimus.
 2019 m. vasario 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-145 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13748-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikosteisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant jo prašymus ir skundus, atmestas.
 2019 m. vasario 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-159 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13763-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su kratos atlikimo procedūrų bei kreipimusi
nagrinėjimo tvarkos galimu pažeidimu, atmestas.
 2019 m. balandžio 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-5 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13806-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikosteisingumo-ministerijos.html). Skundas (ir jo papildymo raštas) dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimosi nagrinėjimu, pripažintas pagrįstu. KD
direktoriui rekomenduojama pakartotinai išnagrinėti 2018 m. spalio 16 d. Pareiškėjo skunde, Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo
rašte nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui motyvuotą ir aiškų atsakymą (atsakymo
kopiją pateikiant Seimo kontrolieriui); imtis priemonių, kad ateityje KD pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas
skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams teikiami atsakymai būtų išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis.
 2019 m. gegužės 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-393 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13836-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikosteisingumo-ministerijos.html). Skundo dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų
veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis, tyrimas nutrauktas.
 2019 m. gegužės 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-112 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13848-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su netinkamu Pareiškėjo 2018-12-07 skundo
nagrinėjimu, pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui
rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas
aplinkybes, o sprendimai būtų priimami remiantis ir objektyvumo principu, pagal kurį yra numatyta pareiga sprendimą pagrįsti
tokiu būdu, kad nekiltų abejonių dėl šio sprendimo rezultato.
 2019 m. gegužės 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-152 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13863-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo skundų
registravimo faktą patvirtinančių dokumentų atmesta. Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis atmesta.
 2019 m. birželio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-350 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13870-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), dėl skundo nagrinėjimo termino nesilaikymo, pripažintas pagrįstu.
 2019 m. birželio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-349 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13869-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su skundo nagrinėjimo išsamumu, atmesta. Skundo dalis dėl Kalėjimų
departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), kiek tai susiję su skundo nagrinėjimo termino
nesilaikymu, pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad pareiškėjų skundai,
kurie yra pateikti laikantis privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos, būtų nagrinėjami laikantis Bausmių vykdymo
kodekso 183 straipsnio 2 dalyje numatytų terminų.
 2019 m. birželio 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-743 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13876-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-bei-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai netinkamai nagrinėjant skundus atmestas.
 2019 m. birželio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-590 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13891-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
pareigūnų veiksmų (neveikimo), tai yra dėl priimto administracinio sprendimo atitikimo teisės aktų reikalavimams, tyrimas
nutrauktas.
 2019 m. birželio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-674 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13889-pazyma-del-skundo-pries-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai persiuntus jo skundą nagrinėti
Pravieniškių pataisos namams-atvirajai kolonijai, atmestas.

13

Alytaus pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta 11 Seimo kontrolieriaus pažymų ir priimti sprendimai: skundas ar
jo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 1 atveju; pripažintas pagrįstu – 8 atvejais; tyrimas
nutrauktas – 2 atvejais. Alytaus pataisos namuose gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose
nurodytų pastabų:
 2018 m. rugpjūčio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-767 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13646-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-alytaus-pataisos-namus-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-vilniaus-pataisos-namusnacionalinio-visuomenes-sveikatos-centro-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html ). Skundo dėl Alytaus pataisos namų
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų bei draudžiant pakeisti bausmės atlikimo vietą
– pataisos įstaigą, tyrimas nutrauktas.
 2018 m rugsėjo 24 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1187 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13637-seimo-kontrolieriaus-iniciatyva-atlikto-tyrimo-del-alytaus-pataisosnam-pareigun-veiksm-neveikimo-taikant-lietuvos-respublikos-viesojo-administravimo-istatymo-14-straipsnio-4-daliesnuostatas.html). Nuspręsta, kad savo iniciatyva pradėtas tyrimas dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų / neveikimo, tiriant
skundą ir nesilaikant VAĮ 14 straipsnio 4 dalies nuostatų, pripažintas pagrįstu. Alytaus PN direktoriui rekomenduojama imtis
priemonių, kad tiriant Pareiškėjų skundus būtų laikomasi VAĮ 14 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos nuostatos.
 2018 m. lapkričio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1801 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13689-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), atsisakant
pateikti prašomas dokumentų kopijas, pripažintas pagrįstu. Alytaus pataisos namų direktoriui rekomenduojama pakartotinai
išnagrinėti 2017-01-23 ir 2017-01-24 prašymus dėl informacijos, susijusios su jo perkėlimo į kitą būrį, pateikimo ir pateikti
Pareiškėjui teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, t. y., pateikti Pareiškėjui visą pagal teisės aktus teiktiną jo prašymo
turinį atitinkančią informaciją ir užtikrinti, kad ateityje asmenų kreipimaisi būtų nagrinėjami atsižvelgiant į jų turinį, o
atsakymuose būtų pateikiama visa pagal teisės aktus teiktina jų kreipimosi turinį atitinkanti informacija.
 2018 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1166 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13734-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, pripažintas pagrįstu.
Alytaus pataisos namų direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad užtikrinant pataisos įstaigų ir jose laisvės atėmimo
bausmę atliekančių asmenų apsaugą būtų paisoma ir proporcingumo principo.
 2018 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1168/1184 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13695-pazyma-del-skund-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, pripažintas pagrįstu.
 2018 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1169 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13694-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, pripažintas pagrįstu.
 2018 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1167 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13693-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su saugių laikymo sąlygų sudarymu, pripažintas pagrįstu.
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 2019 m. sausio 21 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1341 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13731-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus.html ). Skundas dėl
Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikiant atsakymo į Pareiškėjo skundą, pripažintas pagrįstu. Alytaus
PN direktoriui Genadijui Lepiochinui rekomenduojama pateikti atsakymą į neatsakytą Pareiškėjo 2018 m. rugsėjo 26 d.
kreipimąsi (apie tai informuoti ir Seimo kontrolierių) bei imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai,
įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams pateikiami atsakymai, ypač tie, kuriais yra atsisakoma tenkinti
pareiškėjų prašymus, būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
 2019
m.
kovo
18
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2019/1-294
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13785-pazyma-del-skundo-prieslukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-ir-alytaus-pataisos-namus.html). Skundo dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų
(neveikimo), susijusių su spaudos leidinių prenumerata, tyrimas nutrauktas.
 2019 m. gegužės 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-112 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13848-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-ir-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų
veiksmų (neveikimo) nagrinėjant skundą dėl nepagarbaus elgesio patikrinimo metu, pripažinta pagrįsta. Alytaus pataisos namų
direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde
(skunduose) nurodytas aplinkybes, ne tik pareigūnų tarnybinius paaiškinimus, bet ir filmuotą vaizdo medžiagą, kad vaizdo
registratoriai būtų naudojami, kaip tai numatyta Apraše, o sprendimai būtų priimami taikant ir objektyvumo principą.
 2019 m. birželio 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-743 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13876-pazyma-del-skundo-pries-alytaus-pataisos-namus-bei-kalejimdepartamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų
(neveikimo) galimai neužtikrinant saugumo atmestas.
Kybartų pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas – skundas
dėl Kybartų pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintas nepagrįstu. Kybartų pataisos namuose gauta Seimo
kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas dėl pažymoje nurodytų pastabų:
 2019 m. vasario 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1508 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13769-pazyma-del-skundo-pries-kybart-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Kybartų pataisos namų pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su materialiniu buitiniu aprūpinimu,
pripažintas nepagrįstu.
Marijampolės pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 9 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai:
skundas ar jo dalis dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 4 atvejais; pripažintas pagrįstu – 5
atvejais; tyrimas nutrauktas – 1 atveju. Marijampolės pataisos namuose gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti
sprendimai dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2018 m. rugpjūčio d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-975 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13611-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html ).Skundsd
dėl
Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepagrįstai netenkinus Pareiškėjo prašymo sudaryti sąlygas
pasikeisti kameroje esančius daiktus į sandėlyje laikomus jo daiktus, pripažintas pagrįstu. MPN direktoriui Regimantui
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Kavaliauskui rekomenduojama imtis priemonių, kad: MPN esantiems nuteistiesiems būtų sudarytos sąlygos dėl objektyvių
priežasčių (pvz., netikėtai anksti atšalus / atšilus orams reikalinga sezoninius drabužius pasikeisti į šiltesnius / lengvesnius,
pasibaigus būtinoms higienos priemonėms ir kt.) pasikeisti kameroje turimus daiktus į sandėlyje esančius daiktus; su kameroje
turimų daiktų pakeitimu į sandėlyje laikomus daiktus susiję asmenų prašymai būtų išnagrinėjami per įmanomai trumpiausią laiką.
 2018
m
rugsėjo
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2018/1-748
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13615-pazyma-del-skundo-priesmarijampoles-pataisos-namus.html). Skundas dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nagrinėjant jo
2018-03-29 skundą, pripažintas pagrįstu. Marijampolės PN rekomenduojama organizuoti darbą taip, kad tiek pareigūnams, tiek ir
nuteistiesiems būtų mažinama biurokratizmo našta, kai priimant ir įgyvendinant sprendimus, rezultatų būtų siekiama kuo
mažesnėmis sąnaudomis.
 2018 m. spalio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1621 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13668-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai
nesudarant Pareiškėjui galimybių apsipirkti, atmesta.
 2018 m. lapkričio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1226 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13678-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundo
dalies dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai pateikus Pareiškėjui nepagrįstą atsakymą Nr.
20/07-1233 tyrimas nutrauktas. Skundo dalis dėl teisinio reglamentavimo, susijusio su nuteistųjų skatinimu, pripažinta pagrįsta.
KD direktoriui Robertui Krikštaponiui rekomenduojama pakeisti Rekomendacijose nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad
nuteistųjų paskatinimo klausimai galėtų būti sprendžiami individualiai, objektyviai įvertinant laisvės atėmimo vietose laikomo (ų) asmens (-ų) padarytą pažangą.
 2018 m. lapkričio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-804 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13687-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundo
dalis dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai atsisakant Pareiškėjui suteikti
nemokamas dantų protezavimo paslaugas, atmesta.
 2018 m. gruodžio 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1163 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13706-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas
dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su specialiųjų priemonių naudojimu, atmestas.
 2018 m. gruodžio 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1196 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13707-pazyma-del-skundo-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su specialiųjų priemonių naudojimu, atmestas.
 2019 m. gegužės 6 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1330 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13837-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas
dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), pateikus jam nepagrįstą atsakymą Nr. 20/07-1510 dėl maisto
papildų įsigijimo, pripažintas pagrįstu. Marijampolės pataisos namų direktoriui Regimantui Kavaliauskui rekomenduojama imtis
priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams
teikiami atsakymai būtų išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
 2018 m. birželio 28 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-245 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13892-pazyma-del-skundo-pries-marijampoles-pataisos-namus.html). Skundas
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dėl Marijampolės pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neįteikus jam Teismo nutarties, pripažintas pagrįstu.
Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomenduojama atkreipti dėmesį, kad ateityje pareiškėjams siunčiamos teismų nutartys
būtų jiems įteikiamos tinkamai, laikantis teisės aktuose įtvirtintų nuostatų ir užtikrinant, kad nesusidarytų sąlygos pažeisti
nustatytą teisę kreiptis į teismą.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje ataskaitiniu laikotarpiu gautos 8 Seimo kontrolieriaus pažymos ir
priimti sprendimai: skundas ar jo dalis dėl Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje pareigūnų veiksmų (neveikimo)
atmestas 3 atvejais; pripažintas pagrįstu – 4 atvejais; pripažintas nepagrįstu – 1 atveju; tyrimas nutrauktas – 2 atvejais.
Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose
nurodytų pastabų:
 2018
m
rugsėjo
4
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2017/1-691
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13660-pazyma-del-skundo-priespravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonija-ir-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html ).
Skundo dalies dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepagrįstai skiriant
Pareiškėjui nuobaudas tyrimas nutrauktas. Skundo dalis dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų
(neveikimo) galimai nesiimant veiksmų Pareiškėjui paskelbus badavimą, dėl nepateikto atsakymo į prašymą būti priimtam
įstaigos direktoriaus, dėl nesudaromos galimybės mokytis, dėl nesudaromos galimybės skaityti laikraščius ir žiūrėti televizorių
atmesta.
 2018 m. gruodžio 11 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1218 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13699-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) kratos metu tyrimas
nutrauktas.
 2019 m. balandžio 8 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-97 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13824-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), nepateikus
atsakymų į jo prašymus, pripažintas pagrįstu. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui Dainiui Sušinskui
rekomenduojama pateikti atsakymus į neatsakytus Pareiškėjo 2019 m. sausio 14, 2018 m. gruodžio 30 bei 2019 m. sausio 2 dienų
kreipimusis (apie tai informuoti Seimo kontrolierių); imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjams pateikiami atsakymai, ypač tie,
kuriais yra atsisakoma tenkinti pareiškėjų prašymus, būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis,
kartu nurodant jų apskundimo tvarką.
 2019 m. balandžio 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-98 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13819-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), registruojant jo
prašymus ir skundus, atmestas.
 2019 m. gegužės 13 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-289 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13841-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-teisingumoministerijos-ir-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonija.html). Skundas dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos ir
Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus prašymus
ir atsisakius pateikti prašomus dokumentus, pripažintas pagrįstu. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui
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rekomenduojama nustatyti, dėl kokių priežasčių prieš teikdami atsakymą Pravieniškių pataisos namų pareigūnai netyrė Pareiškėjo
prašymo atitikties TGIĮ 15 straipsnio reikalavimams (neteikė jam informacijos TGIĮ nustatyta tvarka); atsižvelgiant į šioje
pažymoje suformuotas išvadas, išnagrinėti Pareiškėjo prašymą iš naujo; imtis priemonių, kad ateityje informacija pareiškėjams
būtų teikiama vadovaujantis TGIĮ nuostatomis.
 2019 m. gegužės 21 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-206 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13853-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundsd dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, pripažintas pagrįstu. Pravieniškių PN direktoriui rekomenduojama imtis priemonių,
kad įstaigoje būtų užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir gydymas visiems įstaigoje laikomiems asmenims;
imtis priemonių, kad nebūtų vilkinama kreiptis į Laisvės atėmimo vietų ligoninę dėl šioje įstaigoje laikomiems asmenims
reikalingų gydytojų konsultacijų užsakymo.
 2019 m. gegužės 27 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-152 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13863-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atviraja-kolonijair-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nepateikiant Pareiškėjui jo prašymo registravimo faktą patvirtinančių
dokumentų pripažinta pagrįsta. Skundo dalis dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo)
nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis atmesta. Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktoriui rekomenduoja: imtis
priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai Pravieniškių pataisos namuose-atvirosios kolonijoje būtų tiriami atidžiai, vadovaujantis
Taisyklių 24 punkte numatyta pareiga, esant pareiškėjo prašymui pateikti nustatytos formos pažymą apie priimtus dokumentus, ją
pateikti.
 2019 m. gegužės 28 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1681 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13865-pazyma-del-skundo-pries-pravieniski-pataisos-namus-atvirajakolonija.html). Skundas dėl galimai nepagrįstai apribotos jo teisės naudotis laisvalaikio kambariu Pravieniškių pataisos namųatvirosios kolonijos pripažintas nepagrįstu.
Vilniaus pataisos namuose ataskaitiniu laikotarpiu gautos 6 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai: skundas
ar jo dalis dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 4 atvejais; pripažintas pagrįstu – 2 atvejais;
tyrimas nutrauktas – 1 atveju. Vilniaus pataisos namuose gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl
pažymose nurodytų pastabų:
 2018 m. rugpjūčio 20 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1086 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13623-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html ). Skundas dėl
Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų, susijusių su įdarbinimu, atmestas. Skundo dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų
veiksmų, susijusių su jo dokumentų teikimu lygtiniam paleidimui, tyrimą nutraukti.
 2018 m. rugpjūčio d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-650 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13618-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus-ir-lukiski-tardymo-izoliatorikalejima.html). Skundas dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų, susijusių su prašymų nagrinėjimu ir teikimu dėl lygtinio
paleidimo, atmestas.
 2018 m. rugpjūčio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-767 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13646-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvos-
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respublikos-teisingumo-ministerijos-alytaus-pataisos-namus-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-vilniaus-pataisos-namusnacionalinio-visuomenes-sveikatos-centro-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html ). Skundo dėl Vilniaus pataisos namų
pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų bei draudžiant pakeisti bausmės atlikimo vietą
– pataisos įstaigą, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. gruodžio 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-948 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13730-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundo dalis
dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), atliekant kratą 2018 m. liepos 22-ąją, atmesta. Skundo dalis dėl
proporcingumo principo pažeidimo, kratą atliekant nakties metu pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomenduojama užtikrinti, kad pavaldžiose įkalinimo įstaigose įkalintų asmenų
kratos būtų atliekamos laikantis proporcingumo principo.
 2019 m. birželio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-279 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13872-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neteikiant prašomos informacijos, pripažintas pagrįstu. Vilniaus pataisos
namų direktoriui rekomenduojama pakartotinai išnagrinėti X 2019-02-11 prašymą ir pateikti Pareiškėjui teisės aktų reikalavimus
atitinkantį atsakymą; užtikrinti, kad ateityje teikti informaciją būtų atsisakoma tik Teisės gauti informaciją iš valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka.
 2019 m. birželio 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-351 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13878-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus.html). Skundas dėl
Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant jo prašymus, atmestas.
Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime ataskaitiniu laikotarpiu gauta 15 Seimo kontrolieriaus pažymų ir priimti
sprendimai: skundas ar jo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 8 atvejais;
pripažintas pagrįstu – 4 atvejais; tyrimas nutrauktas – 4 atvejais, tyrimas pripažintas atliktu pagrįstai – 1 atveju. Lukiškių tardymo
izoliatoriuje-kalėjime gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2018 m. rugpjūčio d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-650 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13618-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-pataisos-namus-ir-lukiski-tardymo-izoliatorikalejima.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų, paskiriant jį į pataisos namus, atmestas.
 2018 m. rugpjūčio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-767 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13646-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos-alytaus-pataisos-namus-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-vilniaus-pataisos-namusnacionalinio-visuomenes-sveikatos-centro-prie-sveikatos-apsaugos-ministerijos.html ). Skundo dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų bei draudžiant pakeisti bausmės
atlikimo vietą – pataisos įstaigą, tyrimas nutrauktas.
 2018 m rugsėjo 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-469 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13645-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html). Skundo dėl
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neužtikrinant jam tinkamų laikymo sąlygų bei
nepagrįstai išskaičiuojant sumas iš nuteistiesiems skiriamų išmokų, tyrimas nutrauktas.
 2018 m. spalio 5 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1049 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13653-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html). Skundas dėl
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Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimu teisės paskambinti telefonu
ribojimu, bei dėl Kalėjimų departamento pateikto galimai netinkamo atsakymo į Pareiškėjo skundą atmestas.
 2018 m. spalio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-889 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13652-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html). Skundas dėl
sveikatos priežiūros prieinamumo Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime atmesta.
 2018 m. spalio 15 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1052 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13654-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimu teisės skambinti
telefonu ribojimu, atmesta.
 2018 m. spalio 31 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1812 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13669-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), t. y., dėl pareigūnų veiksmų (neveikimo),
nepakankamai operatyviai reaguojant į Pareiškėjo nusiskundimus dėl radijo taškų nebuvimo bei privalomos teisės aktuose
nurodytos informacijos apie Pareiškėjo teises ir pareigas stokos gyvenamosiose kamerose, pripažintas pagrįstu. Lukiškių TI-K
direktoriui rekomenduojama imtis priemonių užtikrinti, kad Lukiškių TI-K būtų tinkamai ir laiku reaguojama į nuteistųjų /
suimtųjų nusiskundimus dėl gyvenamosiose kamerose neveikiančių radijo taškų bei būtų užtikrinamas radijo taškų tinkamas
veikimas bei imtis priemonių užtikrinti, kad Lukiškių TI-K visose kamerose būtų visa būtina teisės aktuose nurodyta informacija
(šios pažymos 6 ir 7 punktai) apie nuteistųjų / suimtųjų teises ir pareigas.
 2018 m. lapkričio 23 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1114 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13682-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundo dalis dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), neužtikrinant sklandaus nuteistųjų
laisvalaikio organizavimo, pripažinta pagrįsta. Skundo dalis, dėl Lukiškių TI-K pareigūnų veiksmų, nepagrįstai negrąžinant
paimtų daiktų, pripažinta pagrįsta. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui Robertui
Krištaponiui rekomenduojama tobulinti Paskatinimo priemonių Kalėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos pavaldžiose įstaigose laisvės atėmimo bausmes atliekantiems nuteistiesiems skyrimo metodines rekomendacijas,
aiškiai apibrėžiant nuteistųjų skatinimo priemonių skyrimo tvarką. Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriui Viktorui
Davidenko rekomenduojama atkreipti dėmesį, kad ateityje būtų užtikrinama reali galimybė užsiimti laisvalaikio veiklomis ir kad į
nuteistųjų nusiskundimus būtų reaguojama tinkamai ir operatyviai.
 2019 m. sausio 3 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1805 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13714-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html ). Skundo dėl
Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimas nutrauktas.
 2019 m. vasario 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1537 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13757-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su teise naudotis informacijos
laikmenomis, atmesta.
 2019 m. vasario 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-159 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13763-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-irkalejim-departamenta-prie-lietuvos-respublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriauskalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su kratos atlikimo procedūrų bei kreipimusi nagrinėjimo tvarkos galimu
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pažeidimu, atmesta.
 2019
m.
kovo
8
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2019/1-272
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13776-pazyma-del-skundo-prieslukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html). Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo),
nesudarant sąlygų jam išsiųsti skundų valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms, atmesta.
 2019
m.
kovo
18
d.
Seimo
kontrolieriaus
pažyma
Nr.
4D-2019/1-294
(http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13785-pazyma-del-skundo-prieslukiski-tardymo-izoliatori-kalejima-ir-alytaus-pataisos-namus.html). Skundo dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo
pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su spaudos leidinių prenumerata, tyrimas nutrauktas.
 2019 m. gegužės 14 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1324 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13845-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neaprūpinant jo maisto papildu,
pripažintas pagrįstu. Vilniaus pataisos namų direktoriui Viktorui Davidenko rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje
Vilniaus pataisos namuose laikomi asmenys būtų aprūpinami jiems gydytojų paskirtais bei rekomenduotais vaistais, maisto
papildais ir kitomis vaistinės prekėmis.
 2019 m. birželio 12 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1469 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13874-pazyma-del-skundo-pries-lukiski-tardymo-izoliatori-kalejima.html).
Skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su spaudos leidinių prenumerata,
atmesta.
Kauno tardymo izoliatoriuje ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas –
skundas dėl Kauno tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintas pagrįstu. Kauno tardymo izoliatoriuje gauta
Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2019 m. gegužės 22 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-36 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13850-pazyma-del-skundo-pries-kauno-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl Kauno
tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), tai yra, dėl netinkamo materialinio buitinio aprūpinimo, kiek tai susiję su
galimai netinkamu reglamentavimu, ir nesudaromų sąlygų nemokamai išsiskalbti viršutinius drabužius, pripažintas pagrįstu.
Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduojama atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, kokiomis aplinkybėmis dingo Pareiškėjo
asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (šios pažymos 14 punktas); keisti Aprašo 12 punkte numatytą ir šiuo metu galiojantį
teisinį reglamentavimą, kad šioje pažymoje išnagrinėtos šio teisės akto 12 punkto nuostatos nepažeistų proporcingumo principo ir
nevaržytų asmenų teisės bei galimybės pasinaudoti drabužių skalbimo paslauga labiau nei tai būtina; imtis priemonių, kad
prašymai skirti higienos reikmenis būtų nagrinėjami išsamiai, įvertinant ir asmenų galimybes savarankiškai apsirūpinti higienos
reikmenimis.
Šiaulių tardymo izoliatoriuje ataskaitiniu laikotarpiu gautos 6 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai:
skundas ar jo dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 3 atvejais; pripažintas pagrįstu – 5
atvejais. Šiaulių tardymo izoliatoriuje gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai dėl pažymose nurodytų
pastabų:
 2018 m. spalio 30 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1081 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-
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pazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13670-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
teisės į gynybą ribojimo skiriant drausmės nuobaudą, t. y., nenuvedus Pareiškėjo į Drausmės komisijos posėdį, Pareiškėjo
pasirinktam advokatui neleidus dalyvauti posėdžio metu, atmestas.
 2018 m. lapkričio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1067 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13685-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai neužtikrinant jam sveikatos priežiūros prieinamumo,
atmestas. Skundas dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai pateikiant Pareiškėjui teisės aktų
reikalavimų neatitinkančius atsakymus, atmestas.
 2019 m. balandžio 17 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-119 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13820-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų nagrinėjant skundą dėl lagamino sugadinimo aplinkybių pripažintas pagrįstu.
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduojama pakartotinai išnagrinėti 2018 m. gruodžio 31 d. Pareiškėjo skunde
nurodytas aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti Pareiškėjui motyvuotą, aiškų, faktinėmis aplinkybėmis
pagrįstą atsakymą (atsakymo kopiją pateikiant Seimo kontrolieriui); imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai Šiaulių
tardymo izoliatoriuje būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde (skunduose) nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams teikiami
atsakymai būtų išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.
 2019 m. gegužės 31 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-237 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13866-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundas dėl
Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesuteikiant jam tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų,
pripažintas pagrįstu. Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui Sauliui Rajunčiui rekomenduojama aprūpinti Pareiškėją
reikalingomis priemonėmis / sudaryti sąlygas Pareiškėjui jų įsigyti arba užtikrinti, kad jam būtų perduotos artimųjų atneštos
gydytojų rekomenduotos <...> priemonės; imtis priemonių, kad ateityje Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomi asmenys būtų
aprūpinami reikalingomis priemonėmis / sudaromos sąlygos jų įsigyti arba kitais būdais gauti gydytojų paskirtų bei rekomenduotų
vaistų, maisto papildų ir kitų vaistinės prekių.
 2019 m. birželio 18 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1756 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13879-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori.html). Skundo dalis
dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų neaprūpinant Pareiškėjo drabužiais pagal sezoną, pripažinta pagrįsta. Skundo
dalis dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų neaprūpinant Pareiškėjo drabužiais pagal sezoną, pripažinta pagrįsta.
Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomenduojama imtis priemonių, kad ateityje Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai
užtikrintų suimtųjų/nuteistųjų aprūpinimą drabužiais ir avalyne pagal sezoną; užtikrinti, kad suimtieji/nuteistieji nebūtų laikomi
kamerose, kurios neatitinka higienos normų reikalavimų.
 2019 m. birželio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2019/1-356 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13895-pazyma-del-skundo-pries-siauli-tardymo-izoliatori-ir-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerija.html). Skundas dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su
skundų / prašymų nagrinėjimu, pripažintas pagrįstu.
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ataskaitiniu laikotarpiu gautos 7 Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti sprendimai:
skundas ar jo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo) atmestas 6 atvejais; pripažintas pagrįstu –
5 atvejais; tyrimas nutrauktas – 1 atveju. Laisvės atėmimo vietų ligoninėje gautos Seimo kontrolieriaus pažymos ir priimti
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sprendimai dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2018 m rugsėjo 21 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-309 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13629-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl teisės
į aplinkos prieinamumą LAVL užtikrinimo pripažintas pagrįstu. LAVL direktoriui rekomenduojama imtis priemonių užtikrinti
tinkamą LAVL aplinkos pritaikymą judėjimo negalią turintiems asmenims, taip pat ir aprūpinant palatas stalais; imtis priemonių ir
pritaikyti sanitarines patalpas palatose, kuriose yra laikomi asmenys turintys judėjimo negalią taip, kad jie galėtų savarankiškai,
tinkamai ir oriai pasirūpinti asmens higiena; imtis priemonių ir pritaikyti pandusą, vedantį į pasivaikščiojimų kiemelius, pagal
STR reikalavimus (šios pažymos 14 punktas), kad neįgalūs asmenys galėtų saugiai juo naudotis.
 2018 m rugsėjo 24 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-762 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13636-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas dėl LAVL
kamerų / palatų nepakankamu aprūpinimu baldais (stalu) pripažintas pagrįstu. LAVL direktoriui rekomenduojama imtis
priemonių, kad kameros / palatos būtų aprūpintos stalais.
 2018 m. rugsėjo 24 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-767 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13635-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas
dėl LAVL kamerų / palatų nepakankamo aprūpinimo baldais (stalu) pripažintas pagrįstu. LAVL direktoriui rekomenduojama
imtis priemonių, kad kameros / palatos būtų aprūpintos stalais.
 2018 m. spalio 24 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-749 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriu-pazymos/
download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13662-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo dalis dėl
netinkamo aplinkos prieinamumo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje asmenims, turintiems judėjimo negalią, pripažinta pagrįsta.
Skundo dalis dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo laikymo sąlygomis, prašymų
nagrinėjimu, atmesta. LAVL direktoriui rekomenduojama imtis priemonių užtikrinti tinkamą LAVL aplinkos pritaikymą judėjimo
negalią turintiems asmenims, taip pat ir aprūpinant palatas stalais bei imtis priemonių ir pritaikyti sanitarines patalpas palatose,
kuriose yra laikomi judėjimo negalią turintys asmenys, taip, kad jie galėtų savarankiškai, tinkamai ir oriai pasirūpinti asmens
higiena.
 2018 m. spalio 29 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2017/1-1621 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13668-pazyma-del-skundo-pries-kalejim-departamenta-prie-lietuvosrespublikos-teisingumo-ministerijos.html). Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant
atsakymų į Pareiškėjo kreipimusis, atmesta. Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nesudarant
Pareiškėjui galimybių apsipirkti, atmesta. Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai paėmus nuosavybės
teise priklausančius daiktus ir jų negrąžinus Pareiškėjui, atmesta. Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo),
galimai neišduodant Pareiškėjui tinkamo dydžio ir kokybės pižamos, atmesta.
 2018 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1279 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13700-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundo
dalies dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai neišduodant Pareiškėjui tinkamo dydžio pižamos ir šiltų drabužių,
tyrimas nutrauktas. Skundo dalis dėl LAVL pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai nepateikiant atsakymų į Pareiškėjo skundus,
pripažinta pagrįsta. LAVL direktoriaus pavaduotojui, laikinai einančiam direktoriaus pareigas, Renatui Juntonen‘ui
rekomenduojama pateikti atsakymus į neatsakytus Pareiškėjo kreipimusis (apie tai informuoti ir Seimo kontrolierių); imtis
priemonių, kad ateityje pareiškėjų skundai būtų tiriami atidžiai, įvertinant visas skunde nurodytas aplinkybes, o pareiškėjams
pateikiami atsakymai, ypač tie, kuriais yra atsisakoma tenkinti pareiškėjų prašymus, būtų pagrįsti objektyviais duomenimis
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(faktais) ir teisės aktų normomis.
 2019 m. birželio 26 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-140 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13890-pazyma-del-skundo-pries-laisves-atemimo-viet-ligonin.html). Skundas
dėl Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su specialiųjų priemonių naudojimu, atmestas.
Lietuvos probacijos tarnyboje ataskaitiniu laikotarpiu gauta 1 Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas –
skundas dėl Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) pripažintas pagrįstu. Lietuvos probacijos tarnyboje
gauta Seimo kontrolieriaus pažyma ir priimtas sprendimas dėl pažymose nurodytų pastabų:
 2019 m. gegužės 13 d. Seimo kontrolieriaus pažyma Nr. 4D-2018/1-1094 (http://www.lrski.lt/seimo-kontrolieriupazymos/download/2-seimo-kontrolieriu-pazymos/13844-pazyma-del-skundo-pries-vilniaus-apygardos-probacijos-tarnybosvilniaus-probacijos-skyri.html). Skundas dėl Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus pareigūnų veiksmų
(neveikimo), galimai pateikus jam teisės aktų reikalavimų neatitinkantį atsakymą, pripažintas pagrįstu. Lietuvos probacijos
tarnybos Vilniaus regiono skyriaus viršininkės pareigas laikinai einančiai Živilei Mikulskienei rekomenduojama imtis priemonių,
kad ateityje Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus S pareigūnai vadovautųsi Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatomis, gerojo viešojo administravimo principu ir kad Lietuvos probacijos tarnybos
Vilniaus regiono skyriaus rengiamuose atsakymuose, kuriuose yra išdėstomi sprendimai, turėsiantys įtakos pareiškėjų teisėms ir
pareigoms, visais atvejais būtų aiškiai nurodyta jų apskundimo tvarka.
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?

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.
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3.2. Ar priimant įstaigos teisės
aktus, reglamentuojančius
atskirų valstybės tarnautojų ar
darbuotojų uždavinius, funkcijas,
atsižvelgta į teisės aktuose
nustatytus įstaigos (jos padalinio)
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 neatitikimus, jei tokių yra)

Atsižvelgiama visais atvejais.

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 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų struktūrose ir pavaldumo schemose, atskaitingumas
įtvirtintas struktūrinių padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose bei kituose įstaigų priimtuose vidiniuose teisės aktuose.

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

Reglamentuota 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, Probacijos
ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše, Laisvės atėmimo 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 Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų metiniais 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 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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.
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55 (Suvestinė redakcija nuo 2019-06-04), nustatyta tarnybinės veiklos
vertinimo procedūra.
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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.
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)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklės,
patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2004 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 4/07-79;
Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-228 patvirtintas peržiūrėtas ir atnaujintas Pataisos
pareigūnų, kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etikos kodeksas;
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose darbuotojų elgesio reikalavimai bei darbo drausmė reglamentuota ir
įstaigos vidaus tvarkos taisyklėse.
Etikos kodekso nuostatų laikymąsi pagal kompetenciją prižiūri ir jų pažeidimus nagrinėja Kalėjimų departamento darbuotojų
etikos komisija (priimdama protokolinius sprendimus dėl Kalėjimų departamento darbuotojų (išskyrus Kalėjimų departamento
direktorių ir jo pavaduotojus), pavaldžių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir struktūrinių padalinių vadovų) ir Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės „Mūsų amatai“ darbuotojų etikos komisijos (priimdamos protokolinius
sprendimus dėl įstaigos darbuotojų, išskyrus įstaigos direktorių, jo pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus).
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.

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 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 darbo reglamente.
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
institucijos narių individualią
atsakomybę už priimtus

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 Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse,
Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos
probacijos įstatyme, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, Probacijos ir kitų
baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatuose bei
darbo reglamentuose. Šių subjektų kompetencija yra apibrėžta, suteikti įgaliojimai pakankamai tiksliuose teisės aktų rėmuose.

Aprašomoji dalis (nurodyti teisės aktus)

Kai kuriais atvejais motyvuotus siūlymus, išvadas ir rekomendacijas dėl teisių suteikimo ar apribojimo priima:
Kalėjimų departamento Centrinė specialioji ekspertų komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2012 m.
liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-489 redakcija);
Kalėjimų departamento valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir su tuo susijusios
informacijos nagrinėjimo komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-99;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos bei šiam departamentui pavaldžių įstaigų
pareigūnų prašymų pratęsti tarnybą nagrinėjimo komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. V-471 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-147 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų
organizacinė – etatinė komisija ir jos nuostatai, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.
V-104;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos karjeros valstybės tarnautojų ir pakaitinių
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, 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)
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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
subjektams?

4.6. Ar įstaigos teisės aktuose
atskirtas sprendimo išduoti /
neišduoti leidimus ir kitus
dokumentus priėmimo ir tokios

motyvuotomis išvadomis (Kalėjimų departamento ir šiam departamentui pavaldžių įstaigų organizacinė – etatinė komisija,
patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-104); Kalėjimų departamento ūkinės ir
finansinės veiklos taryba prie departamento direktoriaus, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. V-297 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-308 redakcija); Kalėjimų
departamento darbo užmokesčio priemokų, pašalpų ir premijų svarstymo komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus
2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-406) ir kt.).
Įgyvendinant Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo
ministro 2012 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1R-154 (suvestinė redakcija nuo 2015-09-01), ir Nuteistųjų perkėlimo į Pusiaukelės
namus 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 suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos
Respublikos probacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos
statutu, Kalėjimų departamento ir jam 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 suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos
probacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatuose
įtvirtintos nuostatos nesukuria nevienodų ar diskriminuojančio pobūdžio sąlygų, problema gali pasireikšti tik nuostatų taikymo
procese.

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
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veiklos priežiūros / kontrolės bei
sankcijų taikymo funkcijų
įgyvendinimas?

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, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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 suėmimo vykdymo įstatymas, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo
kodeksas, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymas, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklės, Tardymo izoliatorių vidaus
tvarkos taisyklės, Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros instrukcija, Probacijos ir kitų baudžiamosios atsakomybės
priemonių vykdymo tvarkos aprašas; taip pat vykdoma vadovaujantis Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatais,
metiniais 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 Veiklos organizavimo skyriuje ir jam
pavaldžių įstaigų Veiklos organizavimo skyriuose, o 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
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,

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)

Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatyme, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos
kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme,
Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos 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.
2018-07-01 – 2019-06-30 Kalėjimų departamente gauti 2654 skundai dėl pavaldžių įstaigų administracijų priimtų
sprendimų ir veiksmų; iš jų – 5-iais atvejais buvo panaikintos nuobaudos, skirtos nuteistiesiems (suimtiesiems).
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pagrįstumo? Ar buvo atliekamas
tokios informacijos tyrimas?
4.11. Ar teisės aktai periodiškai
peržiūrimi? Ar vykdomas
nustatytų teisinio
reglamentavimo spragų ar
kolizijų taisymas?

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?

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?

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 2019-01-05): 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 Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašą. Ataskaitiniu
laikotarpiu
buvo
atliktas
vienas
teisės
akto
projekto
antikorupcinis
vertinimas
(http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/korupcijos-prevencija_1721/teises-aktu-ar-svgh.html): 2018 m. gruodžio 17 d.
teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo pažyma Nr. LV-3600 dėl Suimtųjų ir nuteistųjų siuntimo į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas ir hospitalizavimo tvarkos aprašo.
Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra)

Siekiant užtikrinti tinkamą turto ir finansų kontrolę, Kalėjimų departamente vadovaujamasi keletu teisės aktų:
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis
Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-496;
paskelbtu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos asmenų, atsakingų už finansų kontrolę,
sąrašu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-443;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vardu sudaromų sutarčių rengimo, derinimo,
pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarka, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d.
įsakymu Nr. V-514 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. V-33 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų lėšų
išmokėjimo taisyklėmis, 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);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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);
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Ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto ir atsargų vidaus apskaitos ir kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Kalėjimų
departamento direktoriaus 2010 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-180.
Kalėjimų departamentui 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.
5.3. Ar įstaiga priėmė teisės
aktus, užtikrinančius Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų
įgyvendinimą?

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

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

Sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimo komisija (Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V286 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas,
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-220 (Kalėjimų departamento direktoriaus
2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-189 redakcija);
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pirkimų komisijos darbo reglamentas, patvirtintas
Kalėjimų departamento direktoriaus 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-299;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos supaprastintų viešųjų pirkimų 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);
Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m.
gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-572;
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų gynybos ir saugumo srityje
komisija ir jos darbo reglamentu, patvirtintu Kalėjimų departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. V-147
(Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-196 redakcija);
2018 biudžetiniais metais Kalėjimų departamente numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas,
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-103;
2019 biudžetiniais metais Kalėjimų departamente numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas,
patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. kovo 14 d. įsakymu Nr. V-121 (Kalėjimų departamento direktoriaus
2019 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-240 redakcija).
Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje taip pat sudarytos viešųjų pirkimų komisijos,
nustatyti šių komisijų darbo reglamentai, patvirtintos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.
Aprašomoji dalis (nurodyti vidaus teisės aktus, jei tokių yra, glaustai aprašyti sprendimo priėmimo procedūrą)

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente nustatytas apibrėžtas asmenų
ratas, kuris gali priimti sprendimus.
Kalėjimų departamento ūkinės ir finansinės veiklos taryba prie Kalėjimų departamento direktoriaus ir jos darbo
reglamentas, 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.
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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)

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
6.1. Ar įstaigoje patvirtintos
įslaptintos informacijos
administravimo, apsaugos ir
kontrolės tvarką
reglamentuojančios taisyklės?

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

Kalėjimų departamente parengtas Įslaptintos informacijos administravimo kai kurių procedūrų atlikimo Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas
Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-532;
parengtas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 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 Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų, kuriose dirbama su
įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija, sąrašas, patvirtintas Kalėjimų departamento direktoriaus 2017 m.
vasario 22 d. įsakymu Nr. V-75;
sudaryta Kalėjimų departamento Centrinė specialioji ekspertų komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2012
m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-489 redakcija);
paskirti atsakingi asmenys, įgalioti gabenti įslaptintus dokumentus, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m.
balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-157;
paskirti atsakingi asmenys, patvirtinti Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-229;
nustatytos Įslaptintų dokumentų ir įslaptintų laikmenų saugojimo vietos, patvirtintos Kalėjimų departamento direktoriaus
2016 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-134;
sudaryta Įslaptintos informacijos apsaugos tikrinimo komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus 2019 m.
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birželio 12 d. įsakymu Nr. V-232.
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?
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 pažeidimų skaičių, kokių priemonių imtasi priežastims pašalinti, ar taikyta atsakomybė)

Kalėjimų departamente ir daugumoje jam pavaldžių įstaigų analizuojamu laikotarpiu nebuvo užfiksuota įslaptintos
informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarkos pažeidimų.
Kalėjimų departamento 2018 m. rugsėjo mėnesį Šiaulių tardymo izoliatoriuje atlikto tikslinio patikrinimo metu buvo
nustatyta nežymių įslaptintos informacijos administravimo; įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo ir
administravimo trūkumų. Atlikus tikslinį patikrinimą, buvo teikti siūlymai trūkumams šalinti, įstaiga parengė ir įgyvendino
tikslinio patikrinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti skirtą planą, kuriame numatė konkrečias priemones, priemonių
vykdytojus bei jų įgyvendinimo terminus.
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 Kalėjimų departamento Centrinė specialioji ekspertų komisija, patvirtinta Kalėjimų departamento direktoriaus
2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-234 (Kalėjimų departamento direktoriaus 2018 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-489 redakcija).
Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose teisės aktai yra periodiškai peržiūrimi ir keičiami, atsižvelgiant į
įstaigoje 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

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

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nuo 2018 m. birželio 11 d. iki 2018 m. spalio 22 d. atliko korupcijos
rizikos analizę bausmių vykdymo sistemoje; analizuotas 2016 – 2018 metų laikotarpis. Išanalizavus Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų pirkimų kontrolės srityje bei veiklą
bausmių vykdymo sistemoje vykdant viešųjų ir privačių interesų derinimo viešųjų pirkimų srityje kontrolę, nustatyta, kad
minėtose veiklos srityse korupcijos rizika egzistuoja. Atsižvelgdama į tai, Specialiųjų tyrimų tarnyba teikė siūlymus, kurie padėtų
geriau valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą
padarytų skaidresnę.

Aprašomoji dalis (nurodyti atliktas priemones)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, atlikusi korupcijos rizikos analizę bausmių vykdymo sistemoje, teikė
pastabas ir siūlymus, siekiant mažinti korupcijos riziką vertintose bausmių vykdymo sistemos kontrolės srityse.
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veiksniams valdyti ir / ar šalinti?

Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų pirkimų kontrolės srityje, buvo priimtas
teisės aktas - Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklės, kurios nustato Kalėjimų departamento ir Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų (toliau – įstaigos) pirkimų bausmių vykdymo sistemoje planavimo, organizavimo ir vykdymo
tvarką, apibrėžia Kalėjimų departamento ir įstaigų teises ir pareigas; Įstaigų darbuotojams organizuoti mokymai aktualiausiais
viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, kurių metu aptartos Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo taisyklių
nuostatos, nagrinėtos dažniausiai kylančios problemos ir kiti aktualūs klausimai; kiti siūlymai įtraukti į Kalėjimų departamento ir
jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 programos įgyvendinimo priemonių planą.
Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių vykdymo sistemoje vykdomos viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolės
srityje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teikti siūlymai įtraukti į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 programos įgyvendinimo priemonių planą. Atsižvelgdamas į Išvados dėl
korupcijos rizikos analizės Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklos srityse projekte
paminėtus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų reikalavimų
neatitikimo atvejus, Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius 2018 m. spalio 29 d. Kalėjimų departamento direktoriui pateikė
siūlymą inicijuoti tarnybinio patikrinimo procedūrą dėl Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamento darbuotojų bei
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovų bei jų pavaduotojų galimų tarnybinių nusižengimų.
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonės vadovams 2018 m. spalio 31 d. atitinkamai teikti siūlymai inicijuoti
tarnybinių (darbo drausmės) patikrinimų procedūras dėl kitų Išvados projekte nustatytų Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų
ir valstybės įmonės darbuotojų galimų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų pažeidimų. Visais atvejais tarnybiniai patikrinimai buvo atlikti.

Imuniteto skyriaus vyriausioji specialistė

Ligita Širvelienė
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