LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
2019-08-28 Nr. VD-851
Panevėžys
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601, patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punktu, Lietuvos probacijos
tarnyboje 2019 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas
laikotarpis nuo 2018 -09-01 iki 2019-06-30.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-110 patvirtintu
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašu.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlikta dokumentiniu būdu, peržiūrint įstaigos
nuostatus, pareigybių aprašymus, vykdomos veiklos dokumentus ir veiklos ataskaitas, Lietuvos
Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, kuriais savo darbe vadovaujasi
darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas. Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė
Lietuvos probacijos tarnybos Administracijos reikalų skyriaus vedėja Aušra Klasinskienė.
Atlikus analizę galima konstatuoti, kad įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybė
egzistuoja, nes atitinka du iš septynių kriterijų, numatytų Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijose.
Įstaigos nuostatuose yra nustatytos funkcijos: ,,planuoti ir vykdyti probuojamųjų priežiūrą“ ir
,,kontroliuoti kaip nuteistieji atlieka viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, auklėjamojo ir
baudžiamojo poveikio priemone“, todėl įstaigos darbuotojų funkcija yra užtikrinti teismų
nuosprendžių (nutarčių) vykdymą, tačiau galutinius sprendimus, kurių pagrindu yra pakeičiamos
įstaigos registre esančių asmenų teisinis statusas priima tik teismas. Įstaigos darbuotojai priima tik
tokius sprendimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos probacijos įsakymas, Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas,
kuriuose išsamiai išdėstytos administracinės procedūros eiga, terminai, nustatyti konkretūs,
objektyviai pamatuojami reikalavimai administracinėje procedūroje dalyvaujantiems asmenims. Per
analizuojamąjį laikotarpį įstaigoje nebuvo nustatyta darbuotojų Korupcinio pobūdžio ir kito tipo
tapataus pobūdžio veiklų, nebuvo gauta pranešimų apie darbuotojų netinkamą ar neteisėtą funkcijų
atlikimą.
Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintas sąrašas pareigybių veiklos
koordinavimo ir kontrolės skyriaus trys pareigybės), kurios turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, tačiau per analizuojamą laikotarpį įstaigoje nebuvo gautų ir siųstų įslaptintų dokumentų.
Išanalizavus kitas Lietuvos probacijos tarnybos veiklos sritis, nustatyta, kad įstaiga
neatitinka Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje nurodytų kitų kriterijų: nepadaryta
korupcinių nusikaltimų; pagrindinės funkcijos nėra kontrolės ar priežiūros vykdymas (asmenų,
esančių įskaitoje priežiūra ir kontrolė vykdoma, tačiau sankcijų keičiančių šių asmenų teisinę padėtį
taikymas - ne probacijos tarnybos kompetencijoje); atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai,
darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė reglamentuota išsamiai; veikla nesusijusi su
papildomų teisių suteikimu ar apribojimu (probacijos registre esančių asmenų atžvilgiu sprendimus
priima teismas); svarbiems sprendimams priimti būtinas aukštesnės institucijos arba teismo
patvirtinimas (priklausomai nuo veiklos srities); atlikus korupcijos rizikos analizę veiklos trūkumų
nenustatyta.

Motyvuota išvada: Lietuvos probacijos tarnyboje egzistuoja labai maža korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
PRIDEDAMA. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas, 7 lapai.
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