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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601, patvirtintos Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 7 punktu, Lietuvos probacijos
tarnyboje 2020 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas
laikotarpis nuo 2019 -07-01 iki 2020-06-30.
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 direktoriaus 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-139 „Dėl darbo grupės
sudarymo“ sudaryta darbo grupė.
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatyta, kad
Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš nustatytų kriterijų. Atlikus analizę
nustatyta, kad Lietuvos probacijos tarnybos veiklos sritis atitinka 2 kriterijus, t. y. „pagrindinės
funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ ir „veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų
ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“.
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. Pažymėtina, kad vykdant prižiūrimų asmenų priežiūrą nors
ir galutinius sprendimus, kurių pagrindu yra pakeičiamas įstaigos registre esančių asmenų teisinis
statusas priima tik teismas, tačiau priežiūros priemones planuoja, sprendimus dėl
kreipimosi/nesikreipimo į teismą, prima įgalioti tarnybos darbuotojai. Įstaigos darbuotojai priima tik
tokius sprendimus, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos probacijos įsakymas, Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas.
Tačiau pažymėtina, kad įstaigos darbuotojai, vykdydami nuteistųjų priežiūrą ir vertindami asmens
elgesį, rizikos lygį ir kitas reikšmingas aplinkybes priima individualius sprendimus dėl asmens
išleidimo į užsienį ar kitą Lietuvos miestą, dėl kreipimosi į teismą nutraukti asmens priežiūrą prieš
terminą ar vertinant padarytus pažeidimus ir priimant sprendimus dėl kreipimosi/nesikreipimo į
teismą, kad bausmė būtų pakeista griežtesne.
Per analizuojamąjį laikotarpį įstaigoje nebuvo nustatyta darbuotojų Korupcinio
pobūdžio ir kito tipo tapataus pobūdžio veiklų, nebuvo gauta pasitvirtinusių pranešimų apie
darbuotojų netinkamą ar neteisėtą funkcijų atlikimą.
Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintas sąrašas pareigybių, kurios
turi teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, tačiau per analizuojamą laikotarpį įstaigoje
nebuvo gautų ir siųstų įslaptintų dokumentų.

Motyvuota išvada: atsižvelgiant į tai, kad įstaigos veikla atitinka 2 kriterijus pagal
kuriuos sprendžiama ar įstaigoje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, daroma išvada,
kad Lietuvos probacijos tarnyboje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
PRIDEDAMA. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimynas, 8 lapai.
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