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LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIUS

KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI
VALSTYBĖS ĮMONĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2019 – 2021 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 

PER 2021 M. ATASKAITA

Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

1 Tikslas. Atskleisti ir šalinti korupcijos atsiradimo prielaidas bei sąlygas bausmių vykdymo sistemos veiklos srityse
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Vidaus ir išorės korupcijos grėsmių bei korupcijos pasireiškimo tendencijų bausmių vykdymo sistemoje valdymas;
2. Atliktų tarnybinių patikrinimų dėl darbuotojų galimų tarnybinių nusižengimų kokybiniai pokyčiai.

1.1. Identifikuoti 
rizikingas 
bausmių 
vykdymo 
sistemos veiklos 
sritis

1.1.1. Teikti siūlymus dėl 
bausmių vykdymo sistemos 
rizikingų veiklos sričių

KD struktūriniai 
padaliniai,
KD pavaldžios 
įstaigos

Ne rečiau nei 
kartą per metus; 
įžvelgus rizikas – 
nedelsiant

Pateikti siūlymai dėl bausmių
vykdymo sistemos rizikingų 
veiklos sričių

1.1.3. Atlikti vidaus ir išorės 
korupcijos grėsmių, 
tarnybinių nusižengimų bei 
korupcijos pasireiškimo 
tendencijų bausmių vykdymo
sistemoje apžvalgą-analizę ir 
jos pagrindu, esant poreikiui, 
rengti metodines 
rekomendacijas

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

2019 – 2021 m. Atlikta vidaus ir išorės 
korupcijos grėsmių, 
tarnybinių nusižengimų bei 
korupcijos pasireiškimo 
tendencijų bausmių vykdymo
sistemoje apžvalga-analizė

Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – LPT)
Išvada  dėl  korupcijos  pasireiškimo
tikimybės  nustatymo  ir  Korupcijos
pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  LPT
klausimynas 2021-09-22 Nr. VD-2000.

1.2. Tobulinti bausmių
vykdymo 
sistemos 
darbuotojų ir 
informacijos 
apsaugos nuo 
neteisėto poveikio
sistemą

1.2.3. Teikti informaciją 
Kalėjimų departamento 
Imuniteto skyriui pagal 
bausmių vykdymo sistemos 
darbuotojų ir informacijos 
apsaugos nuo galimo 
neteisėto poveikio ir įtakos 
tvarkos aprašą

KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat Užtikrintas nuolatinis 
informacijos pagal bausmių 
vykdymo sistemos 
darbuotojų ir informacijos 
apsaugos nuo galimo 
neteisėto poveikio ir įtakos 
tvarkos aprašą teikimas

LPT  užtikrintas  nuolatinis  informacijos
pagal  bausmių  vykdymo  sistemos
darbuotojų  ir  informacijos  apsaugos  nuo
galimo neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos
aprašą teikimas. 

1.2.4. Kaupti, analizuoti ir 
vertinti duomenis, siekiant 
sumažinti galimas grėsmes ir 

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 

2019 – 2021 m. Parengta galimų grėsmių 
bausmių vykdymo sistemai 
ataskaita
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

rizikas bausmių vykdymo 
sistemai

įstaigos ir 
valstybės įmonė

1.3. Stiprinti viešųjų ir
privačių interesų 
derinimo 
valstybinėje 
tarnyboje 
priežiūrą ir 
mažinti šių 
pažeidimų riziką

1.3.5. Vykdyti stebėseną, 
kaip Kalėjimų departamente 
ir jam pavaldžiose įstaigose 
vykdomos Lietuvos Respub-
likos viešųjų ir privačių inte-
resų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 10 
straipsnio „Privačių interesų 
duomenų viešumas“ nuo-
statos

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat, pagal 
poreikį 

Vykdoma nuolatinė 
stebėsena, kaip Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose 
vykdomos Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje 
įstatymo 10 straipsnio 
nuostatos

Vykdoma nuolatinė stebėsena dėl  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10
straipsnio  nuostatų  įgyvendinimo.  LPT
Veiklos  organizavimo  skyriaus  (toliau  –
VOS)  pažymos  2021-03-26  Nr.  VD-919,
2021-10-04 Nr.  VD-2147,  2021-12-31 Nr.
VD-2805  „Dėl  privačių  interesų
deklaravimo“.

1.3.7. Atlikti 
nevadovaujančias pareigas 
einančių bausmių vykdymo 
sistemos darbuotojų privačių 
interesų deklaracijų 
patikrinimus

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Kartą per pusmetį Patikrintos bausmių 
vykdymo sistemos 
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijos

Pareigūnų  ir  darbuotojų,  privalančių
deklaruoti  privačius  interesus,  elektroniniu
būdu pateiktų privačių interesų deklaracijų
pateikimas  kontroliuojamas  nuolat,
ypatingai  turint  informacijos  apie
pasikeitimus,  gavus  leidimą  dirbti  kitą
darbą,  paskiriant  viešųjų  pirkimų
organizatoriais  bei  iniciatoriais,  naujai
priimtų, sudarius santuoką bei kt.
LPT  VOS  pažymos  2021-06-30  Nr.  VD-
1594,  2021-10-04 Nr.  VD-2147,  2021-12-
31  Nr.  VD-2805  „Dėl  privačių  interesų
deklaravimo“.

1.3.8. Teikti informaciją 
Valstybės tarnautojų registrui
apie asmenis, kurie įstaigos 
sprendimu yra patraukti 
tarnybinėn (drausminėn) 
atsakomybėn už tarnybinius 
nusižengimus, susijusius su 
Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje 

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Nuolat, pagal 
poreikį

Valstybės tarnautojų registrui
visais teisės aktuose 
nustatytais atvejais pateikta 
informacija apie asmenis, 
kurie patraukti tarnybinėn 
(drausminėn) atsakomybėn 
už tarnybinius nusižengimus,
susijusius su Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo 

LPT  nėra  darbuotojų,  kurie  patraukti
tarnybinėn  (drausminėn)  atsakomybėn  už
tarnybinius  nusižengimus,  susijusių  su
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir  privačių
interesų  derinimo  valstybinėje  tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais.



3

Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

įstatymo reikalavimų 
pažeidimais

valstybinėje tarnyboje 
įstatymo reikalavimų 
pažeidimais

1.3.9. Rinkti ir analizuoti 
informaciją apie Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose bei 
valstybės įmonėje dirbančius 
asmenis, tarpusavyje 
susijusius artimais 
giminystės ar svainystės 
ryšiais

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Kartą per pusmetį Sudarytas ir kas pusmetį 
atnaujinamas Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose bei 
valstybės įmonėje dirbančių 
asmenų, tarpusavyje 
susijusių artimais giminystės 
ar svainystės ryšiais, sąrašas

LPT  dirbančių  asmenų,  tarpusavyje
susijusių artimais giminystės ar  svainystės
ryšiais,  sąrašas  parengiamas  ir  kartą  per
pusmetį atnaujinamas.
LPT  parengtas  ir  išsiųstas  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  Imuniteto  skyriui
(toliau  –  Imuniteto  skyrius)  raštai  „Dėl
giminystės ir svainystės ryšių“ (2021-02-02
Nr. S-81, 2021-07-30 Nr. S-570).

1.4. Vykdyti kitas 
priemones, 
mažinančias 
korupcijos 
apraiškas bausmių
vykdymo 
sistemoje

1.4.1. Siekiant užtikrinti 
viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje kontrolės rizikos 
mažinimą, atlikti darbuotojų, 
turinčių leidimus dirbti kitą 
darbą, tikrinimą pagal 
Lietuvos Respublikos 
apdraustųjų valstybiniu 
socialiniu draudimu ir 
valstybinio socialinio 
draudimo išmokų gavėjų 
registro (toliau – Apdraustųjų
registras) duomenis

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Kartą per metus Pagal Apdraustųjų registro 
duomenis atliktas bausmių 
vykdymo sistemos 
darbuotojų, turinčių leidimus 
dirbti kitą darbą, patikrinimas

Darbuotojai  pagal  LR  apdraustųjų
valstybiniu  socialiniu  draudimu  ir
valstybinio  socialinio  draudimo  išmokų
gavėjų registro duomenis atlikti patikrinimo
negali,  atsižvelgiant  į  tai,  kad  neturi
prisijungimo  prie  Apdraustųjų  registro.
Darbuotojų,  turinčių  leidimus  dirbti  kitą
darbą,  tikrinimai  atliekami  per  Privačių
interesų  registrą  (PINREG).  LPT  VOS
pažymos 2021-06-30 Nr.  VD-1594,  2021-
10-04 Nr.  VD-2147,  2021-12-31 Nr.  VD-
2805 „Dėl privačių interesų deklaravimo“.

1.4.3. Vykdyti nuolatinę 
stebėseną ir įvertinti esamą 
praktiką dėl pretendentų į 
pareigas Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose bei 
valstybės įmonėje 
nepriekaištingos reputacijos 

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Iki 2021 m. Įvertinta esama praktika dėl 
pretendentų į pareigas 
Kalėjimų departamente ir 
jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje 
nepriekaištingos reputacijos 
tikrinimo; nustačius galimas 
rizikas ar specifinius atvejus, 

Apie  asmenis  pretenduojančius  į  LPT
laisvas  pareigybes,  informuojamas
Imuniteto skyrius elektroniniu paštu. Gavus
informaciją  iš  Imuniteto  skyriaus,
siunčiamas  Lietuvos  Respublikos
specialiųjų  tyrimų  tarnybai  (toliau-  STT)
Prašymas pateikti informaciją apie asmenį,
siekiantį  eiti  pareigas  valstybės  ar
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

tikrinimo, prieš juos priimant
ir skiriant į pareigas

parengtas apibendrinimas, 
formuojama vieninga 
praktika

savivaldybės įstaigoje ar įmonėje, Europos
Sąjungos  ar  tarptautinėse  institucijose
Lietuvos  Respublikos  teikimu.  Visi
pretendentai  dėl  nepriekaištingos
reputacijos  tikrinami  Administracinių
nusižengimų bei Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registruose. Gavus informaciją iš
STT,  įstaigoje  rengiama  Tikrinimo išvada
dėl  nepriekaištingos  reputacijos
patikrinimo,  kurią  vizuoja  atsakingi
darbuotojai ir pateikiama LPT direktoriui.

1.4.4. Vykdyti važiavimo į 
tarnybos vietą ir iš jos 
kompensavimo kontrolę

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Kartą per pusmetį Patikrinti kompensacijos 
išmokų gavėjai

Važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos kompe-
nsavimo kontrolę vykdoma kartą per ketvir-
tį, sutikrinant pareigūnų pateiktus duomenis
ataskaitoje  su  darbo  laiko  apskaitos  žini-
araščiais ir,  ar ataskaitoje  nurodytas atstu-
mas atitinka  atstumą nurodytą prašyme ko-
mpensuoti išlaidas ir apskaičiuotos kompe-
nsacijos sumos teisingumą.

2 Tikslas. Siekti didesnio bausmių vykdymo sistemos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo bei aiškumo, mažinti korupcijos apraiškas bausmių 
vykdymo sistemoje

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos ir darbinės aplinkos vertinimas;
2. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų susidūrimas su korupcijos apraiškomis.

2.1. Didinti 
motyvuoto ir 
sąžiningo 
personalo skaičių 
bausmių 
vykdymo 
sistemoje 
tobulinant 
atrankos 
procedūras

2.1.1. Teisės aktų nustatyta 
tvarka skelbti informaciją 
apie atrankas į laisvas 
Kalėjimų departamento ir 
jam pavaldžių įstaigų 
darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, pareigas 
Kalėjimų departamento ir 
jam pavaldžių įstaigų 
interneto svetainėse

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

2019 – 2021 m. Informacija apie atrankas į 
laisvas darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigas
teisės aktų nustatyta tvarka 
skelbiama Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų interneto 
svetainėse

Informacija  apie  konkursus  į  laisvas
darbuotojų,  dirbančių pagal  darbo sutartis,
pareigas  skelbiama  LPT  interneto
svetainėje.

2.1.2. Parengti darbuotojų, KD Imuniteto 2019 m. Parengtas ir patvirtintas 
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

dirbančių pagal darbo 
sutartis, priimamų į pareigas 
Kalėjimų departamente ir 
jam pavaldžiose įstaigose, 
tikrinimo tvarkos aprašą

skyrius, KD 
Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

darbuotojų, dirbančių pagal 
darbo sutartis, priimamų į 
pareigas Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose, 
tikrinimo tvarkos aprašas

2.1.3. Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos 
įstatymo 9 straipsnyje 
nurodytais pagrindais ir 
tvarka kreiptis į STT dėl 
informacijos apie asmenį, 
siekiantį eiti arba einantį 
pareigas bausmių vykdymo 
sistemoje

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Nuolat, pagal 
poreikį

Į STT kreiptasi dėl asmenų, 
pretenduojančių į pareigybes,
prieš skiriant į kurias 
pateikiamas rašytinis 
prašymas STT

Per  2021  m.  91  kartą  kreiptasi  į  STT su
rašytiniu prašymu pateikti informaciją apie
asmenis,  pretenduojančius  eiti  pareigas
LPT. 

2.1.4. Informuoti Kalėjimų 
departamento Imuniteto 
skyrių apie vykdomas 
atrankas į laisvas pareigybes 
Kalėjimų departamente ir 
jam pavaldžiose įstaigose bei
šiose atrankose 
dalyvaujančius pretendentus

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat Pateikta informacija apie 
visas vykdomas atrankas į 
laisvas pareigybes Kalėjimų 
departamente ir jam 
pavaldžiose įstaigose bei 
šiose atrankose 
dalyvaujančius pretendentus

Imuniteto  skyrius  elektroniniu  paštu
informuojamas  apie  asmenis
pretenduojančius  į  LPT laisvas  pareigybes
(Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos 2019-
08-13 raštas Nr. 1S-2171 „Dėl informacijos
pateikimo").

2.2. Užtikrinti 
bausmių 
vykdymo 
sistemoje 
atliekamų viešųjų 
pirkimų 
skaidrumą

2.2.1. Sudaryti ir nuolat 
atnaujinti Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų darbuotojų, 
dalyvaujančių viešuosiuose 
pirkimuose (įskaitant viešųjų 
pirkimų iniciatorius), sąrašą.

KD 
Centralizuotas 
viešųjų pirkimų 
skyrius, 
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Kartą per pusmetį Sudarytas ir kas pusmetį 
atnaujinamas Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų darbuotojų, 
dalyvaujančių viešuosiuose 
pirkimuose, sąrašas

Darbuotojų,  dalyvaujančių  viešuosiuose
pirkimuose, sąrašas atnaujinamas kartą per
metus (tvirtinamas direktoriaus įsakymu) ir
esant  poreikiui,  t.  y.  paskiriant  naują
darbuotoją.
LPT  direktoriaus  įsakymai  dėl  Viešųjų
pirkimų iniciatorių paskyrimo: 2020-12-16
Nr. V-241; 2021-02-12 Nr. V-36, 2021-05-
06 Nr. V-91, 2021-08-03 Nr. V-137, 2021-
09-23  Nr.  V-167.  LPT  direktoriaus
įsakymai dėl Viešųjų pirkimų organizatorių
paskyrimo: 2020-12-16 Nr. V-240. 
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

Vedamas Konfidencialumo pasižadėjimų ir
nešališkumo deklaracijų registras.

2.2.4. Vykdyti viešųjų 
pirkimų prevencinės kontrolę

KD 
Centralizuotas 
viešųjų pirkimų 
skyrius, 
KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

2020 – 2021 m. Užtikrintas bausmių 
vykdymo sistemos įstaigose 
vykdomų viešųjų pirkimų 
prevencinės kontrolės 
priemonių vykdymas

Vykdomas  viešųjų  pirkimų  dokumentų
derinimas  vadovaujantis  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos 2020 m. gegužės 19
d.  direktoriaus  įsakymu  Nr.  V-142  „Dėl
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus  2018  m.  gruodžio  21  d.
įsakymo Nr.  V-572  „Dėl  viešųjų  pirkimų
planavimo,  organizavimo  ir  vykdymo
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ bei LPT
direktoriaus 2021-04-02 įsakymu Nr. V-67
„Dėl  Lietuvos probacijos  tarnybos viešųjų
pirkimų organizavimo ir kontrolės taisyklių
patvirtinimo“. 
Nuo 2021-09-15 vykdomas viešųjų pirkimų
dokumentų  derinimas  vadovaujantis
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  2021
m.  rugsėjo 6 d.  direktoriaus įsakymu Nr.
V-285  „Dėl  viešųjų  pirkimų  planavimo,
organizavimo  ir  vykdymo  taisyklių
patvirtinimo“. 
LPT direktoriaus 2021-09-23 įsakymas Nr.
V-168  „Dėl  vienetinių  pirkimų  paraiškas
koordinuojančio asmens skyrimo“.

2.2.5. Kaupti ir analizuoti 
duomenis apie tai, kokius 
ekspertinius vertinimus 
viešuosiuose ir su kokiais 
tiekėjais susijusius 
ekspertinius vertinimus yra 
atlikę įstaigoje dirbantys 

KD 
Centralizuotas 
viešųjų pirkimų 
skyrius, 
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Kartą per pusmetį Sudarytas ir ne rečiau nei kas
pusmetį atnaujinamas 
ekspertinius vertinimus 
viešuosiuose pirkimuose 
atliekančių ekspertų sąrašas, 
sukaupti duomenys apie 
ekspertų atliktus ekspertinius

Nėra  sudaryto  ekspertinius  vertinimus
viešuosiuose  pirkimuose  atliekančių
ekspertų sąrašo. 
Ekspertiniai  vertinimai  nebuvo  vykdomi
Lietuvos  probacijos  tarnybos  vykdytuose
viešuosiuose pirkimuose.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

ekspertai vertinimus
2.3. Mažinti 

korupcijos 
apraiškas  
Kalėjimų 
departamentui 
pavaldžių įstaigų 
veikloje, 
susijusioje su 
kontrolės ir 
priežiūros 
vykdymu

2.3.1. Įvairiu paros metu 
organizuoti Kalėjimų 
departamentui pavaldžių 
įstaigų ir valstybės įmonės 
administracinių padalinių 
vadovų ir darbuotojų bei 
budinčiųjų pamainų darbo 
drausmės (įskaitant 
darbuotojų blaivumą) 
patikrinimus

KD pavaldžios 
įstaigos

Ne rečiau nei 
kartą per du 
mėnesius

Atlikti Kalėjimų 
departamentui pavaldžių 
įstaigų ir valstybės įmonės 
administracinių padalinių 
vadovų ir darbuotojų bei 
budinčiųjų pamainų darbo 
drausmės patikrinimai

LPT  nuolat  kontroliuojama  darbuotojų
darbo  drausmė  ir  vizualiai  tikrinamas
darbuotojų blaivumas. Blaivumo tikrinimas
atliekamas  periodiškai  arba  kylant
įtarimams.

2.3.3. Atlikti nuolatinę 
Lietuvos probacijos tarnybos 
darbuotojų stebėseną dėl 
probuojamųjų priežiūros 
vykdymo

Lietuvos 
probacijos 
tarnyba

Ne rečiau nei 
kartą per mėnesį

Atliktas Lietuvos probacijos 
tarnybos darbuotojų dėl 
probuojamųjų priežiūros 
vykdymo patikrinimas 

LPT  patikrinimai  vyksta  nuolat,  tikrinant
probuojamųjų  asmens  bylas,  nagrinėjant
prašymus,  skundus,  atsižvelgiant  į  gautą
informaciją el. paštu.
Siekiant  įgyvendinti  korupcijos  riziką,
pradėtas taikyti „keturių akių“ principas, t.
y.  atliekant  pakartotinio  nusikalstamo
elgesio  rizikos  vertinimus  pagal  OASys
arba  START-AV  metodikas,  vertinimus
tvirtintu ne mažiau kaip 2 LPT specialistai.
Veiklos koordinavimo ir  kontrolės skyrius
atlieką visų LPT regionų skyrių darbuotojų
dėl  probuojamųjų  priežiūros  vykdymo
patikrinimus. 
Per  2021  m.  atlikti  tarnybinės  veiklos
patikrinimai:
Probuojamųjų,  kurių  rizika  nusikalsti
įvertinta  kaip  aukšta,  priežiūros  planų
patikrinimas;
Kauno  regiono  skyriaus  Vilkaviškio
teritorinio padalinio patikrinimas;
Kauno  regiono  skyriaus  Kaišiadorių
teritorinio padalinio patikrinimas;
Kauno  regiono  skyriaus  Kėdainių
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

teritorinio padalinio;
Šiaulių  regiono  skyriaus  Naujosios
Akmenės teritorinio padalinio;
Klaipėdos  regiono  skyriaus  Klaipėdos
teritorinio padalinio;
Kauno regiono skyriaus Kauno miesto;
LPT  visų  regiono  skyrių  probuojamųjų
rizikos vertinimų pagal vertinimo metodiką
OASys  kokybės  stebėsenos  patikrinimai
(smurtinio  elgesio:  kai  smurtaujama
artimoje  aplinkoje,  kai  smurtaujama  ne
artimoje  aplinkoje,  kai  smurtaujama  prieš
vaikus). Parengtos 3 pažymos su siūlymais
dėl tarnybinės veiklos tobulinimo (2021-07-
02  pažyma  Nr.  VD-1656,  2021-07-05
pažyma Nr. VD-1710, 2021-09-16 pažyma
Nr.  VD-1966,  2021-12-07  pažyma  VD-
2709  ir  pažyma  VD-2710);  Netiksliniai
asmens bylų patikrinimai  (10  patikrinimų,
pagal gautus skundus, ypatingus įvykius ir
pan.).
Parengtas  ir  LPT  direktoriaus  patvirtintas
Pakartotinio  nusikalstamo  elgesio  rizikos
vertinimų  stebėsenos  priemonių  planas
(2021-03-30  Nr.  V-63),  plane  numatytos
priemonės vykdomos.  Sudaryta nuolatinė
komisija  LPT  pareigūnų  parengtų  rizikos
vertinimų kokybei stebėti.  
Regionų skyriuose taip pat nuolat atliekami
vidiniai  darbuotojų  patikrinimai  dėl
probuojamųjų priežiūros vykdymo:
Kauno regiono skyriuje patikrinimai atlikti
Kauno,  Prienų,  Kėdainių,  Lazdijų,
Marijampolės,  Alytaus,  Varėnos
teritoriniuose  padaliniuose.  Patikrinimai
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

vyksta  nuolat  –  iš  viso  buvo  atlikti  35
patikrinimai;  Skyriuje  kiekvieną  mėnesį
organizuoti  pasitarimai  dėl  veiklos
tobulinimo  ir  tikrinimo  metu  išaiškėjusių
klaidų  taisymo.  Organizuojamos
supervizijos ir konsultacijos; 
Klaipėdos  regiono  skyriuje patikrinimai
vyksta  nuolat  –  pagal  skyriaus  viršininko
surašytą  pažymą  bei  metines  užduotis
kuruojantys  pareigūnai  tikrina  savo
kuruojamų  pareigūnų  probuojamųjų  /
nuteistųjų  asmens  bylas.  Ne  rečiau  kaip
kartą  per  metus  atliekamas  tarnybinės
veiklos  išsamus  patikrinimas,  surašant
pažymą  apie  patikrinimo  rezultatus.
Periodiškai metų bėgyje viršininkas atlieka
darbo drausmės patikrinimus, lankydamasis
teritoriniuose  padaliniuose  įvairiu  darbo
laiku bei stebint ecoflit sistemoje tarnybinių
automobilių judėjimą.
Maždaug  kartą  per  pusmetį,  o  esant
poreikiui  ir  dažniau  yra  peržiūrimos
teritorijos,  o  poreikiui  esant  vykdoma
pareigūnų  rotacija  surašant  naują  pažymą
apie teritorijų paskirstymą;  
Vilniaus  regiono  skyriuje atlikti  64
patikrinimai  Vilniaus  m.  ir  kituose
teritoriniuose  padaliniuose.  Patikrinimų
metu patikrinta virš 500 bylų;
Panevėžio regiono skyriuje atlikti Pasvalio,
Kupiškio,  Anykščių,  Rokiškio,  Zarasų,
Utenos,  Ignalinos,  Biržų,  Visagino  ir
Molėtų  teritorinių  padalinių  veiklos
kompleksiniai  (bausmių  vykdymo,
elektroninio  monitoringo,  resocializacijos)
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
vertinimo kriterijai

Įvykdymas

patikrinimai;
Šiaulių  regiono  skyriuje atliktos  46
stebėsenos  ir  patikrinimai  dėl  priežiūroje
esančių asmenų priežiūros vykdymo.

3 Tikslas. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atsparumą ir nepakantumą korupcijai, didinti antikorupcinį sąmoningumą, plėsti darbuotojų žinias korupcijos 
prevencijos ir profesinės etikos srityse

Tikslo rezultato kriterijai:
1. Tolerancijos korupcijai bausmių vykdymo sistemoje indeksas;
2. Gebėjimas atpažinti korupcijos apraiškas kasdienėse darbinėse situacijose.

3.4. Didinti bausmių 
vykdymo 
sistemos 
darbuotojų 
antikorupcinį 
sąmoningumą

3.4.1. Pasirašytinai 
supažindinti priimamus į 
tarnybą ar darbą pareigūnus, 
karjeros valstybės tarnautojus
ir darbuotojus, dirbančius 
pagal darbo sutartis, su 
baudžiamąja ir drausmine 
atsakomybe už įvykdytas 
korupcinio pobūdžio veikas 
Kalėjimų departamente ir 
jam pavaldžiose įstaigose bei
valstybės įmonėje

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat, priimant į 
tarnybą ar darbą

Naujai priimti darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti su 
baudžiamąja ir drausmine 
atsakomybe už įvykdytas 
korupcinio pobūdžio veikas

Naujai  priimti  darbuotojai  pasirašytinai
supažindinti  su  baudžiamąja  ir  drausmine
atsakomybe  už  įvykdytas  korupcinio
pobūdžio veikas. 
Supažindinimo  dėl  atsakomybės  už
korupcinio  pobūdžio  nusikalstamas  veikas
ir  teisės  pažeidimus  lapas  saugomas
darbuotojo asmens byloje.

3.4.2. Priimamus 
(perkeliamus) į tarnybą ar 
darbą pareigūnus, karjeros 
valstybės tarnautojus ir 
darbuotojus, dirbančius pagal
darbo sutartis, papildomai 
instruktuoti dėl viešųjų ir 
privačių interesų konflikto 
pagal Lietuvos Respublikos 
viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymą

KD struktūrinių 
padalinių vadovai,
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat, priimant į 
tarnybą ar darbą

Naujai priimti (perkelti) 
darbuotojai instruktuoti 
viešųjų ir privačių interesų 
konflikto

Naujai  priimti  (perkelti)  darbuotojai,
privalantys  deklaruoti  privačius  interesus,
informuojami  apie  prievolę  pateikti
privačių  interesų  deklaraciją.
Supažindinami ir instruktuojami dėl artimų
asmenų  interesų  konflikto  pagal  Lietuvos
Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų
derinimo  valstybinėje  tarnyboje  įstatymą
dėl interesų konflikto.

3.4.3. Su pradedančiais dirbti
darbuotojais pravesti 

KD Imuniteto 
skyrius,

Nuolat, priimant į 
tarnybą ar darbą

Naujai priimtiems 
darbuotojams pravesti 

Naujai priimami darbuotojai supažindinami
su LPT Darbo reglamentu, Vidaus tvarkos
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Įvykdymo
terminas
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Įvykdymas

pažintinį – prevencinį 
pokalbį etikos, 
antikorupcijos, neteisėtų 
ryšių su nuteistaisiais 
palaikymo ir kitų galimų 
rizikos faktorių, dirbant 
bausmių vykdymo sistemos 
įstaigose, tema

KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

pažintiniai – prevenciniai 
pokalbiai 

taisyklėmis,  etikos  laikymosi  taisyklėmis
bei  prevencija  dėl  korupcijos,  pataisos
pareigūnų  veiklos  įstatymu  ir  kt.  teisės
aktais,  kurie  reglamentuoja  probacijos
tarnybos  veiklą.  Su  kiekvienu  naujai
priimtu darbuotoju pravedamas prevencinis
pokalbis  apie  pareigūno  etiką  bendraujant
su prižiūrimais asmenimis, neteisėtus ryšius
su  nuteistaisiais  bei  galimas  teisines
pasekmes dėl tokių ryšių.

3.4.5. Užtikrinti nuolatinį 
informacijos (duomenų) 
teikimą Kalėjimų 
departamento Imuniteto 
skyriui apie nuteistųjų 
(suimtųjų) siekius papirkti ar 
kitaip paveikti įstaigos 
darbuotojus

KD struktūriniai 
padaliniai,
KD pavaldžios 
įstaigos

Ne rečiau nei 
kartą per metus; 
esant informacijai
– nedelsiant

Užtikrintas nuolatinis 
informacijos apie nuteistųjų 
(suimtųjų) siekius papirkti ar 
kitaip paveikti įstaigos 
darbuotojus teikimas

Organizuojamų  pasitarimų  metu
akcentuojama  darbuotojams  apie
nepakantumą  korupcijai,   apie  kiekvieno
pareigą  nedelsiant  pranešti  atvejus  kai
siekiama papirkti ar kitaip paveikti įstaigos
darbuotojus.
Primenama, kad veikloje būtina vadovautis
Pataisos  pareigūnų,  kitų  valstybės
tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal
darbo  sutartis,  etikos  kodeksu,  kuriame
kalbama  apie  reagavimą  į  korupcijos
apraiškas  bei  reikalaujama  neatlikti
korupcinių veiksmų.

3.5. Skatinti bausmių 
vykdymo 
sistemos 
darbuotojus 
įsitraukti į 
antikorupcinę 
veiklą

3.5.1. Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų bei 
valstybės įmonės interneto 
svetainėse ir informaciniuose
stenduose skelbti Kalėjimų 
departamento „Pasitikėjimo 
linijos“, STT „Karštosios 
linijos“ ir kitų institucijų, 
kovojančių su korupcija, 
kontaktinius duomenis bei 
informaciją apie jų paskirtį

KD Imuniteto 
skyrius,
KD patarėjas 
(viešiesiems 
ryšiams),
KD pavaldžios 
įstaigos ir 
valstybės įmonė

Nuolat, pagal 
poreikį

Pasitikėjimo linija gaunama 
informacija apie galimas 
korupcijos apraiškas

Informacija,  kaip  ir  kur  pranešti  apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas,
pranešėjų apsaugą paskelbta LPT interneto
svetainėje.  Probacijos  tarnybų
informaciniuose  stenduose  ir  darbuotojų
darbo  kabinetuose  paskelbti  Kalėjimų
departamento  pasitikėjimo  telefono
numeris,  Lietuvos Respublikos Specialiųjų
tyrimų  tarnybos  „Karštoji  linija“,  kuriais
asmenys  galėtų  pateikti  informaciją  apie
galimai  vykdomas  korupcinio  pobūdžio
nusikalstamas veikas. 
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Įvykdymo
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Laukiamo rezultato
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Įvykdymas

3.5.2. Skatinti ir motyvuoti 
darbuotojus, prisidėjusius 
prie korupcinio pobūdžio 
nusikalstamų veikų 
nustatymo ir užkardymo bei 
antikorupcinės veiklos 
formavimo

 KD pavaldžios 
įstaigos,
KD patarėjas 
(viešiesiems 
ryšiams),
KD Imuniteto 
skyrius

Nuolat, pagal 
poreikį

Paskatinti darbuotojai, padėję
nustatyti ir išaiškinti 
korupcinio pobūdžio 
nusikalstamas veikas bei 
labiausiai prisidėję prie 
antikorupcinės aplinkos 
kūrimo

4 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Bausmių vykdymo sistemos vertinimas korumpuotumo aspektu;
2. Gyventojų suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje.

4.1. Stiprinti bausmių 
vykdymo 
sistemos veiklos 
viešumą ir 
atskaitingumą 
visuomenei

4.1.1. Skelbti aktualią 
informaciją apie bausmių 
vykdymo sistemos veiklą bei 
rezultatus Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų interneto 
svetainėse bei socialinių 
tinklų paskyrose

KD patarėjas 
(viešiesiems 
ryšiams),
KD pavaldžios 
įstaigos

Nuolat, pagal 
poreikį

Užtikrintas aktualios 
informacijos apie bausmių 
vykdymo sistemos veiklą ir 
rezultatus paskelbimas

Vykdoma nuolat,  LPT interneto svetainėje
atnaujinama aktuali informacija.

4.1.2. Skelbti Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų priimtus 
vidaus teisės aktus, susijusius
su įstaigų veiklos sritimis, 
Kalėjimų departamento ir 
jam pavaldžių įstaigų 
interneto svetainėse

KD Veiklos 
organizavimo 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Nuolat, pagal 
poreikį

Kalėjimų departamento ir 
jam pavaldžių įstaigų 
interneto svetainėse paskelbti
įstaigų vidaus teisės aktai, 
susiję su įstaigų veiklos 
sritimis

LPT  interneto  svetainėje  yra  skelbiami
teisės  aktai,  susiję  su  įstaigos  veiklos
sritimis.  Plano  priemonė  vykdoma  nuolat,
atnaujinama aktuali informacija.

4.2. Plėtoti 
antikorupcinį 
informavimą

4.2.1. Kalėjimų 
departamento interneto 
svetainės skiltyje 
„Korupcijos prevencija“ 
skelbti aktualią informaciją 
apie vykdomą veiklą 
korupcijos prevencijos srityje

KD Imuniteto 
skyrius,
KD patarėjas 
(viešiesiems 
ryšiams),
KD pavaldžios 
įstaigos

Nuolat, pagal 
poreikį

Užtikrintas aktualios 
informacijos apie korupcijos 
prevenciją paskelbimas

LPT  interneto  svetainėje  yra  skelbiama
aktuali  informacija  apie  korupcijos
prevenciją.

4.2.2. Skelbti informaciją KD patarėjas Nuolat, pagal Kalėjimų departamento LPT  korupcinio  pobūdžio  tarnybinių
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Kalėjimų departamento 
interneto svetainėje ir 
žiniasklaidoje apie pataisos 
pareigūnų padarytus 
korupcinio pobūdžio 
tarnybinius nusižengimus, 
ištirtus korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus ir 
baudžiamojon atsakomybėn 
patrauktus darbuotojus, 
gavus ikiteisminį tyrimą 
kuruojančio prokuroro 
leidimą

(viešiesiems 
ryšiams),
KD pavaldžios 
įstaigos

poreikį interneto svetainėje ir 
žiniasklaidoje paviešinta 
informacija apie pataisos 
pareigūnų padarytus 
korupcinio pobūdžio 
tarnybinius nusižengimus, 
ištirtus korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus ir 
baudžiamojon atsakomybėn 
patrauktus darbuotojus

nusižengimų ir baudžiamojon atsakomybėn
patrauktų  LPT  darbuotojų  per  ataskaitinį
laikotarpį nebuvo.

4.2.3. Parengti viešą 
kasmetinę Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų veiklos 
ataskaitą korupcijos 
prevencijos ir korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimų 
tyrimo srityje

KD Imuniteto 
skyrius,
KD pavaldžios 
įstaigos

Kartą per metus Kalėjimų departamento 
interneto svetainėje paskelbta
metinė Kalėjimų 
departamento ir jam 
pavaldžių įstaigų veiklos 
ataskaita korupcijos 
prevencijos ir korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimų 
tyrimo srityje

LPT korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų
nenustatyta.
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