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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 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

(toliau – Kalėjimų departamentas) 

vadovybei 2021 m. teiktos įžvalgos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

veiklos, duomenų (informacijos) 

peržiūros informacinėse sistemose, 

Korupcijos prevencijos įstatymo taikymo 

srityse (2021-10-25 motyvuota išvada 

Nr. 1S-3483). 

Kauno tardymo izoliatoriaus (toliau – 

Kauno TI) 2021-08-11 išvadoje Nr. 11-

6447 dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės pateiktos išvados dėl veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didesnė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

Vilniaus pataisos namuose (toliau – 

Vilniaus PN) atsižvelgiant į tai, kad 2021 

m. rugsėjo 8 d. į Vilniaus PN iš Kybartų 



2 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

pataisos namų buvo perkelti nuteistieji, 

kurie yra linkę daryti nusikalstamas 

veikas, įstaigos vadovybei buvo teikiami 

pasiūlymai dėl minėtų nuteistųjų 

sustiprintos priežiūros organizavimo. 

Dalis minėtų nuteistųjų perkelti į 1-ojo 

gyvenamojo korpuso 3-ąjį bei 4-ąjį 

aukštus. Ten jie buvo apgyvendinti 

gyvenamosiose patalpose, esančiose 

arčiausiai dinaminės priežiūros 

pareigūnų posto. Kas 30 minučių buvo 

vykdomi šių nuteistųjų elgesio (jų 

buvimo vietose) patikrinimai. Pareigūnai 

aprūpinti techninėmis mobiliojo ryšio 

detektavimo priemonėmis. (1-ojo 

Saugumo valdymo skyriaus 2022-01-17 

tarnybinis pranešimas Nr. 14-307). 

Buvo teikiami pasiūlymai žodžiu ir raštu 

dėl drausmės grupėje laikomų nuteistųjų 

perkėlimo, į 2–ame gyvenamajame 

korpuse laikomų nuteistųjų saugaus 

laikymo užtikrinimo priemonių 

organizavimo, kuriose numatyta 

periodiškai tikrinti jų blaivumą ir 

apsvaigimą, siekiant užkirsti kelią 

sukčiavimui atlikti kratas kamerose. 

Drausmės grupės nuteistieji pagal 

galimybes buvo laikomi 2–ojo 

gyvenamojo korpuso 1–ame aukšte, 

atskiriant juos nuo suimtųjų, laikomų 2–

ame ir 3–ame aukštuose, kadangi buvo 

pastebėta, kad tai pagerintų 

kriminogeninę būklę, eliminuojama 

pasipriešinimo pareigūnams kurstymo 

rizika, kad nuteistieji negalėtų įtakoti 

kitose kamerose laikomų suimtųjų ir 

įsigyti prekių pasinaudojant suimtųjų 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

sąskaita bei neleistinu būdu perduodant 

įsigytas prekes. Siekiant užtikrinti 

pareigūnų sklandžią veiklą ekstremalių 

situacijų metu, buvo organizuojami 

pareigūnų mokymai (dėl pabėgimo, 

gaisro) (2–ojo Saugumo valdymo 

skyriaus 2022-01-07 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-70). 

2021 m. balandį, Kalėjimų 

departamentui buvo pateiktas siūlymas 

inicijuoti keisti Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2012 m. birželio 14 

d. įsakymu Nr. 1R-159 patvirtintas 

„Socialinio tyrimo išvados rengimo 

metodines rekomendacijas“, nustatančias 

socialinio tyrimo išvados rengimo 

veiksmus ir socialinio tyrimo išvados 

pildymo ypatumus. Buvo nurodyta, kad 

tikslinga pakeisti patvirtintą formą bei 

metodines rekomendacijas, nenumatant 

pareigos socialinio tyrimo išvadų 

rengėjams nurodyti skaitinės 

nusikalstamo elgesio rizikos įvertinimo 

išraiškos. Nusistovėjusi praktika, kuomet 

nuteistieji siekė tik balų sumažinimo, o 

ne savo nusikalstamo elgesio rizikos 

valdymo, privedė prie to, jog nuteistieji 

teiraudavosi ką padaryti, kad balai 

sumažėtų, todėl siekiant išvengti „balų“ 

sistemos buvo pateiktas pasiūlymas, 

kuris nuo šių metų liepos mėn. įsigaliojo. 

Taip pat 2021 m. balandžio mėnesį buvo 

pateikti siūlymai dėl Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso  

(toliau - BVK), kuris įsigaliojo nuo 2022 

m., o konkrečiai dėl BVK 129 str. 1 d., 

kurioje numatyta, kad visos iš nuteistųjų 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

darbinės veiklos gautos pataisos įstaigos 

ar nuteistųjų darbinę veiklą 

organizuojančios įstaigos pajamos gali 

būti naudojamos tik nuteistųjų 

užimtumui darbine veikla užtikrinti ir 

nuteistųjų socialinėms ar buities 

sąlygoms gerinti. Iš nuteistųjų darbinės 

veiklos gautų pajamų dalį pataisos įstaiga 

ir nuteistųjų darbinę veiklą 

organizuojanti įstaiga perveda į 

socialinės paramos nuteistiesiems fondą. 

Socialinės paramos nuteistiesiems fondo 

sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarką 

nustato teisingumo ministras. Buvo 

pasiūlyta teisės normoje nurodyti 

konkrečią dali lėšų, pervedamų į 

nuteistųjų socialinės paramos fondą. Tai 

leistų užtikrinti visose įkalinimo 

įstaigose vienodą praktiką. Nenurodžius 

konkrečios dalies, kuri turi būti pervesta 

į nuteistųjų socialinės paramos fondą, 

galimas piktnaudžiavimas tokia 

diskrecija. 2021 m. gruodžio mėnesį 

buvo pateikti pasiūlymai ir pastabos dėl 

iš Kalėjimų departamento gauto Sąlygų 

nuteistiesiems nuotoliniu būdu studijuoti 

aukštojoje mokykloje sudarymo tvarkos 

aprašo projekto, dėl kelių punktų, kurie 

pasirodė keliantys riziką 

piktnaudžiavimui darbuotojams suteikta 

diskrecija.  (Resocializacijos skyriaus 

2022-01-13 tarnybinis pranešimas Nr. 

64-119); 

2021 m. birželio 23 d. atliktas Šiaulių 

tardymo izoliatoriaus (toliau Šiaulių TI) 

profesinės rizikos vertinimas Nr. 20-

1501 (pareigūnų).  
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Šiaulių TI direktoriaus 2021-12-29 d. 

įsakymu Nr. 2-312 statutiniams 

pareigūnams paskirtos priemokos už 

darbą nustačius pareigūną veikiančius 

kenksmingus ir (ar) pavojingus veiksnius 

(ankstesnės redakcijos: 2021-06-28 įsak. 

Nr. 2-193; 2021-09-29 įsak. Nr. 2-244) 

Šiaulių TI direktoriaus tarnybinės veiklos 

2021 m. užduotyse numatyta Kalėjimų 

departamento direktoriui pateikti ne 

mažiau negu 3 pasiūlymus (raštu) dėl 

įstaigos veiklos tobulinimo, 

optimizavimo, siekiant racionaliau 

naudoti žmogiškuosius išteklius, valdyti 

turtą ir asignavimus 

Per 2021 m. pateikti 7 pasiūlymai raštu: 

1. Dėl 2020 m. birželio 18 d. bausmių 

vykdymo sistemos šakos 

kolektyvinės sutarties pakeitimo 

suderinimo (2021-01-07 Nr. 14-

222); 

2. Dėl pusiaukelės namų Šiauliuose 

steigimo tikslingumo (2021-03-17 

Nr. 14-2882); 

3. Dėl tyrimų dėl covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) 

organizavimo (2021-03-29 Nr. 14-

3391); 

4. Dėl resocializacijos funkcijas 

vykdančių darbuotojų skaičiaus 

didinimo (2021-06-22 Nr. 14-

6809); 

5. Dėl rekomendacijos vakcinacijos 

skatinimui skirti papildomą 

apmokamą poilsio dieną praktinio 

įgyvendinimo (2021-07-07 Nr. 14-

7221); 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

6. Dėl ploto apskaičiavimo 

metodologijos (2021-09-08 Nr. 14-

9149 ); 
7. Dėl teisės aktų taikymo (2021-

11-12 Nr. 14-11185); 
2021-07-30 Kalėjimų departamentui  

pateikta teisininkės paruošta išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Mokymo centre (toliau – Mokymo 

centras) (rašto Nr. S-493); 

 

1.1.2. Apibendrinti siūlymus, sudaryti 

ir atnaujinti bausmių vykdymo 

sistemos rizikingų veiklos sričių 

sąrašus 

KD Imuniteto 

skyrius 

Pagal 

poreikį, 

ne rečiau 

nei kartą 

per metus 

Sudarytas (atnaujintas) 

bausmių vykdymo sistemos 

rizikingų veiklos sričių 

sąrašas  

Siekiant identifikuoti rizikingas bausmių 

vykdymo sistemos veiklos sritis bei 

neteisėtų ryšių su nuteistaisiais 

palaikymo ir kitus galimus rizikos 

faktorius, Kalėjimų departamento 

Imuniteto skyrius 2021-06-08 parengė 

pažymą Nr. LV-2949, apie Lietuvos 

probacijos tarnybos darbuotojus. 

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 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriuje 2021-10-25 parengta motyvuota 

išvada dėl Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose 

yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo  Nr. 1S-3483; 

Kauno TI Kalėjimų 2021-08-11 raštu Nr. 

11-6447 pateikta išvada dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės; 

2020-11-18 Išvada dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės BVS 2019 Nr. 

1S-2398; 

Vilniaus PN yra parengta „Išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Vilniaus pataisos namuose“ 2021-09-06 

reg. Nr. 9-5170; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Šiaulių TI atlikta vidaus ir išorės 

korupcijos grėsmių, tarnybinių 

nusižengimų bei korupcijos pasireiškimo 

tendencijų bausmių vykdymo sistemoje 

apžvalga-analizė. Metodinės 

rekomendacijos nerengiamos; 

Mokymo centre tarnybinių nusižengimų 

nebuvo  užfiksuota. Poreikio rengti 

metodines rekomendacijas nusižengimų 

prevencijai nebuvo; 

Panevėžio pataisos namuose (toliau 

Panevėžio PN) parengta  išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021-

08-31  Nr. S-2450. 

Užpildytas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo Panevėžio PN 

klausimynas 2021-08-30 Nr. 01/7-2705; 

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 

1.2.1. Parengti bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų ir informacijos 

apsaugos nuo galimo neteisėto 

poveikio ir įtakos tvarkos aprašą 

KD Imuniteto 

skyrius 
2019 m. 

Parengtas bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų ir 

informacijos apsaugos nuo 

galimo neteisėto poveikio ir 

įtakos tvarkos aprašas 

2019-01-22 Kalėjimų departamento 

direktoriaus įsakymu Nr. V-38 

patvirtintas Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo 

galimo neteisėto poveikio ir įtakos 

aprašas. 

1.2.2. Elektroninėje duomenų 

tvarkymo sistemoje tvarkyti 

informaciją apie pagrindines galimas 

grėsmes ir rizikas, siekiant apsaugoti 

bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojus nuo neigiamo išorės 

poveikio  

KD Imuniteto 

skyrius 
Nuolat 

Užtikrintas informacijos apie 

pagrindines galimas grėsmes 

ir rizikas, siekiant apsaugoti 

bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojus nuo neigiamo 

išorės poveikio, tvarkymas 

Nuolat gaunama ir tvarkoma informacija, 

atsižvelgiant į informacijos pobūdį ir 

situaciją, reaguojama. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

elektroninėje duomenų 

tvarkymo sistemoje 

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 

2021 metais Vilniaus PN buvo teikiama 

informacija Kalėjimų departamento 

Imuniteto skyriui pagal bausmių 

vykdymo sistemos darbuotojų ir 

informacijos apsaugos nuo galimo 

neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos 

aprašą. Apie tai buvo informuota įstaigos 

vadovybė. 

Pareigūnai buvo konsultuojami jiems 

rūpimais klausimais. (1-ojo Saugumo 

valdymo skyriaus 2022-01-17 tarnybinis 

pranešimas Nr. 14-307). 

Vadovaujantis Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 

darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo 

galimo neteisėto poveikio ir įtakos 

aprašu, nuolat buvo teikiama informacija 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Imuniteto skyriui (2–ojo Saugumo 

valdymo skyriaus 2022-01-07 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-70); 

Šiaulių TI užtikrintas nuolatinis 

informacijos pagal bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų ir informacijos 

apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio 

ir įtakos tvarkos aprašą teikimas; 

Korupcinio pobūdžio veikų per 2021 

metus Mokymo Centre užfiksuota 

nebuvo, todėl informacija nebuvo 

teikiama; 

2021 m. Panevėžio PN atvejų, kada 

reikėtų teikti informaciją pagal bausmių 

vykdymo sistemos darbuotojų ir 



9 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

informacijos apsaugos nuo galimo 

neteisėto poveikio ir įtakos tvarkos 

aprašą, nebuvo; 

LPT užtikrintas nuolatinis informacijos 

pagal bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojų ir informacijos apsaugos nuo 

galimo neteisėto poveikio ir įtakos 

tvarkos aprašą teikimas; 

Marijampolės pataisos namuose (toliau – 

Marijampolės PN) 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 rizikas bausmių vykdymo 

sistemai 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2019 – 

2021 m. 

Parengta galimų grėsmių 

bausmių vykdymo sistemai 

ataskaita 

2021-10-25 Kalėjimų departamento 

Imuniteto skyriuje parengta motyvuota 

išvada dėl Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose 

yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo  Nr. 1S-3483. 

Kauno TI duomenys kaupiami nuolat; 

Vilniaus PN duomenys kaupiami; 

Alytaus PN rizikos ir grėsmės nuolat 

vertinamos, esant poreikiui aptariama 

vadovų pasitarime; 

Šiaulių TI duomenys, susiję su galimų 

grėsmių bei rizikų mažinimu kaupiami 

DVS (vadovų pasitarimo protokolai, 

įstaigos direktoriaus įsakymai, 

tarnybiniai pranešimai ir pan.). Duomenų 

analizė ir vertinimas atliekami 

individualiai (stebėsena, patikrinimo 

išvada, kt.); 

Nuolat analizuojami korupcinio 

pobūdžio atvejai, informacija 

sisteminama, nuasmeninta naudojama 

pamokų metu, siekiant formuoti 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Mokymo centre besimokančių asmenų 

atsparumą korupcijos apraiškoms; 

Panevėžio pataisos namuose (toliau 

Panevėžio PN) parengta  išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 2021-

08-31  Nr. S-2450. 

Užpildytas Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo Panevėžio PN 

klausimynas 2021-08-30 Nr. 01/7-2705; 

Restruktūrizuojamoje valstybės įmonėje 

„Mūsų amatai“ (toliau – VĮMA) 

duomenų apie grėsmes 

bei rizikas bausmių vykdymo sistemai 

nėra; 

Marijampolės pataisos namuose 

pažeidimų nenustatyta, jei bus duomenų 

gauta jie bus kaupiami, analizuojami ir 

vertinami. 

1.3. Stiprinti 

viešųjų ir 

privačių 

interesų 

derinimo 

valstybinėje 

tarnyboje 

priežiūrą ir 

mažinti šių 

pažeidimų 

riziką 

1.3.1. Parengti viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje kontrolės tvarkos aprašą, 

atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - 

STT) atliktos Korupcijos rizikos 

analizės 4.2.5 papunktyje teiktus 

siūlymus, t. y., nustatant: 
- terminą, per kurį naujai paskirtas 

struktūrinio padalinio vadovas privalo 

susipažinti su pavaldžių darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų duomenimis; 

- terminą, per kurį struktūrinio padalinio 

vadovas privalo susipažinti su naujai 

priimto pavaldaus darbuotojo privačių 

interesų deklaracijos duomenimis; 

- terminą, per kurį struktūrinio padalinio 

vadovas privalo susipažinti su 

pasikeitusiais pavaldaus darbuotojo 

privačių interesų deklaracijos duomenimis; 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

 

2019 m. 

Parengtas viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 

kontrolės tvarkos aprašas 

Aprašo parengimas atidėtas ateičiai. 

Praktinėje veikloje remiamasi 

Rekomendacijomis dėl Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir 

priežiūros, patvirtintomis Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos 2021 m. 

lapkričio 24 d. sprendimu Nr. KS-332. 



11 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

- periodiškumą, kas kiek turi būti 

susipažįstama su visų pavaldžių darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų duomenimis; 

- kaip fiksuojamas (įforminamas) 

susipažinimo faktas; 

- darbuotojų pareigą informuoti apie 

užpildytą privačių interesų deklaraciją, ir 

kaip ši informacija pasiekia tiesioginį 

vadovą bei kitus atsakingus asmenis; 

- darbuotojų pareigą informuoti apie 

pasikeitusius duomenis ir patikslintą 

deklaraciją, ir kaip ši informacija pasiekia 

tiesioginį vadovą bei kitus atsakingus 

asmenis; 

- terminą, per kurį darbuotojai privalo 

informuoti apie užpildytą privačių interesų 

deklaraciją bei pasikeitusius duomenis ir 

patikslintą deklaraciją; 

- privačių interesų deklaracijų turinio 

tikrinimo privalomumą ir tvarką; 

- privačių interesų deklaracijų turinio 

tikrinimo periodiškumą, t. y. kas kiek turi 

būti patikrinamas visų bausmių vykdymo 

sistemoje dirbančių asmenų privačių 

interesų deklaracijų turinys; 

- kaip fiksuojamas (įforminamas) privačių 

interesų deklaracijų turinio tikrinimo 

faktas. 

1.3.2. Siekiant formuoti vieningą 

praktiką dėl parengto viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje kontrolės tvarkos aprašo 

taikymo, parengti mokomąją 

(metodinę) medžiagą 

KD Mokymo 

centras, 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2019 m. 

Parengta mokomoji 

medžiaga dėl parengto 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje kontrolės tvarkos 

aprašo taikymo 

Buvo organizuoti mokymai kartu su 

Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija 

(2020-04-23), dalyvavo 29 asmenys. 

1.3.3. Kiekvienoje Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje įstaigoje 

paskirti atitikties pareigūną arba 

asmenį, atsakingą už viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 
2019 m. 

Kiekvienoje Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje 

įstaigoje paskirtas atitikties 

pareigūnas arba atsakingas 

asmuo 

Vilniaus PN Veiklos organizavimo 

skyriaus vyresnioji teisininkė buvo 

paskirta kaip asmuo, atsakingas už 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje stebėseną. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

tarnyboje stebėseną (arba struktūrinių 

padalinių vadovus, kurie būtų atsakingi 

ir vykdytų savo skyriaus darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje stebėseną) 

Visi Vilniaus pataisos namų  valstybės 

tarnautojai ir asmenys, kurie privalo 

deklaruoti viešuosius ir privačius 

interesus Lietuvos Respublikos Viešųjų 

ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka  

nuolat informuojami dėl naujausių 

pakeitimų, deklaracijų pildymo, 

tikslinimo ar pildymo poreikio (Veiklos 

organizavimo skyriaus 2021-01-05 

pranešimas Nr. 64-36, 2021-03-31 Nr. 

64-836, 2021-07-23 Nr. 14-2670, 2021-

09-30 Nr. 64-2654); 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje atsakingi asmenys paskirti 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktoriaus 2021 m. vasario 24 

d. įsakymu Nr. V-153 „Dėl pasižadėjimo 

saugoti asmens duomenų paslaptį formos 

patvirtinimo bei atsakingų už 

konsultavimą ir kontrolę paskyrimo“, 

2021 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. V- 

548 „Dėl Pravieniškių pataisos namų- 

atvirosios kolonijos direktoriaus 2021 m. 

vasario 24 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl 

pasižadėjimo saugoti asmens duomenų 

paslaptį formos patvirtinimo bei 

atsakingų; 

Alytaus PN vykdoma. Atsakingi 

asmenys (direktoriaus pavaduotojai, 

struktūrinių padalinių vadovai) paskirti 

Alytaus pataisos namų direktoriaus 2021 

m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-100; 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (toliau 

– LAVL) direktoriaus 2021-02-17 

įsakymu Nr. V-23 „Dėl pareigybių, 

kurios privalo deklaruoti privačius 



13 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

interesus, sąrašo patvirtinimo“, yra 

paskirti asmenys, atsakingi už viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinės 

tarnyboje stebėseną; 

2019-03-01 d. Nr. V-37 Mokymo centro 

direktoriaus įsakymu, paskirtas  už 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje stebėseną  asmuo; 

VĮMA pagal 2020-01-23 įmonės 

direktoriaus įsakymą Nr. 1/05-08 „Dėl 

privačių interesų deklaravimo“ Teisės ir 

administracijos reikalų skyriaus 

personalo specialistas įpareigotas 

kontroliuoti, kad asmenys, einantys 

pareigas įmonėje, laiku pateikti privačių 

interesų deklaracijas VMI EDS 

priemonėmis ir jeigu iš deklaracijos 

pateiktų duomenų matyti, kad gali kilti 

interesų konfliktas, apie tai informuoti 

direktorių; 

Marijampolės PN nuo 2021 m. sausio 

mėn. paskirtas naujas atsakingas asmuo. 

1.3.4. Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose sudaryti sąrašą 

asmenų (įskaitant įstaigų vadovus), 

kuriems būtina turėti galimybę 

individuliai prisijungti prie IDIS bei 

inicijuoti prisijungimų gavimą 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, KD 

pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2019 m. 

Sudarytas asmenų, kuriems 

būtina turėti galimybę 

individuliai prisijungti prie 

IDIS, sąrašas; gauti 

prisijungimai prie IDIS 

Kalėjimų departamente sudarytas 

asmenų, kuriems būtina turėti galimybę 

individuliai prisijungti prie PINREG 

sąrašas; 

Vilniaus PN Veiklos organizavimo 

skyriaus vyresniajai teisininkei suteikta 

teisė prisijungti prie PINREG; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktorius, direktoriaus 

pavaduotojai ir struktūrinių padalinių 

vadovai turi prisijungimus prie PIDTIS 

(privačių interesų deklaracijų tvarkymo 

informacinė sistema); 

Alytaus pataisos namų direktoriaus 2021 

m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 1-100 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

direktoriaus pavaduotojams ir 

struktūrinių padalinių vadovams pavesta 

tikrinti pavaldžių darbuotojų privačių 

interesų deklaracijose pateiktus 

duomenis ir deklaruojančiojo asmens 

privačius interesus; atlikti nuolatinę 

(prevencinę) darbuotojų privačių interesų 

deklaracijų teikimo ir jų turinio 

stebėseną, ne rečiau kaip kartą per 

kalendorinius metus patikrinant visų 

pavaldžių darbuotojų deklaracijas bei 

įstaigos direktoriui pateikiant pažymą (-

as) dėl nustatytų trūkumų bei neatitikimų, 

su pažyma supažindinant neteisingai 

deklaracijas užpildžiusius darbuotojus 

bei nustatant terminą patikslinti 

deklaracijas; 

LAVL direktoriaus 2021-02-17 įsakymu 

Nr. V-23 „Dėl pareigybių, kurios privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašo 

patvirtinimo“, yra paskirti asmenys, 

atsakingi už viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinės tarnyboje 

stebėseną, jiems bus suteikti 

prisijungimai prie PIDTIS (direktoriaus 

pavaduotojams ir struktūrinių padalinių 

vadovams); 

2019-11-06 įsakymu Nr. V-111, 

patvirtintas sąrašas Mokymo centro 

darbuotojų, kuriems suteikta teisė 

prisijungti prie privačių interesų 

deklaracijų tvarkymo informacinės 

sistemos; 

VĮMA 2020-01-16 Teisės ir 

administracijos reikalų skyriaus 

personalo specialistui-juriskonsultui 

įmonės direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-7 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

pavesta vykdyti įmonės darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje stebėseną IDIS 

sistemoje; 

Marijampolės PN galimybę  individuliai 

prisijungti prie PIDTIS turi kiekvienas 

skyriaus vadovas. 

1.3.5. Vykdyti stebėseną, kaip 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose vykdomos 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 

„Privačių interesų duomenų viešumas“ 

nuostatos 

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, kaip 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose vykdomos 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo 10 straipsnio nuostatos; 

Kauno TI atliekant nevadovaujančias 

pareigas einančių bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų privačių interesų 

deklaracijų patikrinimą, patikrinama kaip 

įstaigoje vykdomos Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

10 straipsnio nuostatos (2021-06-30 

Pažyma Nr. 8-686, 2021-12-31 Nr. 8-

1096) 

Pasikeitus deklaravimo tvarkai, apie tai, 

kad deklaruojantys asmenys ir kiti 

asmenys (pagal įstaigos vadovo sudarytą 

atskirą sąrašą dėl atitinkamų pareigų, 

kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus) turi 

užpildyti ir iki kovo 1d. pateikti naujas 

Privačių interesų deklaracijas buvo 

informuoti elektroniniu paštu; 

Vilniaus PN vykdoma stebėsena, kaip 

įstaigoje vykdomos Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

10 straipsnio „Privačių interesų duomenų 

viešumas“ nuostatos; 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje laikomasi Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo 10 straipsnio nuostatų; 

Alytaus PN vykdoma; 

Vykdant Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatas, LAVL direktoriaus 2021-02-

17 įsakymu Nr. V-23 „Dėl Pareigybių, 

kurios privalo deklaruoti privačius 

interesus, sąrašo patvirtinimo“ 

atnaujintas Pareigybių, kurios privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašas, 

paskirti atsakingi asmenys už  valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, privačių interesų 

deklaravimo konsultavimą ir 

informavimą, kontrolę.  

Glausta informacija apie viešųjų ir 

privačių interesų derinimą, privačių 

interesų deklaravimą skelbiama įstaigos 

informaciniame stende, siunčiama el. 

paštu informuoti vadovybei ir 

administracijos struktūrinių padalinių 

vadovams, per juos – darbuotojams, dėl 

naujų privačių interesų deklaracijos 

formos bei jos pildymo, tikslinimo, 

papildymo; 

Šiaulių TI vykdoma nuolatinė stebėsena; 

Mokymo centre buvo tikrinta 2021 m. 

birželio mėn. Tikrinti darbuotojai, kurių 

sąrašas pateiktas Mokymo centro 

direktoriaus 2021-04-27 pasirašytame 

įsakyme V-28 „Dėl Kalėjimų 

departamento prie Lietuvos Respublikos 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

teisingumo ministerijos Mokymo centro 

pareigų, kurias einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius interesus, sąrašo 

patvirtinimo“. Pažeidimų nenustatyta. 

Parengta atmintinė Mokymo centro 

darbuotojams dėl viešųjų ir privačių 

interesu derinimo; 

Panevėžio PN stebėseną vykdančių 

asmenų pareigos nustatytos 2019-12-05 

Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

įsak. Nr. V-189; 

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“; 

VĮMA vykdoma nuolatinė stebėsena, 

kaip įmonėje vykdomos Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

10 straipsnio nuostatos; 

Marijampolės pataisos namuose 

vykdoma nuolatinė stebėsena, kaip 

įstaigoje vykdomos Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

10 straipsnio nuostatos. 

1.3.6. Atlikti šių bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų privačių interesų 

deklaracijų patikrinimus: 

1) Kalėjimų departamento 

struktūrinių padalinių vadovų; 

KD Imuniteto 

skyrius 

Kartą per 

pusmetį 

Patikrintos bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijos 

Kalėjimų departamento Veiklos 

organizavimo skyriaus atsakingas 

darbuotojas 2021 m. tikrino Kalėjimų 

departamento darbuotojų teiktas 

deklaracijas. Kalėjimų departamento 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

2) Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų; 

3) Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų struktūrinių padalinių vadovų ir 

jų pavaduotojų; 

4) bausmių vykdymo sistemos 

viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių 

asmenų 

Kriminalinės žvalgybos valdybos ir šio 

departamento Imuniteto skyriaus 

pareigūnų deklaracijos patikrintos 

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.  

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 

Kalėjimų departamente patikrintos 

bausmių vykdymo sistemos darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų deklaracijos; 

Kauno TI patikrintos bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijos (2021-06-30 

Pažyma Nr. 8-686, 2021-12-31 Pažyma  

Nr. 8-1096); 

Vilniaus PN periodiškai tikrinamos 

Vilniaus pataisos namų darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų deklaracijos. 

Atlikus patikrinimus Privačių interesų 

deklaracijų tvarkymo informacinėje 

sistemoje, kas ketvirtį buvo rengiami 

pranešimai dėl viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo: Veiklos 

organizavimo skyriaus 2021-01-05 

pranešimas Nr. 64-36, 2021-03-31 Nr. 

64-836, 2021-07-23 Nr. 14-2670, 2021-

09-30 Nr. 64-2654; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktoriaus pavaduotojai bei 

struktūrinių padalinių vadovai atlieka 

nuolatinę (prevencinę) pavaldžių 

darbuotojų deklaracijų kontrolę. 

Veiklos organizavimo skyriaus 

specialistas atsitiktine tvarka patikrino 

15- os darbuotojų deklaracijas (Veiklos 

organizavimo skyriaus pažymos: 2021-
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

03¬19 Nr. 13-387 ,,Dėl privačių interesų 

deklaracijų pildymo patikrinimo“, 

Veiklos organizavimo skyriaus vedėja 

atsitiktine tvarka atliko nevadovaujančias 

pareigas einančių bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų privačių interesų 

deklaracijų patikrinimą (Veiklos 

organizavimo skyriaus pažyma 2021-08-

30 Nr. LD-814 ,,Dėl privačių interesų 

deklaracijų pildymo patikrinimo“; 

2021 m. sausio 1 d. įsigaliojus Privačių 

interesų deklaracijos formos pildymo, 

tikslinimo, papildymo ir pateikimo 

taisyklių naujai redakcijai, privačių 

interesų deklaracijos PINREG sistemoje 

privalėjo būti naujai užpildytos iki 2021-

06-01. Alytaus PN visų privalančių 

deklaruoti privačius interesus 

deklaracijos patikrintos (2021-12-22 

Pažymos apie pavaldžių darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų patikrinimą: 

Nr. 4-5812; Nr. 4-5811, Nr. 4-5810; Nr. 

4-5809; Nr. 4-5808; Nr. 4-5807); 

LAVL patikrinimų 2021 m. I pusmetį 

vykdyta: 2021-01-14 Nr. 8-128, 2021-

01-15 Nr. 8-135.  Darbuotojai informuoti 

ir el. paštu kelis kartus raginti deklaruoti 

duomenis iš naujo per PINREG. 

Per 2021 m. II pusmetį atlikta 

patikrinimų:  

2021-07-23 peržiūrėjus deklaravusiųjų 

Privačių interesų registre (PINREG) 

statutinių valstybės tarnautojų sąrašą, 

papildomai informuoti 4 pareigūnai, 

nepateikę privačių interesų deklaracijų. 

2021-08-09 pakartotinai peržiūrėjus 

deklaravusiųjų Privačių interesų registre 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

(PINREG) statutinių valstybės tarnautojų 

sąrašą, dar kartą paraginti 2 pareigūnai 

nepateikę privačių interesų deklaracijų. 

Pasiūlyta pagalba deklaruojant. 

Informuoti  3 pareigūnai, dėl naujų 

duomenų pateikimo pasikeitus 

užimamoms pareigoms. 

2021-10-27 tvarkytas LAVL darbuotojų 

sąrašas, įrašant administracijos 

struktūrinių padalinių vedėjus, gydytojus 

specialistus, vaistininkus. Papildomai 

informuotas 1 pareigūnas, nepateikęs 

privačių interesų deklaracijos. 

2021-12-30 Privačių interesų registre 

(PINREG) sistemoje, peržiūrėtos viešųjų 

pirkimų iniciatorių (paskirtų LAVL 

direktoriaus 2021-12-17 įsakymu Nr. V-

196 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių 

paskyrimo“) deklaracijos, Ūkinės, 

finansinės ir administracinės tarybos 

narių deklaracijos. Darbuotojai, kurie 

nedeklaravę minėtų funkcijų (pareigų), 

informuoti dėl būtinybės tai atlikti kuo 

skubiau; 

Šiaulių TI pasirinktinai patikrintos 

darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijos, pažeidimų neužfiksuota; 

Mokymo centre pagal nustatytą terminą  

atlikti nevadovaujančias pareigas 

einančių Mokymo centro darbuotojų 

privačių ir viešųjų  interesų deklaracijų 

patikrinimai. Trūkumų neužfiksuota; 

Panevėžio PN patikrinimai atlikti 2021-

06-17, 2021-12-29, pažeidimų 

nenustatyta; 

LPT pareigūnų ir darbuotojų, privalančių 

deklaruoti privačius interesus, 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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“; 

VĮMA 2021 m. neatsirado poreikio 

tikrinti nevadovaujančias pareigas 

einančių įmonės darbuotojų privačių 

interesų deklaracijas; 

Marijampolės PN patikrintos įstaigos 

darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijos; 

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 įstatymo 

reikalavimų pažeidimais 

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 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų 

pažeidimais 

Kalėjimų departamente Valstybės 

tarnautojų registrui visais teisės aktuose 

nustatytais atvejais teikiama informacija 

apie asmenis, kurie patraukti tarnybinėn 

(drausminėn) atsakomybėn už 

tarnybinius nusižengimus, susijusius su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų pažeidimais; 

Kauno TI valstybės tarnautojų registrui 

visais teisės aktuose nustatytais atvejais 

teikiama informacija apie asmenis, kurie 

patraukti tarnybinėn (drausminėn) 

atsakomybėn už tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimais. Ataskaitiniu 
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Laukiamo rezultato 
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Įvykdymas 

laikotarpiu tokių atvejų Kauno TI 

nebuvo; 

Vilniaus PN valstybės tarnautojų 

registrui visais teisės aktuose nustatytais 

atvejais pateikiama informacija apie 

asmenis, kurie patraukti tarnybinėn 

(drausminėn) atsakomybėn už 

tarnybinius nusižengimus, susijusius su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų pažeidimais.  

2021 metais tokių atvejų užfiksuota 

nebuvo; 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje 2021 m. ataskaitiniu 

laikotarpiu tokio tipo pažeidimų 

nenustatyta; 

Alytaus PN vykdoma, tačiau tokios 

informacijos per 2021 metus nebuvo; 

LAVL nebuvo fiksuota tokių atvejų; 

Šiaulių TI tokių darbuotojų 2021 metais 

užfiksuota nebuvo; 

Asmenų, kurie įstaigos sprendimu yra 

patraukti tarnybinėn (drausminėn) 

atsakomybėn už tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimais, Mokymo 

centre nebuvo; 

2021 m. Panevėžio PN nebuvo 

darbuotojų patrauktų tarnybinėn 

(drausminėn) atsakomybėn; 

LPT nėra darbuotojų, kurie patraukti 

tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn už 

tarnybinius nusižengimus, susijusių su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 
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Nr. 
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Įvykdymo 
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Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų pažeidimais; 

Marijampolės PN 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 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 

Imuniteto skyriui teikiama informacija 

apie Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose bei valstybės 

įmonėje dirbančius asmenis, tarpusavyje 

susijusius artimais giminystės ar 

svainystės ryšiais. Duomenys 

analizuojami.  

Kauno TI parengti ir atnaujinti  

Darbuotojų, tarpusavyje susijusių 

artimais giminystės ir svainystės ryšiais 

sąrašai: 2021-04-16 Nr. 8-534 ir 2021-

12-30 Nr. 8-1091 (veiklos adresu A. 

Mickevičiaus g. 11, Kaunas), 2021-04-16 

Nr. 8-533 ir 2021-12-27 Nr. 8-1070 

(veiklos adresu Technikos g. 

34,  Kaunas); 

Vilniaus PN sudaromas ir pagal poreikį 

kas pusmetį atnaujinamas Vilniaus 

pataisos namuose dirbančių asmenų, 

tarpusavyje susijusių artimais giminystės 

ar svainystės ryšiais, sąrašas, ataskaitos 

teikiamos Kalėjimų departamentui; 

Įsidarbindamas Pravieniškių pataisos 

namuose-atvirojoje kolonijoje 

kiekvienas darbuotojas pildo artimų 

giminystės ir svainystės ryšių anketą, 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 
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Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

kurioje nurodomi duomenys apie 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos bei 

jam pavaldžiose įstaigose ar valstybinėje 

įmonėje „Mūsų amatai“ dirbančius 

artimus asmenis (giminystės ryšys, 

vardas, pavardė, pareigos, įstaiga). 

Duomenys įstaigoje suvedami į suvestinę 

lentelę; 

Alytaus PN sąrašas parengtas, nuolat 

tikslinamas; 

LAVL naujai priimtas darbuotojas pildo 

Artimų giminystės ir svainystės ryšių 

anketą, kurioje nurodomi duomenys apie 

Kalėjimų departamente prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos bei 

jam pavaldžiose įstaigose ar valstybinėje 

įmonėje „Mūsų amatai“ dirbančius 

artimus asmenis (giminystės ryšys, 

vardas, pavardė, pareigos, įstaiga). 

Per II pusmetį 4 naujai priimti 

darbuotojai  yra susiję artimais 

giminystės ar svainystės ryšiais Kalėjimų 

departamente ir jam pavaldžiose 

įstaigose. Iš viso artimais giminystės ar 

svainystės ryšiais LAVL yra susiję 76 

darbuotojai.  

-44 LAVL darbuotojai turi artimų ryšių 

toje pačioje įstaigoje, kurių bendras 

skaičius yra 105 asmenys; 

-3 darbuotojai turi artimų ryšių Kalėjimų 

departamente; 

-34 asmenys turi artimųjų ar giminių 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje; 

-7 LAVL darbuotojai turi artimųjų ar 

giminių Kauno tardymo izoliatoriuje.  
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-Iš viso 76 LAVL darbuotojai susiję su 

172  

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose dirbančiais 

darbuotojais; 

Šiaulių TI informaciją renka VOS 

darbuotojai, atsakingi už žmogiškųjų 

išteklių valdymą; 

Mokymo centre parengti ir išsiųsti 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriui raštai „Dėl darbuotojų, 

tarpusavyje susijusių giminystės ir 

svainystės ryšių“ (2021-03-31 Nr. S-199; 

2021-06-30 Nr. S-427. 2021-09-30 Nr. 

S-71, 2021-12-30 Nr. S-177); 

Panevėžio PN informacija atnaujinta; 

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); 

VĮMA pasikeitimų nėra; 

Marijampolės PN sudarytas ir kas 

pusmetį atnaujinamas įstaigoje dirbančių 

asmenų, tarpusavyje susijusių artimais 

giminystės ar svainystės ryšiais, sąrašas. 

1.4. Vykdyti kitas 

priemones, 

mažinančias 

korupcijos 

apraiškas 

1.4.1. Siekiant užtikrinti viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje kontrolės rizikos mažinimą, 

atlikti darbuotojų, turinčių leidimus 

dirbti kitą darbą, tikrinimą pagal 

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 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius 2021-06-08 parengė pažymą Nr. 

LV-2949, apie Lietuvos probacijos 

tarnybos darbuotojus. 
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bausmių 

vykdymo 

sistemoje 

Lietuvos Respublikos apdraustųjų 

valstybiniu socialiniu draudimu ir 

valstybinio socialinio draudimo 

išmokų gavėjų registro (toliau – 

Apdraustųjų registras) duomenis 

Kauno TI darbuotojai pagal Lietuvos 

Respublikos apdraustųjų valstybiniu 

socialiniu draudimu ir valstybinio 

socialinio draudimo išmokų gavėjų 

registro duomenis atlikti patikrinimo 

negali, atsižvelgiant į tai, kad neturi 

prisijungimo prie Apdraustųjų registro; 

Vilniaus PN Veiklos organizavimo 

skyrius nebeturi prisijungimo prie 

Apdraustųjų registro; 

Alytaus PN Veiklos organizavimo 

skyrius neturi prisijungimo prie 

Apdraustųjų registro. Patikrinimai 

nebuvo atliekami; 

Šiaulių TI pagal Apdraustųjų registro 

duomenis atliekamas darbuotojų, 

turinčių leidimus dirbti kitą darbą, 

patikrinimas; 

Mokymo centre 2021 m. buvo vienas 

statutinis valstybės tarnautojas, nebuvo 

poreikio vertinti; 

2021 m. Panevėžio PN neišduoti leidimai 

dirbti kitą darbą; 

LPT 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“; 
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Laukiamo rezultato 
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Įvykdymas 

VĮMA darbuotojai į darbą priimami 

pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojų 

nėra; 

Marijampolės PN patikrinta apklausos 

būdu visi darbuotojai atsakant į klausimą 

ar dirba ar užsiima kita veikla.   

1.4.2. Iš Administracinių teisės 

pažeidimų registro ir Įtariamųjų, 

kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautų 

duomenų pagrindu atlikti tikrinimus 

dėl valstybės tarnautojų tarnybinės 

atsakomybės 

KD Imuniteto 

skyrius 

Kartą per 

pusmetį 

Pagal Administracinių teisės 

pažeidimų registro ir 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir 

neteistųjų registro duomenis 

atliktas bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų 

patikrinimas 

 Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius 2021-06-08 parengė pažymą Nr. 

LV-2949, apie Lietuvos probacijos 

tarnybos darbuotojus. 

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 tikrinimo, 

prieš juos priimant ir skiriant į pareigas 

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, 

parengtas apibendrinimas, 

formuojama vieninga 

praktika 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius 2021 metais parengė 13 pažymų 

dėl kandidatų į lygtinio paleidimo 

komisijos narius ir 41 tikrinimo išvadą 

dėl nepriekaištingos reputacijos.  

Kauno TI visi siekiantys eiti pareigas 

pretendentai dėl nepriekaištingos 

reputacijos tikrinami pasitelkiant 

Administracinių nusižengimų bei 

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų 

registrų duomenis bei teikiant apie juos 

informaciją ir bendradarbiaujant su 

Kalėjimų departamento  prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Imuniteto skyriumi; 

Vilniaus PN visi pretendentai, norintys 

užimti laisvas pareigas įstaigoje, 

tikrinami dėl nepriekaištingos 

reputacijos, siunčiant užklausas į STT.  

Gavus informaciją iš STT, įstaigoje 

rengiama išvada dėl nepriekaištingos 

reputacijos patikrinimo; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos visi pretendentai norintys 
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dalyvauti konkurse yra derinami su 

Kalėjimo departamento Veiklos 

organizavimo skyriumi ir Kalėjimų 

departamento Imuniteto skyriumi; 

Alytaus PN visi asmenys tikrinami dėl 

nepriekaištingos reputacijos atitikties; 

LAVL prieš priimant ir skiriant į pareigas 

visi pretendentai tikrinami dėl 

nepriekaištingos reputacijos; 

Šiaulių TI vertinama esama praktika dėl 

pretendentų į pareigas nepriekaištingos 

reputacijos tikrinimo; 

Mokymo centre visi pretendentai 

tikrinami teisės aktų nustatyta tvarka. 

Surašomos išvados dėl tinkamumo, 

kurias vizuoja atsakingi darbuotojai prieš 

teikiant Mokymo centro direktoriui; 

Panevėžio PN priimti į pareigas asmenys 

patikrinti 100 proc.; 

Apie asmenis pretenduojančius į LPT 

laisvas pareigybes, informuojamas 

Kalėjimų departamento 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 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 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

nepriekaištingos reputacijos patikrinimo, 

kurią vizuoja atsakingi darbuotojai ir 

pateikiama LPT direktoriui; 

Marijampolės PN pretendentų anketos į 

bet kokias pareigas siunčiamos derinti 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriui. 

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 

Kauno TI atlikti patikrinimai dėl 

važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos 

kompensavimo išmokų (2021-06-16 

Pažyma Nr. 62-893, 2021-12-09 Pažyma 

Nr. 62-2022); 

Vilniaus PN vykdant važiavimo į 

tarnybos vietą ir iš jos kompensavimo 

kontrolę, vadovaujamasi vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų važiavimo išlaidų 

kompensavimo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus 

reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. 

įsakymu Nr. 1V-216. Kartą per pusmetį 

patikrinti kompensacijos išmokų gavėjai 

(Turto valdymo skyriaus 2022-01-14 

pažyma Nr. 64-138); 

 Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktoriaus įsakymai : 2020 m. 

lapkričio 26 įsakymas Nr. V-540 „Dėl 

važiavimo išlaidų pareigūnams 

atlyginimo organizavimo“ ir 2021 m. 

birželio 18 d. įsakymas Nr. V-394 „Dėl 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktoriaus 2021 m. lapkričio 

24 d. įsakymo Nr. 540 ,, Dėl važiavimo 

išlaidų pareigūnams atlyginimo 

organizavimo“ pakeitimo“; 

Alytaus PN kontrolė vykdoma dėl 

pateiktų ataskaitų atitikimo pagal 

pateiktus prašymus; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

LAVL teikiant dokumentus kontrolę 

vykdo tiesioginiai pareigūnų vadovai, 

taip pat direktoriaus pavaduotojas; 

Šiaulių TI važiavimas į tarnybos vietą ir 

iš jos kompensuojamas vadovaujantis 

vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, 

kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja 

keleiviniu ar asmeniniu transportu 

tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų 

kompensavimo ir vidaus tarnybos 

sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos 

reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą 

ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo 

sąlygų ir tvarkos aprašu. 

Asmenys, pradėję eiti pareigas bausmių 

vykdymo sistemoje (pareigūnai) 

supažindinami su minėtu aprašu ir su 

atsakomybe, atsirandančia pateikus 

neteisingus duomenis. Asmeniui 

pateikus reikiamus dokumentus 

patiriamų išlaidų kompensavimą 

administruoja Nacionalinis bendrųjų 

funkcijų centras; 

Mokymo centro dokumentus dėl 

važiavimo į tarnybos vietą teikia 1 

(vienas) pareigūnas. Rengiami 

dokumentai dėl išlaidų kompensavimo 

vizuojami atsakingų Mokymo centro 

darbuotojų; 

Panevėžio PN patikrintos važiavimo į 

tarnybos vietą ir iš jos darbuotojų 

pateiktos ataskaitos – 100%. 

Važiavimo kontrolę ir stebėseną 

vykdančių asmenų pareigos nustatytos 

2019-11-25 Panevėžio pataisos namų 

direktoriaus įsak. Nr. V-179; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

LPT važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos 

kompensavimo kontrolė vykdoma kartą 

per ketvirtį, sutikrinant pareigūnų 

pateiktus duomenis  ataskaitoje su darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiais ir, ar 

ataskaitoje  nurodytas atstumas atitinka  

atstumą nurodytą prašyme kompensuoti 

išlaidas ir apskaičiuotos kompensacijos 

sumos teisingumą; 

Marijampolės PN pasirinktinai patikrinti 

kompensacijos išmokų gavėjai. 

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 atrankas į laisvas 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigas 100 proc. skelbiama 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų interneto svetainėse. 

2.1.2. Parengti darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, priimamų į 

pareigas Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose, tikrinimo 

tvarkos aprašą 

KD Imuniteto 

skyrius, KD 

Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

2019 m. 

Parengtas ir patvirtintas 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, priimamų į 

pareigas Kalėjimų 

departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose, 

tikrinimo tvarkos aprašas 

Atsižvelgiant į teisės aktų redakcijas, bei 

į tai, kad yra įkurtas Nacionalinis 

bendrųjų funkcijų centras, aprašo 

parengimas atidėtas ateičiai. 

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 

Kalėjimų departamentas kreipiasi nuolat.  

Kauno TI Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 9 

straipsnyje nurodytais pagrindais ir 

nustatyta tvarka į STT kreipiamasi dėl 

asmenų, pretenduojančių į Kauno TI 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

pareigybes, taip pat planuojamų perkelti 

į įstaigą asmenų; 

Vilniaus PN teikia informaciją apie visas 

vykdomas atrankas į laisvas pareigybes 

Vilniaus pataisos namuose bei šiose 

atrankose dalyvaujančius pretendentus 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriui el. paštu nuolat; 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje dėl visų asmenų, priimtų dirbti 

į įstaigą 2021 m. buvo kreiptasi į STT dėl 

patikrinimo; 

Alytaus PN kreipiamasi nuolat; 

LAVL prieš priimant ir skiriant į pareigas 

visi pretendentai tikrinami dėl 

nepriekaištingos reputacijos; 

Į STT rašytiniu prašymu kreipiamasi dėl 

asmenų, pretenduojančių eiti pareigas 

Šiaulių TI. Per 2021 m. išsiųsta 13 

užklausimai į STT dėl kandidatų 

nepriekaištingos reputacijos; 

Mokymo centras pagal faktinį poreikį 

kreipiasi į STT dėl informacijos dėl 

asmenų, siekiančių eiti arba einančius 

pareigas bausmių vykdymo sistemoje; 

Dėl informacijos apie asmenis, 

siekiančius eiti pareigas Panevėžio 

pataisos namuose, kreiptasi į STT 100 

proc.; 

Per 2021 m. 91 kartą kreiptasi į STT su 

rašytiniu prašymu pateikti informaciją 

apie asmenis, pretenduojančius eiti 

pareigas LPT; 

Marijampolės PN į STT kreiptasi dėl 

asmenų, pretenduojančių į pareigybes, 

prieš skiriant į kurias pateikiamas 

rašytinis prašymas STT. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų Veiklos organizavimo skyriai 

nuolat teikia informaciją Kalėjimų 

departamento Imuniteto skyriui apie 

vykdomas atrankas/konkursus į laisvas 

pareigybes Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose bei šiose 

atrankose/konkursuose dalyvaujančius 

pretendentus. 

2.1.5. Parengti pretendentų į pareigas 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose asmenybės 

savybių, gebėjimų ir tinkamumo 

tarnybai vertinimo tvarkos aprašą 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2019 m. 

Parengtas ir patvirtintas 

pretendentų į pareigas 

Kalėjimų departamente ir 

jam pavaldžiose įstaigose 

asmenybės savybių ir 

atsparumo korupcijai 

vertinimo tvarkos aprašas 

Aprašo parengimas atidėtas ateičiai. 

2.1.6. Atlikti pretendentų į pareigas 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose asmenybės 

savybių, gebėjimų ir tinkamumo 

tarnybai vertinimą 

KD Mokymo 

centras, 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius 

2019 – 

2021 m. 

Atliktas pretendentų į 

pareigas Kalėjimų 

departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose 

asmenybės savybių, 

gebėjimų ir tinkamumo 

tarnybai vertinimas 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius periodiškai vykdė kursantų 

tinkamumo tarnybai vertinimą. 

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 

Atnaujintas ir DVS Imuniteto skyriui 

pateiktas Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų darbuotojų, 

dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, 

sąrašas; 

Kauno TI darbuotojai viešųjų pirkimų 

iniciatoriais ir viešųjų pirkimų komisijos 

nariais skiriami Kauno TI direktoriaus 

įsakymais. Pasikeitus asmenims sąrašai 

atnaujinami; 

Vilniaus PN sudarytas ir kas pusmetį 

atnaujinamas (įskaitant viešųjų pirkimų 

iniciatorius ir organizatorius) darbuotojų, 

dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

sąrašas (Vilniaus pataisos namų 2020 m. 

rugpjūčio 14 d. direktoriaus įsakymas Nr. 

3-166 „Dėl viešųjų pirkimų iniciatorių 

paskyrimo“ bei Vilniaus pataisos namų 

2020 m. vasario 20 d. direktoriaus 

įsakymas Nr. 3-48 ,,Dėl viešųjų pirkimų 

komisijos sudarymo, viešųjų pirkimų 

organizatorių ir viešųjų pirkimų verčių 

apskaitą vedančio asmens paskyrimo“ 

(Turto valdymo skyriaus 2022-01-14 

pažyma Nr. 64-138); 

Pirkimo organizatoriai paskirti ir 

patvirtinti Pravieniškių pataisos namų- 

atvirosios kolonijos direktoriaus 2021-

08-04 įsakymu Nr. 20-84 „Dėl 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos mažos vertės viešųjų pirkimų 

organizatorių skyrimo“. 

Pirkimų iniciatoriai paskirti ir patvirtinti 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos direktoriaus 2020-03-13 

įsakymu Nr. V-111 „Dėl Pravieniškių 

pataisos namų-atvirosios kolonijos 

viešųjų pirkimų iniciatorių skyrimo“ (su 

visais vėlesniais galiojančiais 

pakeitimais); 

Alytaus PN nuolat atnaujinamas sąrašas 

paskutinį kartą atnaujintas 2021 rugsėjo 

9 d. įsakymu Nr. 1-166; 

LAVL vykdoma reguliariai. Duomenys 

Kalėjimų departamentui buvo pateikti 

2021-01-13. Atnaujintas viešųjų pirkimų 

iniciatorių, sąrašas ir paskirti viešųjų 

pirkimų iniciatoriai, pagal jų veiklos 

sritis bei patvirtinti 2021-12-17 

direktoriaus įsakymu Nr. V-196 „Dėl 

viešųjų pirkimų iniciatorių paskyrimo“; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Šiaulių TI kas pusmetį peržiūrimas ir, 

reikalui esant, atnaujinamas darbuotojų, 

dalyvaujančių viešuosiuose pirkimuose, 

sąrašas (organizatoriai, iniciatoriai ir kt.); 

2021-07-07 Mokymo centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-51, atnaujintas ir 

patvirtintas Mokymo centro Viešųjų 

pirkimų iniciatorių sąrašas; 

Panevėžio pataisos namų direktoriaus 

įsakymu 2019-12-05 Nr. V-188 paskirti 

atsakingi asmenys – 

viešųjų pirkimų iniciatoriai; 

LPT 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; 

Vedamas Konfidencialumo pasižadėjimų 

ir nešališkumo deklaracijų registras. 

VĮMA atnaujinamas pagal poreikį; 

Marijampolės PN sudarytas ir 

atnaujinamas Marijampolės pataisos 

namų darbuotojų, dalyvaujančių 

viešuosiuose pirkimuose, sąrašas. 

2.2.2. Organizuos mokymus 

(seminarus) aktualiais viešųjų pirkimų 

vykdymo klausimais, rengti metodinę 

medžiagą bausmių vykdymo sistemos 

KD 

Centralizuoto 

viešųjų pirkimų 

skyriaus 

Kartą per 

metus 

Mokymo renginių skaičius; 

parengtų intraneto svetainėje 

patalpintų metodinių 

Nuotoliniu būdu Kalėjimų departamento 

pavaldžioms įstaigoms suorganizuoti 2 

mokymo renginiai: 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

darbuotojams aktualiais viešųjų 

pirkimų vykdymo klausimais 

medžiagų (atmintinių) 

skaičius 

1. 2021 m. birželio 4 d. seminaras 

„Viešųjų pirkimų vykdymo aktualijos“;   

2. 2021 m. spalio 1 d. seminaras „Viešųjų 

pirkimų vykdymo aktualijos. Viešųjų 

pirkimų planavimo, organizavimo ir 

vykdymo taisyklių pakeitimai“. 

Parengtos ir intraneto svetainėje 

patalpintos 6 metodinės medžiagos: 

1. Viešojo pirkimo pasirengimo viešajam 

pirkimui ir jo iniciavimo bausmių 

vykdymo sistemoje atmintinė. 

2. Rekomendacijos darbų užduoties 

parengimui. 

3. Statybinių medžiagų ir panašių 

gaminių, dažų, lako, mastikos, klijų, 

įrankių, tvirtinimo detalių, metalo 

gaminių, langų, durų ir susijusių 

gaminių, elektros prekių ir susijusių 

gaminių pirkimo dokumentų rengimo 

rekomendacijos (dinaminė pirkimų 

sistema). 

4. Paprastojo remonto darbų sutarties 

formos pavyzdys, kai neprivalomas 

statinio projektas, darbai perkami pagal 

užsakovo parengtą Darbų užduotį, 

įskaitant darbų kiekius, ar specifikaciją, 

techninė priežiūra nėra vykdoma, taikant 

fiksuotos kainos kainodarą/fiksuotos 

kainos su peržiūra kainodarą, kai 

perkami paprastojo remonto darbai ne 

per BVS CPO katalogą; 

5. Ypatingojo ar neypatingojo statinio 

naujos statybos ar rekonstravimo darbų 

sutarties formos pavyzdys, kai statybos 

darbai perkami pagal užsakovo parengtą 

techninį projektą, darbo projektą rengia 

rangovas, taikant fiksuotos kainos 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

kainodarą/fiksuotos kainos su peržiūra 

kainodarą, kai statybos darbai perkami ne 

per BVS CPO katalogą; 

6. Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarties formos pavyzdys, kai sutarties 

kaina apskaičiuojama taikant sutarties 

vykdymo išlaidų atlyginimo kainodarą. 

Parengtos ir intraneto svetainėje 

patalpintos 4 atmintinės: 

1. Asmens apsaugos priemonių bausmių 

vykdymo sistemos įstaigoms 

centralizuoto pirkimo 

(respiratoriai/dezinfekcinis 

skystis/vienkartinės kaukės) per BVS 

CPO atmintinė. 

2. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų 

tarnybinių laipsnių ženklų ir simbolikos 

pirkimo per BVS CPO atmintinė. 

3. Automobilių veiklos nuomos pirkimo 

per BVS CPO atmintinė.  

4. Spiralinės pjaunančios vielos pirkimo 

per BVS CPO atmintinė. 

5. Vienkartinių pirštinių ir daugkartinio 

naudojimo veido kaukių bausmių 

vykdymo sistemos įstaigoms 

centralizuotas pirkimo per BVS CPO 

atmintinė. 

2.2.3. Sukurti viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolės sistemą bausmių 

vykdymo sistemoje 

KD 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius,  

KD Imuniteto 
skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2019 m. 

Teisės aktų nustatytas 

atliekamų viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolės 

vykdymo mechanizmas ir 

apimtis 

1. Parengta ir Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. 

įsakymu Nr. V-285 patvirtinta Viešųjų 

pirkimų planavimo, organizavimo ir 

vykdymo taisyklių nauja redakcija. 

2. Parengta ir KD intraneto svetainėje 

patalpinta Viešojo pirkimo pasirengimo 

viešajam pirkimui ir jo iniciavimo 

bausmių vykdymo sistemoje atmintinė; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Vilniaus pataisos namai vykdydami 

viešuosius pirkimus vadovaujasi: 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, jį įgyvendinančių teisės aktų 

nuostatomis; 

2. Viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo taisyklėmis, 

patvirtintomis 2021 m. rugsėjo 6 d. 

Kalėjimų departamento direktoriaus 

įsakymu Nr. V-285; 

3. Bausmių vykdymo sistemos įstaigų 

viešųjų pirkimų kontrolės taisyklėmis, 

patvirtintomis Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 2 

d. įsakymu Nr. V-250 „Dėl Bausmių 

vykdymo sistemos įstaigų viešųjų 

pirkimų kontrolės taisyklių patvirtinimo“ 

(su pakeitimais). Bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų viešųjų pirkimų 

kontrolės taisyklės  nustato Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos pavaldžių įstaigų 

atliekamų viešųjų pirkimų kontrolės 

sistemą; 

4. Vilniaus pataisos namų 2021 m. 

gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

87-39 „Dėl 2021 m. kovo 15 d. 

direktoriaus įsakymo Nr. 87-6 „Dėl 

Vilniaus pataisos namuose numatomų 

vykdyti darbų prekių ir paslaugų viešųjų 

pirkimų plano patvirtinimo“ pakeitimo; 

5. 2021 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 

3-175 „Dėl vienetinių pirkimų paraiškas 

koordinuojančio asmens paskyrimo“, 

paskirtas įgaliotas darbuotojas derinti 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

visas Vilniaus pataisos namų Kalėjimų 

departamentui prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos (toliau – 

Kalėjimų departamentas) teikiamas 

Vienetinių pirkimų paraiškas, užtikrinti, 

kad Kalėjimų departamentui teikiamos 

Vienetinių pirkimų paraiškos atitiktų 

Viešųjų pirkimų įstatyme, Mažos vertės 

pirkimų tvarkos apraše, patvirtintame 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-

97, Taisyklėse ir kituose pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus bei būtų 

parengtos atsižvelgiant į Kalėjimų 

departamento Centralizuoto viešųjų 

pirkimų skyriaus (toliau – CVPS) bei kitų 

Kalėjimų departamento padalinių pagal 

savo kompetenciją teiktas pastabas 

analogiškų vienetinių pirkimų 

dokumentams (Vienetinio pirkimo 

paraiškai, sutarties projektui, techninei 

specifikacijai ir pan.). Vienetinių pirkimų 

paraiškas 

koordinuojantis asmuo kaupia ir 

analizuoja informaciją bei užtikrina, kad 

būtų atsižvelgta į visas 

CVPS bei kitų Kalėjimų departamento 

padalinių pagal savo kompetenciją 

ankstesnėms Vienetinių 

pirkimų paraiškoms teiktas panašaus 

pobūdžio ar bendro pobūdžio pastabas. 

6. 2021 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus 

pataisos namų direktoriaus įsakymu Nr. 

3-160 „Dėl atsakingo už pirkimų 

poreikio ir iniciavimo kontrolę 

paskyrimo“, paskirtas darbuotojas 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

koordinuojantis visos įstaigos pirkimų 

poreikio, iniciavimo bei pirkimo sutarčių 

vykdymo procesus, kuriam pavesta: 

numatyti visus pirkimus, susijusius su 

įstaigos veikla ir užtikrinančius 

nenutraukiamą įstaigos nuostatuose 

nustatytų funkcijų vykdymą; tinkamai 

įvertinti ketinamo inicijuoti pirkimo 

poreikio pagrįstumą; padėti tinkamai 

parengti pirkimo iniciavimo 

dokumentus; administruoti pirkimo 

sutarties vykdymą, užtikrinant, kad 

sutarties šalis (tiekėjas) laiku 

įvykdytų įsipareigojimus ir gautų 

apmokėjimą bei nustatytais terminais 

būtų sutvarkyti visi su 

sutarties vykdymu susiję dokumentai. 

(Turto valdymo skyriaus 2022-01-14 

pažyma Nr. 64-138); 

Alytaus PN Viešųjų pirkimo prevencija 

vykdoma nuolat. Alytaus PN direktoriaus 

įsakymu sudaryta komisija viešųjų 

pirkimų analizei atlikti 2021 metais 

atliko 8 viešųjų pirkimų analizes (2021-

01-31 Nr. 2021-1; Nr. 2021-2; Nr. 2021-

3; Nr. 2021-4; 2021-07-31 Nr. 2021 - 5; 

2021-07-31 Nr. 2021 -6; 2021- 07-31 Nr. 

2021 - 7; 2021-07-31 Nr. 2021 -8); 

Atlikus Mokymo centro viešųjų pirkimų 

teisinė analizę, pažeidimų nebuvo 

užfiksuota, pasiūlymai nebuvo teikiami; 

VĮMA viešųjų pirkimų kontrolė 

vykdoma 2017- 08-14 įsakymu Nr. 1/05-

96 Dėl viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir kontrolės valstybės 

įmonėje „Mūsų amatai“ taisyklių 

patvirtinimo“ numatytai būdais; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Marijampolės PN teisės aktų nustatytas 

atliekamų viešųjų pirkimų prevencinės 

kontrolės vykdymo mechanizmas ir 

apimtis. 

Marijampolės PN direktoriaus 2021-10-

05 įsakymu Nr. 4/07-195 paskirtas 

atsakingas asmuo už tinkamą viešųjų 

pirkimų kontrolę. 

2.2.4. Vykdyti viešųjų pirkimų 

prevencinę 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 

Pagal 2021 metų bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų viešųjų pirkimų 

patikrinimų grafiką, patvirtintą Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2021 m. 

vasario 15 d. įsakymu Nr. V-56, buvo 

atlikti Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų 2021 m. vykdytų viešųjų pirkimų 

patikrinimai: Mokymo centro (2021-09-

02 patikrinimo pažyma Nr. LV-4269); 

Panevėžio PN (2021-11-30 patikrinimo 

pažyma Nr. LV-5562); Šiaulių TI (2021-

10-26 patikrinimo pažyma Nr. LV-

5075); Alytaus PN (2021-12-08 

patikrinimo pažyma Nr. LV-5734); 

Kauno TI (2021-12-22 patikrinimo 

pažyma Nr. LV-6020); Marijampolės PN 

(2021-11-30 patikrinimo pažyma Nr. 

LV-5575); LPT (2021-12-31  

patikrinimo pažyma Nr. LV-6131); 

Vilniaus PN, vadovaudamiesi Bausmių 

vykdymo sistemos įstaigų viešųjų 

pirkimų kontrolės taisyklėmis, kas 

ketvirtį Kalėjimų departamentui prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos teikia atliktų viešųjų pirkimų 

ataskaitas. 

Viešųjų pirkimų verčių apskaitą vedantis 

asmuo tikrina ar tinkamai apskaičiuota 

numatomo pirkimo vertė, vadovaujantis 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Numatomo viešojo pirkimo ir pirkimo 

vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 

„Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir 

pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 

patvirtinimo“. 

2021 m birželio 3 d.  Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-87 „Dėl 

asmens, atsakingo už pirkimo ir nuomos 

sutarčių vykdymo kontrolę, skyrimo“ 

paskirta Vilniaus pataisos namų Turto 

valdymo skyriaus buhalterė Genovaitė 

Bulonienė, atsakinga už Vilniaus 

pataisos namų sudarytų pirkimo ir 

nuomos sutarčių vykdymo kontrolę, kai 

jos nėra (atostogos, liga, komandiruotė ir 

pan.) – šio skyriaus vyriausioji 

specialistė Onutė Ragauskienė, kurioms 

pavesta: organizuoti ir vykdyti 

savalaikius ir tinkamus, sutarties sąlygas, 

atitinkančius atsiskaitymus ir 

mokėjimus; vykdyti stebėseną, kad laiku 

būtų vykdomi atsiskaitymai su Vilniaus 

pataisos namais už teikiamas paslaugas, 

įskaitant delspinigių skaičiavimo 

terminus, jei tokie numatyti sutartyje; 

nedelsiant informuoti Vilniaus pataisos 

namų vadovybę apie rizikas, dėl kurių 

gali atsirasti prielaidos netinkamam 

sutarties įgyvendinimui. 

2021 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus pataisos 

namų direktoriaus įsakymu Nr. 3-161 

„Dėl kontroliuojančio viešųjų pirkimų 

apskaitą ir kontroliuojančio ar 

paviešintos sudarytos pirkimo 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai 

asmens paskyrimo“ paskirtas viešųjų 

pirkimų apskaitą kontroliuojantis 

darbuotojas, t. y. kad būtų įtraukti visi 

vykdyti pirkimai ir paviešintos sudarytos 

pirkimo sutartys ir laimėjusių dalyvių 

pasiūlymai, kaip numatyta Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 

str. 9 d. 

 (Turto valdymo skyriaus 2022-01-14 

pažyma Nr. 64-138). 

Viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę 

įstaigoje atlieka Kalėjimų departamento 

Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius 

pagal numatytą grafiką. 

Vadovaujantis Pravieniškių pataisos 

namų-atvirosios kolonijos direktoriaus 

2021 m. vasario 18 įsakymas Nr. V- 131 

„Dėl vidaus kontrolės patikrinimų 

atlikimo“ atlikti įstaigos vidaus kontrolės 

patikrinimai (Patikrinimo pažymos 

2021-03-19 Nr. LD-392, 2021-03-13 Nr. 

LD- 392, 2021-03-25 Nr. LD-406, 2021-

06-29 Nr.LD-684, 2021-06-30 Nr. LD-

686, 2021-08-19 Nr. LD-802, 2021-09-

17 Nr. LD-845, 2021-12-01 Nr. LD-

1000, 2021-12-30 Nr. LD-1218); 

Alytaus PN Viešųjų pirkimų kontrolė 

vykdoma nuolat, rinkos tyrimo pažymos 

apsvarstomos vadovybės ir 

administracijos pasitarimuose; 

LAVL yra paskirtas asmuo, atsakingas 

už viešųjų pirkimų priežiūrą ir kontrolę 

LAVL direktoriaus 2020-12-07 įsakymu 

Nr. V-208. 

Siekiant užtikrinti, kad rengiami pirkimų 

dokumentai atitiktų reikalavimus, 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

nurodytus viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiuose teisės aktuose ir 

būtų parengti atsižvelgiant į Kalėjimų 

departamento teiktas pastabas analogiškų 

pirkimų dokumentuose, patvirtintas 

2021-09-27 direktoriaus įsakymas Nr. V-

146 „Dėl vienetinių pirkimų paraiškas 

koordinuojančio asmens paskyrimo“‘ 

Šiaulių TI užtikrinamas vykdomų viešųjų 

pirkimų prevencinės kontrolės priemonių 

vykdymas. 

Viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus įsakymu patvirtintomis 

viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir vykdymo taisyklėmis; 

Patikrinta 6-ių atliktų viešųjų pirkimų 

dokumentai. Parengtos ir pateiktos 

Mokymo centro direktoriui Išvados 

(2021-11-12 TS-51 ir 2021-12-07 TS-

70); 

LPT 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 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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“; 

VĮMA viešųjų pirkimų kontrolė 

vykdoma 2017- 08-14 įsakymu Nr. 1/05-

96 Dėl viešųjų pirkimų planavimo, 

organizavimo ir kontrolės valstybės 

įmonėje „Mūsų amatai“ taisyklių 

patvirtinimo“ numatytai būdais; 

Marijampolės PN užtikrintas bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose vykdomų 

viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės 

priemonių vykdymas. 

Direktoriaus 2021-10-05 įsakymu Nr. 

4/07-195 paskirtas atsakingas asmuo už 

tinkamą viešųjų pirkimų kontrolę. 

2.2.5. Kaupti ir analizuoti duomenis 

apie tai, kokius ekspertinius vertinimus 

viešuosiuose ir su kokiais tiekėjais 

susijusius ekspertinius vertinimus yra 

atlikę įstaigoje dirbantys ekspertai 

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 

vertinimus 

2021 m. vykdant viešąjį pirkimą dėl 

paslaugų, reikalingų užtikrinti prižiūrimo 

asmens (nuteistojo) buvimo vietos ir 

judėjimo kontrolę, įsigijimo (toliau – 

Pirkimas), buvo atliktas tiekėjų pateikto 

pirkimo objekto ekspertinis vertinimas. 

Pirkimo ekspertais Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2021 m. liepos 

8 d. įsakymu Nr. V-230 buvo paskirti 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Lietuvos probacijos darbuotojai ir 

Kalėjimų departamento Veiklos 

organizavimo skyriaus vyriausiasis 

specialistas. Kalėjimų departamento 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 11 d. 

įsakymu Nr. V-265 ekspertas pakeistas 

kitu ekspertu. Kalėjimų departamente 

nėra sudaromas pastovus ekspertinius 

vertinimus viešuosiuose pirkimuose 

atliekančių ekspertų sąrašas, kadangi 

konkrečiam vykdomam pirkimui 

Kalėjimų departamento direktoriaus 

įsakymu yra paskiriami ekspertai, jei 

tokie yra reikalingi. 

Vilniaus PN dėl ekspertinių vertinimų 

viešuosiuose pirkimuose, įstaigos lygyje 

ekspertinės paslaugos nėra teikiamos 

(Turto valdymo skyriaus 2022-01-14 

pažyma Nr. 64-138). 

Pravieniškių pataisos namų-atvirojoje 

kolonijoje ekspertiniai vertinimai 2021 

m. nebuvo atlikti; 

Alytaus PN dirbančių ekspertų nėra; 

LAVL ekspertiniai vertinimai 2021 m. 

nebuvo atlikti; 

Šiaulių TI ekspertų kviesti į pirkimų 

procedūras 2021 m. neprireikė; 

Mokymo centre nebuvo atlikti jokie 

ekspertiniai vertinimai, susiję su 

viešaisiais pirkimais; 

Pirkimai, kuriems reikalingi ekspertų 

vertinimai, Panevėžio PN vykdomi 

nebuvo; 

LPT nėra sudaryto ekspertinius 

vertinimus viešuosiuose pirkimuose 

atliekančių ekspertų sąrašo. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Ekspertiniai vertinimai nebuvo vykdomi 

Lietuvos probacijos tarnybos vykdytuose 

viešuosiuose pirkimuose; 

Marijampolės PN duomenys 

nekaupiami. 

2.2.6. Parengti viešųjų pirkimų dalyvių 

tarpusavio sąsajų tikrinimo tvarką. 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Kriminalinės 

žvalgybos 

skyrius, KD 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

2019 – 

2020 m. 

Parengta viešųjų pirkimų 

dalyvių tarpusavio sąsajų 

tikrinimo tvarka. 

Viešųjų pirkimų dalyvių tarpusavio 

sąsajų tikrinimo tvarkos projektas 

nebuvo pateiktas Centralizuotam viešųjų 

pirkimų skyriui derinimui. Viešųjų 

pirkimų dalyvių tarpusavio sąsajų 

tikrinimo tvarką planuojama parengti 

ateityje. 

2.2.7. Atlikti įmonių, dalyvavusių 

Kalėjimų departamento  

organizuotuose viešuosiuose 

pirkimuose, anoniminę apklausą, 

siekiant nustatyti viešųjų pirkimų metu 

kylančias problemas ir įvertinti jų 

skaidrumą 

KD Imuniteto 

skyrius,  

KD Kriminalinės 

žvalgybos 

skyrius, KD 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius 

2020 – 

2021 m. 

Atlikta apklausa, 

apibendrinta apklausos metu 

surinkta informacija 

Priemonę planuojama įgyvendinti 

ateityje. 

2.3. Mažinti 

korupcijos 

apraiškas  

Kalėjimų 

departament

ui 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 

Vilniaus PN 2021 m. buvo atliekami 1-

ojo SVS budinčiųjų pamainų pareigūnų 

darbo drausmės bei atliekamų tarnybinių 

funkcijų patikrinimai darbo metu. Apie 

tai buvo daromi įrašai Tarnybos 

organizavimo žiniaraščiuose. 2021-05-

10, 2021-05-20, 2021-05-21, 2021-07-

26, 2021-08-02, 2021-08-25, 2021-11-

25, 2021-12-03 buvo atlikti netikėti į 

tarnybą atvykusių bei į įstaigą įeinančių 

pareigūnų bei darbuotojų asmens 

patikrinimai, daiktų apžiūros. 

Patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta. 

Patikrinimai buvo fiksuojami  

tarnybiniais pranešimais dėl įeinančių į 

įstaigą (išeinančių iš jos) asmenų bei jų 

turimų daiktų netikėto patikrinimo. 2021 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

m. užfiksuoti 3 darbuotojų neblaivumo 

atvejai. 

Organizuojant sargybos postą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje 2021-08-27 

ir 2021-08-13 buvo atlikti netikėti 

budinčiųjų pamainų pareigūnų budėjimo 

sveikatos priežiūros įstaigoje 

patikrinimai. Apie atliktus patikrinimus 

įrašai padaryti  Tarnybos organizavimo 

žiniaraščiuose. (1-ojo Saugumo valdymo 

skyriaus 2022-01-17 tarnybinis 

pranešimas Nr. 14-307). 

Buvo atliekami patikrinimai dėl 

pareigūnų ir darbuotojų darbo drausmės, 

tikrinamas blaivumas, atliekami naktiniai 

patikrinimai. Pareigūnai kiekvieną rytą 

tikrinami savo tiesioginių viršininkų 

vizualiai (prireikus ir techninėmis 

priemonėmis) pamainų rikiuotės ir 

instruktažo metu, nuolat akcentuojama 

apie drausmės būtinumą atliekant 

tarnybą. Darbo dienomis jaunesniųjų  

pareigūnų tarnyba tikrinama 2-ojo SVS 

specialistų, vyresniųjų specialistų, 

vyriausiojo specialisto bei 2-ojo SVS 

viršininko (pareigūnų kontrolė priežiūros 

postuose, postų priėmimo metu, 

kontroliuojamas kamerų kratų ir apžiūrų 

atlikimas, dokumentų pildymas, 

pareigybėse nustatytų pareigų bei 

aktualių tarybai teisės aktų žinojimas ir 

t.t.), vyriausieji specialistai (budinčiajai 

pamainai) ir specialistai (budinčiajai 

pamainai) nuolat kontroliuoja pavaldžius 

pareigūnus jų darbo vietose. Nustatytos 

pastabos dėl pareigūnų tarnybos 

pareiškiamos pareigūnams vietoje ir 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

informuojami tiesioginiai viršininkai 

surašant pastabas ir pastebėjimus 

elektroniniu paštu bei, esant būtinumui 

pateikti informaciją nedelsiant, - 

tarnybiniu telefonu. (2-ojo Saugumo 

valdymo skyriaus 2022-01-07 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-70); 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje periodiškai yra organizuojami 

įstaigoje budinčiųjų pamainų darbo 

drausmės patikrinimai, kitų įstaigoje 

dirbančių valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų darbo drausmę stebi ir 

kontroliuoja kuruojantys direktoriaus 

pavaduotojai, skyriaus vedėjai ir 

tiesioginiai vadovai; 

LAVL 2021 m. kiekvieną mėnesį buvo 

vykdomi netikėti SVS budinčiųjų 

pamainų  patikrinimai budėjimo metu, 

kur buvo tikrinama pareigūnų darbo 

drausmė: 

Saugumo valdymo skyriaus budinčiųjų 

pamainų netikėtų patikrinimų 2021 m. 

sausio mėn. grafikas 2021-01-08 Nr. 8-

APS-159,  Saugumo valdymo skyriaus 

budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų 

2021 m. vasario mėn. grafikas 2021-02-

09 Nr. 8-APS-449, Saugumo valdymo 

skyriaus budinčiųjų pamainų netikėtų 

patikrinimų 2021 m. kovo mėn. grafikas 

2021-03-02 Nr. 8-APS-1343, Saugumo 

valdymo skyriaus budinčiųjų pamainų 

netikėtų patikrinimų 2021 m. balandžio 

mėn. grafikas 2021-04-06 Nr. 8-APS-

1913, Saugumo valdymo skyriaus 

budinčiųjų pamainų netikėtų patikrinimų 

2021 m. gegužės mėn. grafikas 2021-05-
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

10 Nr. 8-APS-2393, Saugumo valdymo 

skyriaus budinčiųjų pamainų netikėtų 

patikrinimų 2021 m. birželio mėn. 

grafikas 2021-06-09 Nr. 8-APS-2781. 

2021 m. I pusmetį kiekvieną mėnesį buvo 

vykdomi prevenciniai įeinančių 

išeinančių asmenų į įstaigą patikrinimai, 

kurių metu buvo atlikti asmenų 

įsinešamų (išsinešamų) daiktų 

patikrinimai ir asmenų blaivumo 

patikrinimai: 

Netikėtų įeinančių į Laisvės atėmimo 

vietų ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų 

ir jų daiktų patikrinimų 2021 m. sausio 

mėn. grafikas 2021-01-08 Nr. 8-APS-

168, 

Netikėtų įeinančių į Laisvės atėmimo 

vietų ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų 

ir jų daiktų patikrinimų 2021 m. vasario 

mėn. grafikas 2021-02-09 Nr. 8-APS-

458, Netikėtų įeinančių į Laisvės 

atėmimo vietų ligoninę ir iš jos 

išeinančių asmenų ir jų daiktų 

patikrinimų 2021 m. kovo mėn. grafikas 

2021-03-02 Nr. 8-APS-1352, Netikėtų 

įeinančių į Laisvės atėmimo vietų 

ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų ir jų 

daiktų patikrinimų 2021 m. balandžio 

mėn. grafikas 2021-04-06 Nr. 8-APS-

1922, Netikėtų įeinančių į Laisvės 

atėmimo vietų ligoninę ir iš jos 

išeinančių asmenų ir jų daiktų 

patikrinimų 2021 m. gegužės mėn. 

grafikas 2021-05-10 Nr. 8-APS-2405, 

Netikėtų įeinančių į Laisvės atėmimo 

vietų ligoninę ir iš jos išeinančių asmenų 

ir jų daiktų patikrinimų 2021 m. birželio 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

mėn. grafikas 2021-06-10 Nr. 8-APS-

2808. 

2021 m. birželio mėnesį buvo vykdomas 

netikėtas (kontrolinis) suimtųjų ir 

nuteistųjų apsipirkimo patikrinimas: 

Netikėtas (kontrolinis) suimtųjų ir 

nuteistųjų apsipirkimo patikrinimo 2021-

06-01 protokolas Nr. 8-APS-2661. 

2021 m. birželio buvo vykdomi 

prevenciniai netikėti (kontroliniai) į 

įstaigą įvažiuojančio (išvažiuojančio) 

transporto apžiūros ir vežamo krovinio 

patikrinimai: Netikėtas (kontrolinis) į 

įstaigą įvažiuojančio (išvažiuojančio) 

transporto apžiūros ir vežamo krovinio 

patikrinimo protokolas 2021-06-01 Nr. 

PS-7346, Netikėtas (kontrolinis) į įstaigą 

įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto 

apžiūros ir vežamo krovinio patikrinimo 

protokolas 2021-06-02 Nr. PS-7410, 

Netikėtas (kontrolinis) į įstaigą 

įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto 

apžiūros ir vežamo krovinio patikrinimo 

protokolas 2021-06-03 Nr. PS-7442, 

Netikėtas (kontrolinis) į įstaigą 

įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto 

apžiūros ir vežamo krovinio patikrinimo 

protokolas 2021-06-04 Nr. PS-7511, 

Netikėtas (kontrolinis) į įstaigą 

įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto 

apžiūros ir vežamo krovinio patikrinimo 

protokolas 2021-06-17 Nr. PS-8306, 

Netikėtas (kontrolinis) į įstaigą 

įvažiuojančio (išvažiuojančio) transporto 

apžiūros ir vežamo krovinio patikrinimo 

protokolas 2021-06-18 Nr. PS-8372. 
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Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

2021-07-12 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-3305; 

2021-08-03 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-3512; 

2021-09-07 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-3805; 

2021-10-12 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-4313; 

2021-11-08 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-4655; 

 2021-12-15 Budinčiųjų pamainų 

patikrinimų grafikas Nr. 8-APS-5433; 

 2021-07-12 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų liepos 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-3314; 

 2021-08-12 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų rugpjūčio 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-3592; 

2021-09-07 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų rugsėjo 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-3814; 

2021-10-12 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų spalio 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-4338; 

 2021-11-08 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų lapkričio 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-4664; 

 2021-12-15 Įeinančių į įstaigą 

(išeinančių iš jos) asmenų apžiūrą ir jų 

daiktų kontrolinių patikrinimų gruodžio 

mėn. grafikas Nr. 8-APS-5442; 
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Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Alytaus PN dėl darbo kontrolės 2021 m. 

atlikti 48 netikėti budinčiųjų pamainų 

patikrinimai. Periodiškai atliekami 

darbuotojų blaivumo patikrinimai. 

Nuolat atliekami įeinančių į pataisos 

namus ir išjos išeinančių asmenų ir jų 

daiktų patikrinimai; 

Kauno TI organizuoti bei atlikti 64 

netikėti  įeinančių (išeinančių)  

darbuotojų ir jų daiktų patikrinimai bei 

72 Saugumo valdymo skyriaus 

budinčiųjų pamainų netikėti 

patikrinimai; 

Pagal Šiaulių TI 2021-ųjų metų veiklą 

planą ne rečiau kaip kartą per mėnesį 

atliekami netikėti, kontroliniai įeinančių 

asmenų ir jų daiktų patikrinimai (SVS 

pareigūnai iki 2021-12-31 atliko 19 

kontrolinių įeinančių (išeinančių) 

asmenų ir/ar įvažiuojančių 

(išvažiuojančių) transporto priemonių 

patikrinimų). 

Šiaulių TI direktoriaus 2021-11-10 d. 

įsakymu Nr. 1-241 (ankstesnė redakcija 

2021-05-12 d. įsak. Nr. 1-129) alkoholio 

matuokliu IPS nustatyta tikrinti: visus 

poilsio ir švenčių dienomis į įstaigą 

įeinančius asmenis; direktoriaus 

pavaduotojus ir skyrių vadovus – 

kiekvieną dieną atvykus į darbą; visus 

asmenis atvykusius į įstaigą po 

administracijos darbo valandų – 

kiekvieną dieną; parvykusius į įstaigą 

nuteistuosius, turinčius teisę vykti be 

sargybos už įstaigos ribų; kitais atvejais – 

direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų, 

skyrių vadovų, Saugumo valdymo 
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Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

skyriaus vyriausiojo specialisto 

(budinčiajai pamainai), ar jį 

pavaduojančio pataisos pareigūno, 

sprendimu; 

Mokymo centre 2021 metais – 2 kartus. 

(dėl COVID 19 pandemijos ir nuotolinio 

darbo nebuvo galimybių atlikti 

suplanuoto kiekio patikrinimų); 

Panevėžio PN kiekvieną mėnesį, pagal 

direktoriaus sudarytą grafiką vykdomi 

netikėti kiekvienos budinčiosios 

pamainos darbo drausmės patikrinimai 

nakties metu; 

LPT nuolat kontroliuojama darbuotojų 

darbo drausmė ir vizualiai tikrinamas 

darbuotojų blaivumas. Blaivumo 

tikrinimas atliekamas periodiškai arba 

kylant įtarimams; 

VĮMA vykdoma. 

Atliekami Marijampolės PN darbuotojų 

bei budinčiųjų pamainų darbo drausmės 

patikrinimai. 

2.3.2. Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose parengtų nuteistųjų socialinio 

tyrimo išvadų, kurios yra teikiamos 

laisvės atėmimo vietų įstaigų lygtinio 

paleidimo komisijoms, patikrinimą, ar 

pateikiami nuteistąjį 

charakterizuojantys duomenys iš 

tikrųjų atitinka objektyvius duomenis 

KD 

Resocializacijos 

skyrius 

Kartą per 

metus 

Atlikti parengtų nuteistųjų 

socialinio tyrimo išvadų, 

kurios yra teikiamos laisvės 

atėmimo vietų įstaigų 

lygtinio paleidimo 

komisijoms, duomenų 

atitikties patikrinimai.  

Buvo organizuojami nuolatiniai parengtų 

nuteistųjų socialinio tyrimo išvadų, 

kurios yra teikiamos ne tik laisvės 

atėmimo vietų įstaigų lygtinio paleidimo 

komisijoms, tačiau ir Kalėjimų 

departamente veikiančiai Nuteistųjų 

perkėlimo į pusiaukelės namus komisijai, 

taip pat kitais atvejais, kuomet 

sprendžiami individualūs nuteistųjų 

atvejai dėl bausmės švelninimo sąlygų, 

duomenų atitikties objektyviems 

duomenims patikrinimai bei teikiama 

metodinė pagalba specialistams. 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 
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Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 

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 
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 

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 / 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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) patikrinimai; 

Šiaulių regiono skyriuje atliktos 46 

stebėsenos ir patikrinimai dėl priežiūroje 

esančių asmenų priežiūros vykdymo. 

2.4. Mažinti 

korupcijos 

apraiškas  

komisijų ir 

darbo grupių 

veikloje 

2.4.1. Teikti siūlymus dėl Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

lygtinio paleidimo komisijų darbo 

optimizavimo ir informacinių 

technologijų taikymo 

KD 

Resocializacijos 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos, 

KD Imuniteto 

skyrius 

2019 m. 

Pateikti ir apibendrinti 

siūlymus dėl Kalėjimų 

departamentui pavaldžių 

įstaigų lygtinio paleidimo 

komisijų darbo optimizavimo 

ir informacinių technologijų 

taikymo 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius 2021 metais parengė 13 pažymų 

dėl kandidatų į lygtinio paleidimo 

komisijos narius. 

Kalėjimų departamento Resocializacijos 

skyrius vadovaudamasis  Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2020 m. 

balandžio 27 d. įsakymu  Nr. V-107 „Dėl 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtintų Lygtinio paleidimo iš pataisos 

įstaigos komisijos nuostatų 9 punktu, 

inicijuoja visų kandidatų į Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 

narius patikrinimo procesą dėl  atitikimo 

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatyme valstybės tarnautojams 

nustatytus nepriekaištingos reputacijos 

kriterijus. 

Vilniaus PN visa  dokumentacija, susijusi 

su Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisijos veikla (nutarimai, 

dienotvarkės, protokolai) perkelta į 

elektroninę dokumentų valdymo sistemą, 

taip sudarant galimybę Kalėjimų 

departamento Kriminalinės žvalgybos 

valdybos ir Imuniteto skyriams 

susipažinti su tais dokumentais, juos 

tikrinti. Nuo 2021 m. pabaigos Lygtinio 

paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 

dokumentai pasirašomi el. parašu 

(Resocializacijos skyriaus 2022-01-13 

tarnybinis pranešimas Nr. 64-119). 

Alytaus PN 2021 m. siūlymai nebuvo 

teikti. Dirbo Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 

26 d. įsakymu Nr. V-187 sudaryta 

Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 

komisija Alytaus pataisos namuose; 

Mokymo centre informacija kaupiama ir 

sisteminama, teikiama pagal poreikį; 

Marijampolės PN nupirkta Įskaitos 

programos papildomos vietos skirtos ir 

lygtinio paleidimo komisijos darbui. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

2.4.2. Vykdyti Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų komisijų darbo 

dėl priedų ir priemokų skyrimo 

teisėtumo ir pagrįstumo stebėseną 

KD Imuniteto 

skyrius 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

Iškilus poreikiui, pagal gautą 

informaciją atliktas Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų komisijų 

darbo dėl priedų ir priemokų 

skyrimo teisėtumo bei 

pagrįstumo patikrinimas  

Pagal poreikį tikrinama. 

2.5. Didinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

veikloje 

naudojamų 

registrų 

duomenų 

tvarkymo 

kontrolę 

2.5.1. Vykdyti bausmių vykdymo 

sistemos darbuotojų naudojimosi 

informacinėmis sistemomis ir 

registrais teisėtumo ir pagrįstumo 

stebėseną 

KD Imuniteto 

skyrius 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

Iškilus poreikiui, pagal gautą 

informaciją atliktas bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų naudojimosi 

informacinėmis sistemomis ir 

registrais teisėtumo bei 

pagrįstumo patikrinimas  

2021 m. gruodžio 16 d. kreiptasi dėl 

auditavimo raštu Nr. 1-4RN-47(RN). 

2.6. Stiprinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

veiklą 

gerinant 

įstaigų 

mikroklimatą 

2.6.1. Sistemingai atlikti tyrimus 

bausmių vykdymo sistemos įstaigų 

veiklos efektyvumo ir įstaigų 

mikroklimato nustatymo tema 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose; esant poreikiui, 

rengti metodines rekomendacijas 

KD Imuniteto 

skyrius 

2019 –  

2021 m. 

Atliktas ir apibendrintas 

tyrimas bausmių vykdymo 

sistemos įstaigų veiklos 

efektyvumo ir įstaigų 

mikroklimato nustatymo 

tema Kalėjimų departamente 

ir jam pavaldžiose įstaigose; 

esant poreikiui, parengtos 

metodinės rekomendacijos 

2021 metais atlikti ir apibendrinti 5 

tyrimai, gerinant Kalėjimų departamento 

ir jam pavaldžių įstaigų mikroklimatą. 

2021 m. kovo 10 d. Kalėjimų 

departamento direktoriaus įsakymu Nr. 

V-78, patvirtintas psichologinio 

mikroklimato tyrimo atlikimo tvarkos 

aprašas ir anketa. 

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. 

 

3.1. Tirti 

darbuotojų 

suvokimą ir 

požiūrį į 

korupcijos 

3.1.1. Sistemingai atlikti tyrimus 

tolerancijos ir požiūrio į korupciją 

tema Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose 

KD Imuniteto 

skyrius 

2019 –  

2021 m. 

Atliktas ir apibendrintas 

tyrimas tolerancijos ir 

požiūrio į korupciją tema 

Kalėjimų departamente ir 

jam pavaldžiose įstaigose 

2019 m. atliktas tyrimas, 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

grėsmių 

keliamas 

rizikas bei 

apraiškas 

bausmių 

vykdymo 

sistemoje 

3.1.2. Sistemingai atlikti tyrimus 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose aktualiomis 

korupcijos prevencijai temomis, 

siekiant išsiaiškinti darbuotojų požiūrį, 

stiprinti jų sąmoningumą nagrinėjamos 

problematikos atžvilgiu 

KD Imuniteto 

skyrius 

2019 – 

2021 m. 

Atliktas ir apibendrintas 

tyrimas aktualiomis 

korupcijos prevencijai 

temomis Kalėjimų 

departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose 

2019 m. atliktas tyrimas, 

bendradarbiaujant su socialiniais 

partneriais. 

3.2. Plėsti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojų 

kompetencija

s korupcijos 

prevencijos 

srityje 

3.2.1. Parengti tarnybinių mokymų 

korupcijos prevencijos tema programą 

KD Imuniteto 

skyrius 

Iki 2021 

m. 

Parengta tarnybinių mokymų 

korupcijos prevencijos tema 

programa 

Šiuo metu programa parengta ir 

orientuota į klaidų kainą. 

3.2.2. Organizuoti ir vykdyti įvadinius 

mokymus korupcijos prevencijos ir 

tarnybinės etikos tema: 

1) bausmių vykdymo sistemos 

kursantams; 

2) naujai į pareigas priimtiems 

pataisos pareigūnams (įvadinio 

mokymo metu). 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Mokymo 

centras 

2019 – 

2021 m. 

Mokymo renginių skaičius, 

mokymuose dalyvavusių 

kursantų ir naujai priimtų 

pareigūnų skaičius 

Mokymo centre vykdant mokymus pagal 

patvirtintus profesinio mokymo ir 

įvadinio mokymo programas, 2021 m. 

mokėsi 83 asmenys, buvo organizuoti 4 

mokymo renginiai, kuriuose dėstė tiek 

Mokymo centro darbuotojai, tiek 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriaus darbuotojai. 

3.2.3. Organizuoti ir vykdyti tikslinius 

mokymus korupcijos prevencijos tema 

Kalėjimų departamentui pavaldžių 

įstaigų: 

1) struktūrinių padalinių vadovams 

ir jų pavaduotojams; 

2) saugumo valdymo funkcijas 

atliekantiems  darbuotojams;  

3) resocializacijos (socialinės 

reabilitacijos) funkcijas atliekantiems 

darbuotojams; 

4) probacijos tarnybos 

darbuotojams 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Mokymo 

centras 

2019 – 

2021 m. 

Mokymo renginių skaičius, 

mokymuose dalyvavusių 

darbuotojų skaičius 

Mokymo centras  2021 m. organizavo 2 

kvalifikacijos tobulinimo renginius visų 

tarnybų (vadovybei, saugumo valdymo, 

resocializacijos) bei visų grandžių 

pareigūnams (pirminės, vidurinės, 

aukštesnės). Iš viso buvo parengta ir 

išduota 78 pažymėjimai. 

3.2.4. Organizuoti ir vykdyti tikslinius 

renginius paveikioms ir jautrioms 

darbuotojų, kasdieniame darbe 

tiesiogiai dirbančių ir bendraujančių su 

nuteistaisiais, grupėms 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD Mokymo 

centras 

2019 – 

2021 m. 
Renginių skaičius 

Mokymo centras  2021 m. organizavo 5 

kvalifikacijos tobulinimo renginius tema 

„Darbuotojų adaptacija bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose“, dalyvavo 

168  bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojai, kurie įstaigoje dirba iki 2 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

metų ir 5 Kvalifikacijos tobulinimo 

renginiai tema „Psichologinio smurto 

atpažinimas ir prevencija darbo vietoje“, 

kuriuose dalyvavo 71 darbuotojas. 

3.3. Organizuoti 

šviečiamojo 

pobūdžio 

antikorupcin

es priemones 

3.3.1. Parengti rekomendacijas 

identifikuotomis aktualiomis 

korupcijos prevencijos temomis (pvz., 

kaip elgtis darbuotojui, kuriam yra 

siūlomas kyšis; kaip darbuotojui 

atpažinti nuteistųjų provokacijas, 

manipuliacijas ir kaip joms atsilaikyti; 

kaip nesupainioti viešųjų ir privačių 

interesų bei išvengti interesų konflikto; 

kaip apsaugoti savo asmens duomenis 

socialiniuose tinkluose) 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams) 

2019 – 

2021 m. 

Parengtų rekomendacijų 

skaičius 

Priemonė atidėta ateičiai. 

3.3.2. Parengti ir Kalėjimų 

departamento intraneto svetainėje (ir/ 

ar Moodle sistemoje) patalpinti 

mokomąją medžiagą-neformalų 

situacijų vertinimo testą, skirtą 

formuoti bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojų netoleranciją korupcijai, 

stiprinti gebėjimą atpažinti korupcijos 

apraiškas darbinėse situacijose, 

stiprinti gebėjimą dviprasmiškose 

situacijose priimti tinkamiausią 

sprendimą 

KD Imuniteto 

skyrius 

2019 – 

2021 m. 

Parengta ir intraneto 

svetainėje (ir/ ar Moodle 

sistemoje) patalpinta 

mokomoji medžiaga-

neformalus situacijų 

vertinimo testas, testą 

atlikusių darbuotojų dalis 

Priemonė atidėta ateičiai. 

3.4. Didinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojų 

antikorupcinį 

sąmoningum

ą 

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 

Kalėjimų departamente naujai priimami 

darbuotojai 100 proc. pasirašytinai 

supažindinami su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas. 

Kauno TI naujai priimti darbuotojai 

pirmą darbo dieną pasirašytinai 

supažindinami su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Vilniaus PN naujai priimti darbuotojai 

buvo supažindinami su baudžiamąja bei 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas. (1-ojo 

Saugumo valdymo skyriaus 2022-01-17 

tarnybinis pranešimas Nr. 14-307). 

Naujai priimami darbuotojai nuolat 

supažindinami su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas. (2-ojo 

Saugumo valdymo skyriaus 2022-01-07 

tarnybinis pranešimas Nr. 64-70). 

Prevencinį pokalbį etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema) – su 

kiekvienu naujai atėjusiu darbuotoju 

kalbama etikos, antikorupcijos, neteisėtų 

ryšių su nuteistaisiais palaikymo ir kitų 

galimų rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose temomis, 

kiekvienas naujai priimtas darbuotojas 

pradėjęs dirbti turi pokalbį su KD 

Kriminalinės žvalgybos valdybos 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus 

darbuotojais panašiomis temomis. 

(Resocializacijos skyriaus 2021-10-12 

tarnybinis pranešimas Nr. 64-2806); 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje visi naujai priimti į įstaigą 

darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 

baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas; 

Alytaus PN vykdoma nuolat; 

Visi darbuotojai, kurie priimami į LAVL 

yra supažindinami su baudžiamąja ir 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas Pasirašytinai 

supažindinta 100% priimamų į tarnybą ar 

darbą valstybės tarnautojų ar darbuotojų 

su baudžiamąja ir drausmine atsakomybe 

už įvykdytas korupcinio pobūdžio 

veikas; 

Šiaulių TI naujai priimti darbuotojai 

pasirašytinai supažindinami su 

baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas; 

Mokymo centre supažindinami 

pasirašytinai naujai priimami į  darbą 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis dėl baudžiamosios ir drausminės 

atsakomybės už įvykdytas korupcinio 

pobūdžio veikas; 

Panevėžio PN visi naujai priimti 

darbuotojai (100 proc.) supažindinti su 

asmeniui gresiančia baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas; 

LPT 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; 

VĮMA naujai priimami darbuotojai 

supažindinami su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už korupcinio 

pobūdžio veikas; 

Marijampolės PN visi naujai priimti 

darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

baudžiamąja ir drausmine atsakomybe už 

įvykdytas korupcinio pobūdžio veikas. 

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 

Kalėjimų departamente vykdoma nuolat 

100 proc.; 

Naujai priimti (perkelti) darbuotojai 

instruktuojami dėl viešųjų ir privačių 

interesų konflikto pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą 

pirmą jų darbo dieną; 

Vilniaus PN naujai priimti (perkelti) 

darbuotojai nuolat instruktuojami dėl 

viešųjų ir privačių interesų konflikto 

pagal Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymą; 

Kiekvienas naujai į Pravieniškių pataisos 

namus-atvirąją koloniją priimamas 

darbuotojas, kuris turi prievolę deklaruoti 

privačius interesus, pasirašytinai 

supažindinamas su privačių interesų 

deklaravimo tvarkos atmintine (kuri 

pridedama) bei pareiga deklaruoti 

privačius interesus bei teiki kitas 

deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka; 

Alytaus PN vykdoma nuolat; 

Nuolat, priimant į tarnybą ar darbą 

teikiama LAVL direktoriaus patvirtinta 

forma apie viešųjų ir privačių interesų 

konflikto pagal Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymą. Šiuo 

metu forma atnaujinta, jos projektas bus 

tvirtinamas vidaus teisės aktu; 

Šiaulių TI naujai priimti ir/ar perkelti 

darbuotojai instruktuojami dėl viešųjų ir 

privačių interesų konflikto pagal 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymą; 

2017-08-04 Mokymo centro direktoriaus 

įsakymu Nr. V-91 patvirtintas Privačių 

interesų deklaravimo aprašas. 

Pagal poreikį supažindinama. Atmintinė 

išdalinta Mokymo centro darbuotojams  

ir pateikiama kiekvienam naujam 

darbuotojui; 

Panevėžio PN visi naujai priimti 

darbuotojai (100 proc.) instruktuoti dėl 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje; 

LPT 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; 

VĮMA naujai priimti darbuotojai 

supažindinami su 2016-01-20 įmonės 

direktoriaus įsakymu Nr. 1/05-13 „Dėl 

privačių interesų deklaravimo“ 

patvirtintomis privačių interesų 

deklaracijų pildymo, tikslinimo ir 

pateikimo taisyklėmis, kuriomis 

nustatyta pareiga nusišalinti nuo visų 

interesų konfliktą sukeliančių klausimų ir 

sprendimų rengimo, svarstymo kad ir 

kokia forma tai vyktų (pasitarimas, 

pranešimas, pristatymas ir pan.); 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Marijampolės PN visi naujai priimti 

(perkelti) darbuotojai instruktuoti viešųjų 

ir privačių interesų konflikto. 

3.4.3. Su pradedančiais dirbti 

darbuotojais pravesti pažintinį – 

prevencinį pokalbį etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Nuolat, 

priimant į 

tarnybą ar 

darbą 

Naujai priimtiems 

darbuotojams pravesti 

pažintiniai – prevenciniai 

pokalbiai  

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriaus darbuotojai vykdė susitikimus 

su konkrečiomis darbuotojų grupėmis, 

vedė prevencinius pokalbius etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema; 

Kauno TI su kiekvienu naujai priimtu 

darbuotoju pravedami pažintiniai – 

prevenciniai pokalbiai etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema, 

vadovaujantis Naujai priimto į Kauno 

tardymo izoliatoriaus darbuotojo 

adaptacijos tvarkos aprašo, patvirtinto 

Kauno tardymo izoliatoriaus 2019 m. 

gegužės 3 d. įsakymu Nr. 1-212 ,,Dėl 

Naujai priimto į Kauno tardymo 

izoliatoriaus darbuotojo adaptacijos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12,1 ir 12.4 

papunkčiais, naujai priimtiems 

darbuotojams yra priskiriamas 

kuratorius; 

Vilniaus PN naujai priimtiems 

darbuotojams pravesti pažintiniai – 

prevenciniai pokalbiai. Jie buvo 

supažindinti su įstaigos veikla bei 

teritorijos ypatumais. (1-ojo Saugumo 

valdymo skyriaus 2022-01-17 tarnybinis 

pranešimas Nr. 14-307). 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Su pradedančiais dirbti darbuotojais 

nuolat pravedami pažintiniai - 

prevenciniai pokalbiai etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema.      (2-

ojo Saugumo valdymo skyriaus 2022-01-

07 tarnybinis pranešimas Nr. 64-70). 

Prevencinį pokalbį etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose, tema) – su 

kiekvienu naujai atėjusiu darbuotoju 

kalbama etikos, antikorupcijos, neteisėtų 

ryšių su nuteistaisiais palaikymo ir kitų 

galimų rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose temomis, 

kiekvienas naujai priimtas darbuotojas 

pradėjęs dirbti turi pokalbį su KD 

Kriminalinės žvalgybos valdybos 

Kriminalinės žvalgybos skyriaus 

darbuotojais panašiomis temomis. 

(Resocializacijos skyriaus 2022-01-13 

tarnybinis pranešimas Nr. 64-119); 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje su visais naujai priimtais į 

įstaigą darbuotojais pravesti pažintiniai - 

prevenciniai pokalbiai: 

-Veiklos organizavimo skyrius (ar jį 

pavaduojantis) supažindina su įstaigos 

struktūra, Etikos kodeksu, apie prievolę 

deklaruoti privačius interesus. 

- struktūrinio padalinio vadovas 

pasikalba antikorupcijos, neteisėtų ryšių 

su nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 



68 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

rizikos faktorių, dirbant pataisos 

įstaigoje, tema; 

Alytaus PN vykdoma nuolat; 

LAVL priimamiems darbuotojams 

struktūrinio padalinio vadovas ar Veiklos 

organizavimo skyrius praveda 

prevencinius pokalbius dėl etikos, 

antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant pataisos 

įstaigoje, tema. 

LAVL Vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtintų LAVL direktoriaus 2021-12-

31 įsakymu Nr. V-209 „Dėl Laisvės 

atėmimo vietų ligoninės vidaus tvarkos 

taisyklių patvirtinimo“ 1 priedu 

patvirtinta forma „Pasižadėjimas dėl 

įstatymų reikalavimų laikymosi 

santykiuose su suimtaisiais bei 

nuteistaisiais“, kuri teikiama susipažinti 

pasirašytinai visiems naujiems 

darbuotojams; 

Šiaulių TI pokalbius praveda VOS 

darbuotojai, atsakingi už žmogiškųjų 

išteklių valdymą; 

Mokymo centro nuolat teikia informaciją 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriui apie priimtus darbuotojus. 

Pravesti padalinio vadovo pokalbiai su 

naujai priimamais darbuotojais; 

Panevėžio PN naujiems priimtiems 

darbuotojams (100 proc.) pravesti 

pažintiniai – prevenciniai pokalbiai 

etikos, antikorupcijos, neteisėtų ryšių su 

nuteistaisiais palaikymo ir kitų galimų 

rizikos faktorių, dirbant bausmių 

vykdymo sistemoje, temomis; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

LPT naujai priimami darbuotojai 

supažindinami su LPT Darbo 

reglamentu, Vidaus tvarkos 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; 

VĮMA vykdoma nuolat; 

Marijampolės PN visiems naujai 

priimtiems darbuotojams KD 

Kriminalinės žvalgybos skyrius praveda 

pažintinį– prevencinį pokalbį. 

3.4.4. Vidinėje Kalėjimų departamento 

intraneto svetainėje viešinti 

nuasmenintą informaciją apie 

darbuotojų padarytus korupcinio 

pobūdžio tarnybinius nusižengimus ir 

pareigūno vardo pažeminimo faktus 

bei kitus aktualius problematinius 

klausimus, akcentuojant pažeidimų 

padarymo faktines aplinkybes ir 

padarinius 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

Užtikrintas informacijos apie 

darbuotojų padarytus 

korupcinio pobūdžio 

tarnybinius nusižengimus, 

pareigūno vardo pažeminimo 

faktus bei kitus aktualius 

problematinius klausimus 

paskelbimas intraneto 

svetainėje 

Kalėjimų departamente užtikrintas 

informacijos apie darbuotojų padarytus 

korupcinio pobūdžio tarnybinius 

nusižengimus, pareigūno vardo 

pažeminimo faktus bei kitus aktualius 

problematinius klausimus paskelbimas 

intraneto svetainėje; 

Kauno TI pagal poreikį užtikrinamas 

informacijos apie darbuotojų padarytus 

korupcinio pobūdžio tarnybinius 

nusižengimus, pareigūno vardo 

pažeminimo faktus bei kitus aktualius 

problematinius klausimus paskelbimas 

intraneto svetainėje. Atskaitiniu 

laikotarpiu tokios informacijos nebuvo; 

Vilniaus PN atsiradus padarytiems 

korupcinio pobūdžio tarnybiniams 

nusižengimams nuolat užtikrinamas 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

informacijos apie darbuotojų padarytus 

korupcinio pobūdžio tarnybinius 

nusižengimus, pareigūno vardo 

pažeminimo faktus bei kitus aktualius 

problematinius klausimus paskelbimas 

intraneto svetainėje. 

Tokio pobūdžio veikų ataskaitiniu 

laikotarpiu nebuvo užfiksuota; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos svetainėje nuolat skelbiama 

(kas ketvirtį atnaujinama) informacija 

apie visus pareigūnų, karjeros valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų padarytus 

tarnybinius nusižengimus; 

Alytaus PN vykdoma, tačiau kol kas 

nebuvo; 

LAVL apie pareigūno vardo pažeminimo 

bei kitus  pažeidimus, jų padarymo 

faktines aplinkybes ir padarinius 

teikiama informacija Kalėjimų 

departamento atsakingam darbuotojui, 

kuris paskelbia  ją intraneto svetainėje; 

Šiaulių TI tokio pobūdžio pažeidimų 

2021 m. nenustatyta; 

Mokymo centre nebuvo užfiksuota 

korupcinių nusižengimų atvejų, 

informacija nebuvo teikiama; 

Panevėžio PN darbuotojų, kurie padarė  

korupcinio pobūdžio tarnybinius 

nusižengimus ar pažemino pareigūno 

vardą 2021 m., nebuvo; 

Marijampolės PN pažeidimų nenustatyta. 

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 

Užtikrintas nuolatinis 

informacijos apie nuteistųjų 

(suimtųjų) siekius papirkti ar 

kitaip paveikti įstaigos 

darbuotojus teikimas 

Kalėjimų departamente gavus 

informaciją iš įstaigų apie bandymus 

papirkti ar kitaip paveikti įstaigos 

darbuotojus, visais atvejais susisiekiama 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

informacij

ai – 

nedelsiant 

ir vykstama susitikti su darbuotojais, 

patekusiais į tokią situaciją. 

Kauno TI bandymų papirkti ar kitaip 

paveikti įstaigos darbuotojus nebuvo; 

Vilniaus PN budinčiųjų pamainų 

instruktažų metu nuolat pareigūnams 

buvo primenama apie tai, kad yra būtina 

pasitaikius nuteistųjų bandymams 

papirkti ar kitaip paveikti įstaigos 

darbuotojus apie tai nedelsiant 

informuoti savo tiesioginį vadovą bei 

Kalėjimų departamento prie LR TM 

Imuniteto skyrių.(1-ojo Saugumo 

valdymo skyriaus 2022-01-17 tarnybinis 

pranešimas Nr. 14-307). 

Nuolat kontroliuojama ar nuteistieji 

(suimtieji) nesiekia papirkti ar kitaip 

paveikti įstaigos darbuotojus. Vilniaus 

PN 2-ojo SVS pareigūnų papirkimų ar 

bandymų juos paveikti nenustatyta, 

tačiau nustačius nedelsiant bus teikiama 

informacija Kalėjimų departamento prie 

Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Imuniteto skyriui. 2021 m. 

siekiant apsaugoti pareigūnus nuo 

netarnybinių ryšių ir korupcijos bei 

skatinti jų sąmoningumą, buvo 

organizuotas informacijos pateikimas 

pareigūnams tema kaip atpažinti 

korupciją ir apie gresiančią atsakomybę 

už neteisėtus ryšius, su šia informacija 

visi  2-ojo SVS pareigūnai supažindinti 

pasirašytinai. (2-ojo Saugumo valdymo 

skyriaus 2022-01-07 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-70). 

Resocializacijos skyriaus duomenimis, 

tokios informacijos nebuvo gauta, todėl ji 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

teikiama nebuvo. (Resocializacijos 

skyriaus 2022-01-13 tarnybinis 

pranešimas Nr. 64-119); 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje ataskaitinio laikotarpio metu 

tokių faktų nebuvo; 

Alytaus PN vykdoma; 

2021 m. II pusmetį buvo fiksuotas vienas 

bandymas paveikti įstaigos darbuotoją,  

2021-07-08 Tarnybinis tyrimo išvada dėl 

nuteistojo galimo režimo reikalavimų 

pažeidimo Nr. TIN/S-7; 

Šiaulių TI užtikrintas nuolatinis 

informacijos apie nuteistųjų (suimtųjų) 

siekius papirkti ar kitaip paveikti įstaigos 

darbuotojus teikimas; 

Mokymo centre faktinio poreikio 

užfiksuota nebuvo, esant poreikiui – bus 

teikiama; 

Panevėžio PN tokių atvejų 2021 m. 

užfiksuota nebuvo; 

LPT 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; 

Marijampolės PN užtikrinamas 

nuolatinis informacijos apie nuteistųjų 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

(suimtųjų) siekius papirkti ar kitaip 

paveikti įstaigos darbuotojus pateikimas. 

3.5. Skatinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojus 

įsitraukti į 

antikorupcin

ę 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 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyrius nuolat skelbia informaciją, 

susijusią su korupcinėmis apraiškomis, 

reaguoja į viešojoje erdvėje 

publikuojamą informaciją. 

Kauno TI interneto svetainėje ir 

informaciniuose stenduose nuolat 

skelbiama informacija apie Kalėjimų 

departamento „Pasitikėjimo linijos“, 

STT „Karštosios linijos“ ir kitų 

institucijų, kovojančių su korupcija, 

kontaktiniai duomenys bei informacija 

apie jų paskirtį; 

Vilniaus PN interneto svetainėje, 

stenduose nuolat skelbiami kontaktiniai 

duomenys dėl institucijų kovojančių su 

korupcija. Esant galimoms korupcijos 

apraiškoms, pasitikėjimo linija gali būti 

gaunama tokio pobūdžio informacija. 

Tokio pobūdžio informacijos ataskaitiniu 

laikotarpiu nebuvo gauta; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos interneto svetainėje yra 

skelbiamas Kalėjimų departamento 

„Pasitikėjimo linijos“ telefonas;  

Alytaus PN vykdoma, informacija 

skelbiama; 

Įstaigos interneto svetainėje skelbiama 

Kalėjimų departamento „Pasitikėjimo 

linijos“ telefonas, skelbimų stenduose 

paskelbta Kalėjimų departamento 

pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

„Karštoji linija“ kovojančių su korupcija, 

telefono numeris; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Šiaulių TI informacija paskelbta; 

2019-10-10 paskelbta atnaujinta 

informacija Mokymo centro 

internetiniame puslapyje ir iškabinta 

atnaujinta informacija Mokymo centro 

skelbimo lentose, gerai matomose 

vietose; 

Panevėžio PN interneto svetainėje ir 

informaciniuose stenduose skelbiami  

institucijų, kovojančių su korupcija, 

kontaktiniai duomenis; 

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; 

VĮMA vykdoma nuolat; 

Skelbiama nuolat Marijampolės PN 

svetainėje. 

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 

Kalėjimų departamente priemonė 

vykdoma nuolat pagal poreikį 

Vilniaus PN korupcinio pobūdžio atvejų 

ataskaitiniu laikotarpiu nenustatyta; 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje ataskaitinio laikotarpio metu 

tokių faktų nebuvo; 

LAVL vykdoma nuolat, Saugumo 

valdymo skyriaus pareigūnai 

supažindinti su antikorupcinės veiklos 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

formavimo metodine medžiaga 

(informacija pareigūnams pateikta į 

tarnybinius elektroninius paštus); 

2021-10-01 atlikta Saugumo valdymo 

skyriaus budinčiųjų pamainų rotacija 

(2021-09-01 Saugumo valdymo skyriaus 

pareigūnų pasitarimo protokolas dėl 

pareigūnų rotacijos Nr. BD-1901); 

Darbuotojai supažindinami su 

galiojančiais veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais, pakeitimais instruktažų, 

planuočių metu; 

Šiaulių TI vykdoma, tačiau tokių atvejų 

2021 m. nepasitaikė; 

Korupcinio pobūdžio apraiškų Mokymo 

centre 2021 m. nebuvo užfiksuota, todėl 

priemonė nebuvo taikoma; 

2021 m. Panevėžio PN darbuotojai 

skatinti nebuvo; 

Marijampolės PN nebuvo darbuotojų 

prisidėjusių prie korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų nustatymo. 

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 

atskaitingum

ą 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 

Kalėjimų departamento intraneto 

svetainėje per 2021 m. paskelbta 15 

veiklos planų, susijusių su bausmių 

vykdymo sistema, interneto svetainėje 

skelbiama aktuali informacija apie 

Kalėjimų departamentą ir jam pavaldžių 

įstaigų veiklą; 

Kauno TI  interneto svetainėje bei 

socialinių tinklų paskyrose nuolat 

skelbiama aktuali informacija apie 

įstaigos veiklą bei rezultatus. 2021-05-20 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

organizuotas atvirų durų dienos renginys, 

skirtas besidomintiems pareigūnų 

profesija. 
http://www.kaldep.lt/lt/kaunoti/naujieno

s-kaunoti.html 
Parengti ir įstaigos tinklalapyje paviešinti 

24 aprašai, siekiant formuoti pozityvią 

visuomenės nuomonę apie laisvės 

atėmimo bausmę atliekančius asmenis; 

Vilniaus PN interneto svetainėje pagal 

poreikį užtikrinamas aktualios 

informacijos apie Vilniaus pataisos namų 

veiklą ir rezultatus paskelbimas; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos interneto svetainėje nuolat 

skelbiama aktuali informacija apie 

įstaigos veiklą bei rezultatus; 

Alytaus PN vykdoma nuolat, informacija 

skelbiama apie pranešimus ir (ar) 

ataskaitas; 

LAVL internetinėje svetainėje nuolat 

skelbiama ir atnaujinama informacija 

apie  įstaigos veiklą bei rezultatus; 

Šiaulių TI skelbiama, informacija nuolat 

atnaujinama; 

Aktuali informacija apie Mokymo centro 

veiklą ir pasiektus rezultatus nuolat 

skelbiama interneto svetainėje; 

Panevėžio PN informacija skelbiama 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

Vykdoma nuolat, LPT interneto 

svetainėje atnaujinama aktuali 

informacija; 

Skelbiama nuolat Marijampolės PN 

svetainėje. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų interneto svetainėse pagal poreikį 

skelbiami įstaigų vidaus teisės aktai, 

susiję su įstaigų veiklos sritimis. 

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 

Kalėjimų departamento intraneto 

svetainėje sukurta rubrika „Etika ir 

korupcijos prevencija“, kurioje 

skelbiama aktuali informacija apie 

vykdomą veiklą korupcijos prevencijos 

srityje; 

Kauno TI interneto svetainėje nuolat 

skelbiama aktuali informacija apie 

įstaigos vykdomą veiklą korupcijos 

prevencijos srityje; 

Vilniaus PN interneto svetainėje pagal 

poreikį užtikrinamas aktualios 

informacijos apie korupcijos prevenciją 

paskelbimas; 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 

kolonijos interneto svetainėje skelbiama 

aktuali informacija skiltyje „Korupcijos 

prevencija“; 

Alytaus PN informacija rengiama; 

LAVL interneto svetainėje skelbiama 

aktuali informacija skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. Skiltyje patalpinta Kalėjimų 

departamento anoniminė apklausa, kur 

savo požiūrį apie korupciją gali išreikšti 

kiekvienas asmuo, anketos nuoroda: 

https://goo.gl/forms/lcKHhuaUmDUtI8

OJ2. 

Šiaulių TI skelbiama, informacija nuolat 

atnaujinama; 

Nuolat skelbiama ir atnaujinama 

Mokymo centro interneto skiltyje 

https://goo.gl/forms/lcKHhuaUmDUtI8OJ2
https://goo.gl/forms/lcKHhuaUmDUtI8OJ2
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

„Korupcijos prevencija“ aktuli 

informacija apie vykdomą veiklą 

korupcijos srityje; 

Panevėžio PN aktuali informacija 

skelbiama įstaigos interneto svetainės 

skiltyje „Korupcijos prevencija“; 

LPT interneto svetainėje yra skelbiama 

aktuali informacija apie korupcijos 

prevenciją; 

Marijampolės PN užtikrintas aktualios 

informacijos apie korupcijos prevenciją 

paskelbimas. 

4.2.2. Skelbti informaciją 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 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, 

pagal 

poreikį 

Kalėjimų departamento 

interneto svetainėje ir 

žiniasklaidoje paviešinta 

informacija apie pataisos 

pareigūnų padarytus 

korupcinio pobūdžio 

tarnybinius nusižengimus, 

ištirtus korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus ir 

baudžiamojon atsakomybėn 

patrauktus darbuotojus 

Kalėjimų departamento intraneto 

svetainėje per 2021 m. paskelbta 15 

veiklos planų, susijusių su bausmių 

vykdymo sistema, interneto svetainėje ir 

žiniasklaidoje pagal poreikį skelbiama 

aktuali informacija apie Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

veiklos rezultatus; 

Kauno TI interneto svetainėje viešinama 

informacija apie korupcinio pobūdžio 

tarnybinius nusižengimus, ištirtus 

korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir 

baudžiamojon atsakomybės patrauktus 

asmenis. Korupcinio pobūdžio atvejų 

Kauno TI ataskaitiniu laikotarpiu 

nenustatyta; 

Vilniaus PN interneto svetainėje pagal 

poreikį viešinama informacija apie 

pataisos pareigūnų padarytus korupcinio 

pobūdžio tarnybinius nusižengimus, 

ištirtus korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir baudžiamojon 

atsakomybėn patrauktus darbuotojus; 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje 

kolonijoje ataskaitinio laikotarpio metu 

tokių faktų nustatyta nebuvo; 

Alytaus PN korupcinio pobūdžio 

tarnybinių nusižengimų ir baudžiamojon 

atsakomybėn patrauktų APN darbuotojų 

2021 m. nebuvo; 

Šiaulių TI tokių atvejų 2021 m. 

neužfiksuota; 

Korupcinio pobūdžio tarnybinių 

nusižengimų ir baudžiamojon 

atsakomybėn patrauktų Mokymo centro 

darbuotojų 2021 m. nebuvo. Pagal 

poreikį bus teikiama; 

2021 m. Panevėžio PN atvejų, kad 

pataisos pareigūnai būtų padarę 

korupcinio pobūdžio tarnybinį 

nusižengimą ar darbuotojai, būtų 

patraukti baudžiamojon atsakomybėn, 

nebuvo; 

LPT korupcinio pobūdžio tarnybinių 

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 

Vilniaus pataisos namuose yra parengta 

„Išvada dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės Vilniaus pataisos namuose“ 

2021-09-06 Reg. Nr. 9-5170; 

LAVL teikia informaciją Kalėjimų 

departamento atsakingam darbuotojui; 

Ataskaita viešinama įstaigos 

internetinėje svetainėje www.siauliuti.lt; 

Išanalizuotos visų Mokymo centro skyrių 

darbuotojų ataskaitos korupcijos 

prevencijos ir korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimų tyrimo srityje, apibendrinta 

http://www.siauliuti.lt/
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

informacija pateikta Kalėjimų 

departamentui; 

2021 m. Panevėžio PN atvejų, kad 

pataisos pareigūnai būtų padarę 

korupcinio pobūdžio tarnybinį 

nusižengimą ar darbuotojai, būtų 

patraukti baudžiamojon atsakomybėn, 

nebuvo. 

LPT korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimų nenustatyta; 

Marijampolės PN pažeidimų nenustatyta. 
 

___________________________________________________ 


