
VILNIAUS PATAISOS NAMAI
Biudžetinė įstaiga, Rasų g. 8, 11350 Vilnius, tel. (8 5) 271 8665, el. p. ars  @vilniauspn.lt  

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188721271

_______________________________________________________________________________________________________

Kalėjimų departamento 2020-02-26 Nr.
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Imuniteto skyriui
L. Sapiegos g. 1
Vilnius

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

Siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką bei vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos prevencijos 2019 – 2021 m. programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą  Kalėjimų
departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-273, Vilniaus pataisos namuose
patvirtintą priemonių planą Vilniaus pataisos namų direktoriaus 2019-10-11 įsakymu Nr. 3-272, 2019 metais buvo įvykdytos šios priemonės:

Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

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

1.1.1. Teikti siūlymus dėl bausmių vykdymo
sistemos rizikingų veiklos sričių

Administracinių
padalinių vadovai

Ne rečiau
nei kartą per

metus;

Siūlymai  dėl  Vilniaus  pataisos  namų
rizikingų  veiklos  sričių  pateikti
nebuvo,  kadangi  nebuvo  įžvelgtos

mailto:ars@rasos.lt
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

vykdymo
sistemos veiklos
sritis

įžvelgus
rizikas –

nedelsiant

rizikos  (Resocializacijos  skyriaus
2020-01-27 tarnybinis pranešimas Nr.
64-1810,  2-ojo  Saugumo  valdymo
skyriaus  2020-01-10  tarnybinis
pranešimas Nr. 64-1773).
Atsižvelgiant  į  tai,  kad  2019  m.
rugpjūčio  mėnesį  į  Vilniaus  pataisos
namus  buvo  perkelti  nuteistieji  iš
Kybartų  bei  Pravieniškių  pataisos
namų,  įstaigos  vadovybei  buvo
pateiktas  pasiūlymas  organizuoti
pataisos  įstaigos  pareigūnams
organizuoti  mokymus  tema
„Neteisėtas  nuteistųjų  poveikis
pataisos  pareigūnams“  (1-ojo
Saugumo valdymo skyriaus  2020-02-
12  tarnybinis  pranešimas  Nr.  81-
240(1)).

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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

2019 – 2021
m.

Užduotis  vykdoma  (įvykdymo
terminas iki 2021 m.).

1.2 Tobulinti
bausmių
vykdymo
sistemos
darbuotojų  ir

1.2.3.  Teikti  informaciją  Kalėjimų
departamento  Imuniteto  skyriui  pagal
bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojų  ir

Administracinių
padalinių vadovai

Nuolat Informaciją, pagal  bausmių vykdymo
sistemos  darbuotojų  ir  informacijos
apsaugos  nuo  galimo  neteisėto
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

informacijos
apsaugos  nuo
neteisėto
poveikio sistemą

informacijos apsaugos nuo galimo neteisėto
poveikio ir įtakos tvarkos aprašą

poveikio ir  įtakos tvarkos aprašą,  yra
nuolat  teikiama  Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriui (2-ojo
Saugumo valdymo skyriaus  2020-01-
10  tarnybinis  pranešimas  Nr.  64-
1773).
2019 metais buvo teikiama informacija
KD  prie  LR  TM  Imuniteto  skyriui
pagal  bausmių  vykdymo  sistemos
darbuotojų  ir  informacijos  apsaugos
nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos
tvarkos aprašą.
Pareigūnai  buvo  konsultuojami  jiems
rūpimais  klausimais  (1-ojo  Saugumo
valdymo  skyriaus  2020-02-12
tarnybinis pranešimas Nr. 81-240(1)).

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

Korupcijos
prevencijos

komisija

2019 – 2021
m.

Duomenys kaupiami.

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

1.3.3.Paskirti  atitikties  pareigūną  arba
asmenį,  atsakingą  už  viešųjų  ir  privačių
interesų  derinimo  valstybinėje  tarnyboje
stebėseną  (arba  struktūrinių  padalinių
vadovus,  kurie  būtų  atsakingi  ir  vykdytų
savo skyriaus darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų  derinimo  valstybinėje  tarnyboje
stebėseną)

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja
2019 m.

Vilniaus  pataisos  namuose  Veiklos
organizavimo  skyriaus  vyresnioji
teisininkė Viktorija Grigaliūnaitė buvo
paskirta  kaip  asmuo,  atsakingas  už
viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
valstybinėje tarnyboje stebėseną.

1.3.4.  Sudaryti  sąrašą  asmenų  (įskaitant Veiklos 2019 m. Veiklos  organizavimo  skyriaus
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

įstaigų  vadovus),  kuriems  būtina  turėti
galimybę  individuliai  prisijungti  prie  IDIS
bei inicijuoti prisijungimų gavimą

organizavimo
skyriaus vedėja

vyresniajai  teisininkei  Viktorijai
Grigaliūnaitei suteikta teisė prisijungti
prie IDIS.

1.3.5. Vykdyti  stebėseną,  kaip  įstaigoje
vykdomos  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir
privačių  interesų  derinimo  valstybinėje
tarnyboje  įstatymo  10  straipsnio  „Privačių
interesų duomenų viešumas“ nuostatos

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Vilniaus  pataisos  namuose  vykdoma
stebėsena,  kaip  įstaigoje  vykdomos
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje  įstatymo  10  straipsnio
„Privačių interesų duomenų viešumas“
nuostatos.

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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Kartą per
pusmetį

Vilniaus pataisos namuose periodiškai
tikrinamos  Vilniaus  pataisos  namų
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos.  Atlikus  patikrinimą
Privačių interesų deklaracijų tvarkymo
informacinėje  sistemoje  buvo
surašytas  „Pranešimas  dėl  viešųjų  ir
privačių interesų deklaravimo“, 2019-
11-28 Reg. Nr 14-4393.

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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

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
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

pažeidimais. 
2019  metais  tokių  atvejų  užfiksuota
nebuvo.

1.3.9. Rinkti  ir  analizuoti  informaciją  apie
įstaigoje  dirbančius  asmenis,  tarpusavyje
susijusius artimais giminystės ar svainystės
ryšiais

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Kartą per
pusmetį

Vilniaus pataisos namuose sudaromas
ir  pagal  poreikį  kas  pusmetį
atnaujinamas  Vilniaus  pataisos
namuose  dirbančių  asmenų,
tarpusavyje  susijusių  artimais
giminystės  ar  svainystės  ryšiais,
sąrašas, ataskaitos teikiamos Kalėjimų
departamentui.

1.4 Vykdyti  kitas
priemones,
mažinančias
korupcijos
apraiškas
bausmių
vykdymo
sistemoje

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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja,
Turto valdymo

skyriaus vedėjas

Kartą per
metus

Veiklos organizavimo skyrius nebeturi
prisijungimo prie Apdraustųjų registro.

1.4.3. Vykdyti  nuolatinę  stebėseną  ir
įvertinti  esamą  praktiką  dėl  pretendentų  į
pareigas  įstaigoje  nepriekaištingos
reputacijos tikrinimo, prieš juos priimant ir
skiriant į pareigas

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja
Iki 2021 m.

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.

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

Turto valdymo
skyriaus vedėjas

Kartą per
pusmetį

Vykdant važiavimo į tarnybos vietą ir
iš  jos  kompensavimo  kontrolę,
vadovaujamasi  vidaus  tarnybos
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

sistemos  pareigūnų važiavimo išlaidų
kompensavimo  tvarkos  aprašu,
patvirtintu  Lietuvos  Respublikos
vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo
4 d. įsakymu Nr. 1V-216. 
2020 m. II-ame ketvirtyje planuojama
patikrinti važiavimo į tarnybos vietą ir
iš  jos  kompensavimo  gavėjų  gautas
išmokas  (Turto  valdymo  skyriaus
2020-02-20 tarnybinis pranešimas Nr.
64-1907).

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 Vilniaus
pataisos  namų  darbuotojų,  dirbančių  pagal
darbo  sutartis,  pareigas  įstaigos  interneto
svetainėje

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

2019 – 2021
m.

Informacija  apie  atrankas  į  laisvas
darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo
sutartis,  pareigas teisės aktų nustatyta
tvarka  skelbiama  Kalėjimų
departamento  ir  Vilniaus  pataisos
namų interneto svetainėse.

2.1.2.Lietuvos  Respublikos  korupcijos
prevencijos  įstatymo  9  straipsnyje
nurodytais  pagrindais  ir  tvarka  kreiptis  į
STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti  arba  einantį  pareigas  Vilniaus  pataisos
namuose

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Vilniaus pataisos namai pagal poreikį
pateikia rašytines užklausas į STT dėl
asmenų, pretenduojančių eiti  į  laisvas
pareigybes įstaigoje.

2.1.3.Informuoti  Kalėjimų  departamento
Imuniteto  skyrių apie  vykdomas atrankas  į
laisvas  pareigybes  įstaigoje  bei  šiose

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat Vilniaus  pataisos  namai  teikia
informaciją  apie  visas  vykdomas
atrankas į laisvas pareigybes Vilniaus
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

atrankose dalyvaujančius pretendentus
pataisos  namuose  bei  šiose  atrankose
dalyvaujančius  pretendentus  el.  paštu
nuolat Jurgai Mickienei.

2.2 Užtikrinti
bausmių
vykdymo
sistemoje
atliekamų
viešųjų  pirkimų
skaidrumą

2.2.1. Sudaryti  ir  nuolat  atnaujinti  įstaigos
darbuotojų,  dalyvaujančių  viešuosiuose
pirkimuose  (įskaitant  viešųjų  pirkimų
iniciatorius), sąrašą.

Turto valdymo
skyriaus vedėjas

Kartą per
pusmetį

Vilniaus pataiso namuose sudaromi ir
pagal  poreikį  atnaujinami  Vilniaus
pataisos  namų  darbuotojų,
dalyvaujančių  viešuosiuose
pirkimuose, sąrašai:
1.  Vilniaus  pataisos  namų  2020  m.
vasario 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.
3-47 „Dėl  viešųjų pirkimų iniciatorių
paskyrimo“;
2.  Vilniaus  pataisos  namų  2020  m.
vasario 20 d. direktoriaus įsakymu Nr.
3-48  ,,Dėl  viešųjų  pirkimų  komisijos
sudarymo,  viešųjų  pirkimų
organizatorių ir viešųjų pirkimų verčių
apskaitą vedančio asmens paskyrimo“
(Turto  valdymo  skyriaus  2020-02-20
tarnybinis pranešimas Nr. 64-1907).

2.2.3. Sukurti  viešųjų  pirkimų  prevencinės
kontrolės sistemą Vilniaus pataisos namuose

Turto valdymo
skyriaus vedėjas

2019 m. Vilniaus  pataisos  namai  vykdydami
viešuosius pirkimus vadovaujasi:
1. Viešųjų pirkimų 2017 m. gegužės 2
d. įstatymu Nr. XIII-327;
2.  Viešųjų  pirkimų  planavimo,
organizavimo ir vykdymo taisyklėmis,
patvirtintomis 2018 m. gruodžio 21 d.
Kalėjimų  departamento  direktoriaus
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

įsakymu Nr. V-572;
3.  Vilniaus  pataisos  namų  2020  m.
sausio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.
87-6 „Dėl  Vilniaus  pataisos  namuose
numatomų  vykdyti  darbų  prekių  ir
paslaugų  viešųjų  pirkimų  plano
patvirtinimo“ (Turto valdymo skyriaus
2020-02-20 tarnybinis pranešimas Nr.
64-1907).

2.2.4. Vykdyti  viešųjų  pirkimų  prevencinę
kontrolę

Turto valdymo
skyriaus vedėjas

2020 – 2021
m.

Siekiant įgyvendinti  Vilniaus pataisos
namų direktoriaus 2019 m. spalio 10 d.
įsakymo  Nr.  3-272  „Dėl  Vilniaus
pataisos  namų korupcijos  prevencijos
2019-2021  m.  programos
įgyvendinimo  priemonių  plano
patvirtinimo“  priemonės  2.2.5.
įvykdymą,  dėl  ekspertinių  vertinimų
viešuosiuose  pirkimuose,  įstaigos
lygyje  ekspertinės  paslaugos  nėra
teikiamos  (Turto  valdymo  skyriaus
2020-02-20 tarnybinis pranešimas Nr.
64-1907).

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

Turto valdymo
skyriaus vedėjas

Kartą per
pusmetį

Siekiant įgyvendinti  Vilniaus pataisos
namų direktoriaus 2019 m. spalio 10 d.
įsakymo  Nr.  3-272  „Dėl  Vilniaus
pataisos  namų korupcijos  prevencijos
2019-2021  m.  programos
įgyvendinimo  priemonių  plano
patvirtinimo“  priemonės  2.2.5.
įvykdymą,  dėl  ekspertinių  vertinimų
viešuosiuose  pirkimuose,  įstaigos
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

lygyje  ekspertinės  paslaugos  nėra
teikiamos  (Turto  valdymo  skyriaus
2020-02-20 tarnybinis pranešimas Nr.
64-1907).

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

2.3.1.  Organizuoti  įstaigos  administracinių
padalinių  vadovų  ir  darbuotojų  bei
budinčiųjų  pamainų  darbo  drausmės
(įskaitant darbuotojų blaivumą) patikrinimus

Administracija,
Administracinių

padalinių vadovai
(pagal

kompetenciją)

Ne rečiau
nei kartą per
du mėnesius

2  –  ojo  saugumo  valdymo  skyriaus
budinčiųjų  pamainų  darbo  drausmės
patikrinimai  vykdomi  kiekvieną
mėnesį,   ne  mažiau  kaip  4  kartus
(patikrinimai  organizuojami
instruktavimo  metu  taip  ir  darbo
vietoje).  2019  metais  pareigūnų
papirkimo  faktų,  bei  drausmės
pažeidimų  2-ame  saugumo  valdymo
skyriuje  užfiksuota  nebuvo.  Siekiant
užkardyti  galimus  pažeidimus
pareigūnai  nuolat  informuojami  apie
galimas  grėsmes  dėl  papirkimo  arba
kito  poveikio,  taip  pat   pareigūnai
buvo  supažindinti  su  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos
direktoriaus  2019  m.  sausio  22  d.
įsakymu  Nr.  V-38  dėl  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam  pavaldžiu  įstaigų  darbuotojų  ir
informacijos  apsaugos  nuo  galimo
neteisėto poveikio ir įtakos aprašu (2-
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

ojo Saugumo valdymo skyriaus 2020-
01-10  tarnybinis  pranešimas  Nr.  64-
1773).
2019  m.  buvo  atliekami  1-ojo  SVS
budinčiųjų  pamainų  pareigūnų  darbo
drausmės  bei  atliekamų  tarnybinių
funkcijų  patikrinimai  darbo  metu.
Apie tai buvo daromi įrašai Priežiūros
paros  žiniaraščiuose  bei  Apsaugos
postų  žiniaraščiuose  (1-ojo  Saugumo
valdymo  skyriaus  2020-02-12
tarnybinis pranešimas Nr. 81-240(1)).

2.4. Mažinti
korupcijos
apraiškas
komisijų  ir
darbo  grupių
veikloje

2.4.1. Teikti siūlymus dėl  Vilniaus pataisos
namų  lygtinio  paleidimo  komisijos darbo
optimizavimo  ir  informacinių  technologijų
taikymo

Resocializacijos
skyriaus

viršininkas
2019 m.

Buvo sudaryta nauja lygtinio 
paleidimo iš pataisos įstaigos komisija,
patvirtinta Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2019 m. 
lapkričio 8 d. įsakymu Nr. V-349 „Dėl
lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos 
komisijos Vilniaus pataisos namuose 
sudarymo“ (Resocializacijos skyriaus 
2020-01-27 tarnybinis pranešimas Nr. 
64-1810).

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;
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

2. Gebėjimas atpažinti korupcijos apraiškas kasdienėse darbinėse situacijose.
3.4. Didinti  bausmių

vykdymo
sistemos
darbuotojų
antikorupcinį
sąmoningumą

3.4.1. Pasirašytinai supažindinti priimamus į
tarnybą  ar  darbą  pareigūnus,  karjeros
valstybės  tarnautojus  ir  darbuotojus,
dirbančius  pagal  darbo  sutartis,  su
baudžiamąja  ir  drausmine  atsakomybe  už
įvykdytas  korupcinio  pobūdžio  veikas
Vilniaus pataisos namuose

Administracinių
padalinių vadovai

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar

darbą

Naujai  priimti  darbuotojai
pasirašytinai  supažindinami  su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už  įvykdytas  korupcinio  pobūdžio
veikas  bei  naujai  priimtiems
darbuotojams pravedami pažintiniai  –
prevenciniai  pokalbiai,  taip  pat
užtikrintas  nuolatinis  informacijos
teikimas  apie  nuteistųjų  (suimtųjų)
siekius  papirkti  ar  kitaip  paveikti
įstaigos  darbuotojus,  ko  pasėkoje
siekiama  didinti  bausmių  vykdymo
sistemos  darbuotojų  antikorupcinį
sąmoningumą  (Resocializacijos
skyriaus  2020-01-27  tarnybinis
pranešimas Nr. 64-1810).
Naujai  priimti  darbuotojai  buvo
supažindinami  su  baudžiamąja  bei
drausmine  atsakomybe  už  įvykdytas
korupcinio  pobūdžio  veikas  (1-ojo
Saugumo valdymo skyriaus  2020-02-
12  tarnybinis  pranešimas  Nr.  81-
240(1)).

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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar

darbą

Naujai  priimti  (perkelti)  darbuotojai
nuolat  instruktuojami  dėl  viešųjų  ir
privačių  interesų  konflikto  pagal
Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir
privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymą.
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Eil.
Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

įstatymą

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

Administracinių
padalinių vadovai

Nuolat,
priimant į
tarnybą ar

darbą

Naujai  priimti  darbuotojai
pasirašytinai  supažindinami  su
baudžiamąja ir drausmine atsakomybe
už  įvykdytas  korupcinio  pobūdžio
veikas  bei  naujai  priimtiems
darbuotojams pravedami pažintiniai  –
prevenciniai  pokalbiai,  taip  pat
užtikrintas  nuolatinis  informacijos
teikimas  apie  nuteistųjų  (suimtųjų)
siekius  papirkti  ar  kitaip  paveikti
įstaigos  darbuotojus,  ko  pasėkoje
siekiama  didinti  bausmių  vykdymo
sistemos  darbuotojų  antikorupcinį
sąmoningumą  (Resocializacijos
skyriaus  2020-01-27  tarnybinis
pranešimas Nr. 64-1810).
Naujai  priimtiems  darbuotojams
pravesti  pažintiniai  –  prevenciniai
pokalbiai.  Jie  buvo  supažindinti  su
įstaigos  veikla  bei  teritorijos
ypatumais 
(1-ojo  Saugumo  valdymo  skyriaus
2020-02-12 tarnybinis pranešimas Nr.
81-240(1)).

3.4.4. Vidinėje  Kalėjimų  departamento
intraneto  svetainėje  viešinti  nuasmenintą
informaciją  apie  darbuotojų  padarytus
korupcinio  pobūdžio  tarnybinius
nusižengimus  ir  pareigūno  vardo

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Atsiradus  padarytiems  korupcinio
pobūdžio tarnybiniams nusižengimams
nuolat užtikrinamas informacijos apie
darbuotojų  padarytus  korupcinio
pobūdžio  tarnybinius  nusižengimus,
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Nr.

Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

pažeminimo  faktus  bei  kitus  aktualius
problematinius  klausimus,  akcentuojant
pažeidimų padarymo faktines  aplinkybes  ir
padarinius

pareigūno  vardo  pažeminimo  faktus
bei  kitus  aktualius  problematinius
klausimus  paskelbimas  intraneto
svetainėje.
Tokio  pobūdžio  veikų  ataskaitiniu
laikotarpiu nebuvo užfiksuota.

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

Administracinių
padalinių vadovai

Ne rečiau
nei kartą per
metus; esant
informacijai
– nedelsiant

Esant  informacijai  yra  užtikrintas
nuolatinis  informacijos  (duomenų)
teikimas  Kalėjimų  departamento
Imuniteto  skyriui  apie  nuteistųjų
(suimtųjų)  siekius  papirkti  ar  kitaip
paveikti įstaigos darbuotojus.
Taip  pat,  siekiant  mažinti  korupcijos
apraiškas bausmių vykdymo sistemoje,
pareigūnų  darbo  vietose,
informaciniuose  stenduose,  iškabinti
pranešimai su Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos  nurodytu  pasitikėjimo
telefonu.  Naujai  priimami  į  tarnybą
pareigūnai  yra  pasirašytinai
supažindinami  su  rizikos  faktoriais.
Pareigūnai  nuolat  siunčiami  į
organizuojamus  Kalėjimų
departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos
mokymo  centre  mokymus,  taip  pat
2019  m.  gruodžio  16  d.,  buvo
organizuojamas  kvalifikacijos
tobulinimo  renginys  „Korupcijos
apraiškų bausmių vykdymo sistemoje
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

užkardymo  priemonės“  tarnybos
vietoje  (2-ojo  Saugumo  valdymo
skyriaus  2020-01-10  tarnybinis
pranešimas Nr. 64-1773).
Organizuoti  pataisos  namų  pareigūnų
bei  darbuotojų  mokymai
tema  ,,Neteisėtas  nuteistųjų  poveikis
pataisos įstaigų pareigūnams“. Lektorė
KD  prie  LR  TM  Imuniteto  skyriaus
viršininkė  Jurga  Mickienė  (1-ojo
Saugumo valdymo skyriaus  2020-02-
12  tarnybinis  pranešimas  Nr.  81-
240(1)).

3.5 Skatinti bausmių
vykdymo
sistemos
darbuotojus
įsitraukti  į
antikorupcinę
veiklą

3.5.1.Įstaigos  interneto  svetainėje  ir
informaciniuose stenduose skelbti Kalėjimų
departamento  „Pasitikėjimo  linijos“,  STT
„Karštosios  linijos“  ir  kitų  institucijų,
kovojančių  su  korupcija,  kontaktinius
duomenis bei informaciją apie jų paskirtį

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Įstaigos 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.

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

Direktorius
Nuolat,
pagal

poreikį

Korupcinio  pobūdžio  atvejų
ataskaitiniu laikotarpiu nenustatyta.

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 4.1.1. Skelbti  aktualią  informaciją  apie Veiklos Nuolat, Vilniaus  pataisos  namų  interneto
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Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai

bausmių
vykdymo
sistemos veiklos
viešumą  ir
atskaitingumą
visuomenei

įstaigos  veiklą  bei  rezultatus  įstaigos
interneto  svetainėje  bei  socialinių  tinklų
paskyroje

organizavimo
skyriaus vedėja

pagal
poreikį

svetainėje  pagal  poreikį  užtikrinamas
aktualios  informacijos  apie  Vilniaus
pataisos  namų veiklą  ir  rezultatus
paskelbimas.

4.1.2. Skelbti įstaigos priimtus vidaus teisės
aktus, susijusius su įstaigos veiklos sritimis,
įstaigos interneto svetainėje

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Vilniaus  pataisos  namų  interneto
svetainėje  pagal  poreikį  skelbiami
įstaigų  vidaus  teisės  aktai,  susiję  su
įstaigos veiklos sritimis.

4.2 Plėtoti
antikorupcinį
informavimą

4.2.1. Vilniaus  pataisos  namų  interneto
svetainės  skiltyje  „Korupcijos  prevencija“
skelbti  aktualią  informaciją  apie  vykdomą
veiklą korupcijos prevencijos srityje

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Vilniaus  pataisos  namų  interneto
svetainėje  pagal  poreikį  užtikrinamas
aktualios informacijos apie korupcijos
prevenciją paskelbimas.

4.2.2.  Skelbti  informaciją  įstaigos 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

Veiklos
organizavimo

skyriaus vedėja

Nuolat,
pagal

poreikį

Vilniaus  pataisos  namų  interneto
svetainėje pagal  poreikį  viešinama
informacija  apie  pataisos  pareigūnų
padarytus  korupcinio  pobūdžio
tarnybinius  nusižengimus,  ištirtus
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus
ir  baudžiamojon  atsakomybėn
patrauktus darbuotojus.

4.2.3. Parengti  viešą  kasmetinę  įstaigos
veiklos  ataskaitą  korupcijos  prevencijos  ir
korupcinio  pobūdžio  teisės  pažeidimų
tyrimo srityje

Korupcijos
prevencijos

komisija

Kartą per
metus

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų
neužfiksuota.

Direktorius                         Viktoras Davidenko

V. Grigaliūnaitė, 8 671 80714
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