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2020-01-15 Nr. VD-168 

Vilnius 

 
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 

2019 m. gruodžio 9 d. įstaigos vadovui 

el. paštu Kauno regiono skyriaus 

viršininkė pateikė siūlymus (11 

priemonių) dėl priemonių, stiprinančių 

kontrolę bei siekiant užkirsti kelią 

korupcinėms apraiškoms. 

1.1.3. Atlikti vidaus ir išorės 

korupcijos grėsmių, tarnybinių 

nusižengimų bei korupcijos 

pasireiškimo tendencijų bausmių 

vykdymo sistemoje apžvalgą-

analizę ir jos pagrindu, esant 

poreikiui, rengti metodines 

rekomendacijas 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2019 – 2021 m. Atlikta vidaus ir išorės 

korupcijos grėsmių, 

tarnybinių nusižengimų bei 

korupcijos pasireiškimo 

tendencijų bausmių vykdymo 

sistemoje apžvalga-analizė 

Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – 

LPT) 2020 m. atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas 

(2020-07-24 Nr. VD-1639 Išvada dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo). 

1.2. Tobulinti bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojų ir 

informacijos 

1.2.3. Teikti informaciją Kalėjimų 

departamento Imuniteto skyriui 

pagal bausmių vykdymo sistemos 

darbuotojų ir informacijos apsaugos 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Nuolat Užtikrintas nuolatinis 

informacijos pagal bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų ir informacijos 

apsaugos nuo galimo 

Naujai į LPT priimami darbuotojai yra 

pasirašytinai supažindinami su 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos ir 

jam pavaldžių įstaigų darbuotojų ir 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

apsaugos nuo 

neteisėto poveikio 

sistemą 

nuo galimo neteisėto poveikio ir 

įtakos tvarkos aprašą 

neteisėto poveikio ir įtakos 

tvarkos aprašą teikimas 

informacijos apsaugos nuo galimo 

neteisėto poveikio ir įtakos aprašu. 

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 

 

1.3. Stiprinti viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimo 

valstybinėje 

tarnyboje 

priežiūrą ir 

mažinti šių 

pažeidimų riziką 

1.3.3. Kiekvienoje Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje įstaigoje 

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) 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2019 m. Kiekvienoje Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje 

įstaigoje paskirtas atitikties 

pareigūnas arba 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 

 

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 

Vykdoma nuolatinė stebėsena dėl 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 10 straipsnio 

nuostatų įgyvendinimo. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

įstatymo 10 straipsnio 

nuostatos 

1.3.7. Atlikti nevadovaujančias 

pareigas einančių bausmių 

vykdymo sistemos darbuotojų 

privačių interesų deklaracijų 

patikrinimus 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Kartą per pusmetį Patikrintos bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijos 

Pareigūnų ir darbuotojų, privalančių 

deklaruoti privačius interesus, 

elektroniniu būdu pateiktų privačių 

interesų deklaracijų pateikimas 

kontroliuojamas nuolat, ypatingai 

turint informacijos apie pasikeitimus, 

gavus leidimą dirbti kitą darbą, 

paskiriant viešųjų pirkimų 

organizatoriais bei iniciatoriais, naujai 

priimtų, sudarius santuoką bei kt. 

Kartą per pusmetį surašomos pažymos 

dėl privačių interesų deklaravimo. 

1.3.8. Teikti informaciją Valstybės 

tarnautojų registrui apie asmenis, 

kurie įstaigos sprendimu yra 

patraukti tarnybinėn (drausminėn) 

atsakomybėn už tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 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 

LPT nėra darbuotojų, kurie patraukti 

tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn 

už tarnybinius nusižengimus, susijusių 

su Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų 

pažeidimais. 

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 

LPT dirbančių asmenų, tarpusavyje 

susijusių artimais giminystės ar 

svainystės ryšiais, sąrašas parengiamas 

ir kartą per pusmetį atnaujinamas. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

susijusių artimais giminystės 

ar svainystės ryšiais, sąrašas 

1.4. Vykdyti kitas 

priemones, 

mažinančias 

korupcijos 

apraiškas bausmių 

vykdymo 

sistemoje 

1.4.1. Siekiant užtikrinti viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje kontrolės 

rizikos mažinimą, atlikti 

darbuotojų, turinčių leidimus dirbti 

kitą darbą, tikrinimą pagal Lietuvos 

Respublikos apdraustųjų 

valstybiniu socialiniu draudimu ir 

valstybinio socialinio draudimo 

išmokų gavėjų registro (toliau – 

Apdraustųjų registras) duomenis 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Kartą per metus Pagal Apdraustųjų registro 

duomenis atliktas bausmių 

vykdymo sistemos 

darbuotojų, turinčių leidimus 

dirbti kitą darbą, patikrinimas 

Darbuotojų, turinčių leidimus dirbti 

kitą darbą, tikrinimai atliekami 

Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos Privačių interesų deklaracijų 

tvarkymo informacinėje sistemoje 

PIDTIS. 

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 

 

1.4.4. Vykdyti važiavimo į tarnybos 

vietą ir iš jos kompensavimo 

kontrolę 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Kartą per pusmetį Patikrinti kompensacijos 

išmokų gavėjai 

Važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos 

kompensavimo kontrolę vykdoma kartą 

per ketvirtį, sutikrinant pareigūnų 

pateiktus duomenis ataskaitoje su darbo 

laiko apskaitos žiniaraščiais. 

Buhalterija kontroliuoja ar ataskaitoje  

nurodytas atstumas atitinka  atstumą 

nurodytą prašyme kompensuoti išlaidas 

ir apskaičiuotos kompensacijos sumos 

teisingumą. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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

mažinti korupcijos apraiškas bausmių vykdymo sistemoje 

 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklos ir darbinės aplinkos vertinimas; 

2. Bausmių vykdymo sistemos darbuotojų susidūrimas su korupcijos apraiškomis. 

 

2.1. Didinti 

motyvuoto ir 

sąžiningo 

personalo skaičių 

bausmių 

vykdymo 

sistemoje 

tobulinant 

atrankos 

procedūras 

2.1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka 

skelbti informaciją apie atrankas į 

laisvas Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

pareigas Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

2019 – 2021 m. Informacija apie atrankas į 

laisvas darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigas 

teisės aktų nustatyta tvarka 

skelbiama Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse 

Informacija apie konkursus į laisvas 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigas skelbiama LPT 

interneto svetainėje. 

2.1.2. Parengti darbuotojų, 

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 

  

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 

Į STT dėl pretendentų pretenduojančių 

į LPT, kreipiamasi rašytiniu prašymu. 

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 prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

Imuniteto skyrius elektroniniu paštu 

informuojamas apie asmenis 

pretenduojančius į LPT laisvas 

pareigybes (Kalėjimų departamento 

prie Lietuvos Respublikos teisingumo 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

ministerijos 2019-08-13 raštas Nr. 1S-

2171 „Dėl informacijos pateikimo") 

2.2. Užtikrinti 

bausmių 

vykdymo 

sistemoje 

atliekamų viešųjų 

pirkimų 

skaidrumą 

2.2.1. Sudaryti ir nuolat atnaujinti 

Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų darbuotojų, 

dalyvaujančių viešuosiuose 

pirkimuose (įskaitant viešųjų 

pirkimų iniciatorius), sąrašą. 

KD 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius,  

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Kartą per pusmetį Sudarytas ir kas pusmetį 

atnaujinamas Kalėjimų 

departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų darbuotojų, 

dalyvaujančių viešuosiuose 

pirkimuose, sąrašas 

Darbuotojų, dalyvaujančių 

viešuosiuose pirkimuose, sąrašas 

atnaujinamas kartą per metus 

(tvirtinamas direktoriaus įsakymu) ir 

esant poreikiui, t. y. paskiriant naują 

darbuotoją. 

2.2.4. Vykdyti viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolę 

KD 

Centralizuotas 

viešųjų pirkimų 

skyrius,  

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

2020 – 2021 m. Užtikrintas bausmių 

vykdymo sistemos įstaigose 

vykdomų viešųjų pirkimų 

prevencinės kontrolės 

priemonių vykdymas 

2019-10-30 Kalėjimų departamento 

Centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius 

atliko viešųjų pirkimų kontrolę  ir 

pateikė patikrinimo pažymą Nr. LV-

2779. 

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 

Nėra paskirtų ekspertų bei sukauptų 

duomenų apie ekspertų atliktus 

ekspertinius vertinimus. 

2.3. Mažinti 

korupcijos 

apraiškas  

Kalėjimų 

departamentui 

pavaldžių įstaigų 

veikloje, 

susijusioje su 

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 

Darbuotojų blaivumo tikrinimas 

nebuvo atliktas, nes nebuvo poreikio ir 

nekilo įtarimų dėl darbuotojų 

neblaivumo. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

kontrolės ir 

priežiūros 

vykdymu 

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  

Lietuvos probacijos tarnybos 

patikrinimai vyksta nuolat: tikrinant 

probuojamųjų asmens bylas, 

nagrinėjant prašymus, skundus, 

atsižvelgiant į gautą informaciją el. 

paštu. Vyriausiesiems specialistams 

nustatyta metinėse užduotyse – tikrinti 

kuruojamų pareigūnų asmens bylas. 

Kartą per pusmetį, o esant poreikiui ir 

dažniau yra peržiūrimos teritorijos, 

vykdoma rotacija ir patvirtinamos 

naujai pažymos dėl teritorijų 

suskirstymo. 

Veiklos koordinavimo ir kontrolės 

skyrius atlieką visų LPT teritorinių 

skyrių darbuotojų dėl probuojamųjų 

priežiūros vykdymo patikrinimus, 

patikrinimai karantino metu vykdomi 

nebuvo, iš viso atlikti 8 patikrinimai:   

1. Panevėžio regiono skyriaus 

Panevėžio m. ir r. teritorijoje (2020-

09-15 pažyma Nr. VD-1807); 

2. Vilniaus regiono skyriaus 

Šalčininkų rajono veiklos teritorijoje 

(2020-08-21 pažyma Nr. VD-1708); 

3. Patikrinimas Individualių 

probuojamųjų priežiūros planų, 

sudarytų Lietuvos probacijos tarnybos 

pareigūnų, dirbančių parengiamąjį 

darbą su lygtinai paleidžiamais 

asmenimis iš pataisos įstaigos, siekiant 

įvertinti jų kokybę ir apžvelgti 

formuojamą  praktiką (2020-07-28 

pažyma Nr. VD-1644); 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

4. Šiaulių regiono skyriaus Šiaulių m. 

ir r. veiklos teritorijoje (2020-06-30 

pažyma Nr. VD-1419); 

5. Kauno regiono skyriaus Kauno m. 

ir r. veiklos teritorijoje (2020-05-27 

pažyma Nr. VD-1276); 

6. Kauno regiono skyriaus Alytaus m. 

ir r. veiklos teritorijoje (2020-03-23 

pažyma Nr. VD-843); 

7. Šiaulių regiono skyriaus Šiaulių m. 

ir r. veiklos teritorijoje (2020-03-16 

pažyma Nr. VD-826); 

8. Šiaulių regiono skyriaus Raseinių r. 

veiklos teritorijoje (patikrinimas 

atliktas 2020-10-01). 

3 Tikslas. Stiprinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų atsparumą ir nepakantumą korupcijai, didinti antikorupcinį 

sąmoningumą, plėsti darbuotojų žinias korupcijos prevencijos ir profesinės etikos srityse 

 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Tolerancijos korupcijai bausmių vykdymo sistemoje indeksas; 

2. Gebėjimas atpažinti korupcijos apraiškas kasdienėse darbinėse situacijose. 

 

3.4. Didinti bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojų 

antikorupcinį 

sąmoningumą 

3.4.1. Pasirašytinai supažindinti 

priimamus į tarnybą ar darbą 

pareigūnus, karjeros valstybės 

tarnautojus ir darbuotojus, 

dirbančius pagal darbo sutartis, su 

baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas 

Kalėjimų departamente ir jam 

pavaldžiose įstaigose bei valstybės 

įmonėje 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Nuolat, priimant į 

tarnybą ar darbą 

Naujai priimti darbuotojai 

pasirašytinai supažindinti su 

baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas 

Naujai priimti darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su baudžiamąja ir 

drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas.  

Supažindinimo dėl atsakomybės už 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas ir teisės pažeidimus lapas 

saugomas darbuotojo asmens byloje 

3.4.2. Priimamus (perkeliamus) į 

tarnybą ar darbą pareigūnus, 

karjeros valstybės tarnautojus ir 

KD struktūrinių 

padalinių 

vadovai, 

Nuolat, priimant į 

tarnybą ar darbą 

Naujai priimti (perkelti) 

darbuotojai instruktuoti 

Naujai priimti (perkelti) darbuotojai, 

privalantys deklaruoti privačius 

interesus, informuojami apie prievolę 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

viešųjų ir privačių interesų 

konflikto 

pateikti privačių interesų deklaraciją. 

Supažindinami ir instruktuojami dėl 

artimų asmenų interesų konflikto pagal 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybėje 

tarnyboje įstatymą dėl 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  

Naujai priimami darbuotojai 

supažindinami su LPT Darbo 

reglamentu, Vidaus tvarkos 

taisyklėmis. Pokalbio metu 

supažindiname su etikos laikymosi 

taisyklėmis bei prevencija dėl 

korupcijos. 

3.4.5. Užtikrinti nuolatinį 

informacijos (duomenų) teikimą 

Kalėjimų departamento Imuniteto 

skyriui apie nuteistųjų (suimtųjų) 

siekius papirkti ar kitaip paveikti 

įstaigos darbuotojus 

KD struktūriniai 

padaliniai, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Ne rečiau nei 

kartą per metus; 

esant informacijai 

– nedelsiant 

Užtikrintas nuolatinis 

informacijos apie nuteistųjų 

(suimtųjų) siekius papirkti ar 

kitaip paveikti įstaigos 

darbuotojus teikimas 

Nuolat organizuojamų pasitarimų metu  

akcentuojama darbuotojams apie 

nepakantumą korupcijai,  apie 

kiekvieno pareigą nedelsiant pranešti 

atvejus kai siekiama papirkti ar kitaip 

paveikti įstaigos darbuotojus. 

 

3.5. Skatinti bausmių 

vykdymo 

sistemos 

darbuotojus 

įsitraukti į 

antikorupcinę 

veiklą 

3.5.1. Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų bei valstybės 

įmonės interneto svetainėse ir 

informaciniuose stenduose skelbti 

Kalėjimų departamento 

„Pasitikėjimo linijos“, STT 

„Karštosios linijos“ ir kitų 

institucijų, kovojančių su korupcija, 

kontaktinius duomenis bei 

informaciją apie jų paskirtį 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD pavaldžios 

įstaigos ir 

valstybės įmonė 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Pasitikėjimo linija gaunama 

informacija apie galimas 

korupcijos apraiškas 

Informacija, kaip ir kur pranešti apie 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas, pranešėjų apsaugą paskelbta 

LPT interneto svetainėje. Probacijos 

tarnybų informaciniuose stenduose ir 

darbuotojų darbo kabinetuose paskelbti 

Kalėjimų departamento pasitikėjimo 

telefono numeris, Lietuvos 

Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybos „Karštoji linija“, kuriais 

asmenys galėtų pateikti informaciją 



10 

Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

apie galimai vykdomas korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas.  
3.5.2. Skatinti ir motyvuoti 

darbuotojus, prisidėjusius prie 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų nustatymo ir užkardymo bei 

antikorupcinės veiklos formavimo 

 KD pavaldžios 

įstaigos, 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD Imuniteto 

skyrius 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Paskatinti darbuotojai, padėję 

nustatyti ir išaiškinti 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas bei 

labiausiai prisidėję prie 

antikorupcinės aplinkos 

kūrimo 

 

4 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo  

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Bausmių vykdymo sistemos vertinimas korumpuotumo aspektu; 

2. Gyventojų suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje. 

 

4.1. Stiprinti bausmių 

vykdymo 

sistemos veiklos 

viešumą ir 

atskaitingumą 

visuomenei 

4.1.1. Skelbti aktualią informaciją 

apie bausmių vykdymo sistemos 

veiklą bei rezultatus Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų interneto svetainėse bei 

socialinių tinklų paskyrose 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Užtikrintas aktualios 

informacijos apie bausmių 

vykdymo sistemos veiklą ir 

rezultatus paskelbimas 

Plano priemonė vykdoma nuolat, 

atnaujinama aktuali informacija. 

4.1.2. Skelbti Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų priimtus vidaus teisės aktus, 

susijusius su įstaigų veiklos 

sritimis, Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų interneto 

svetainėse 

KD Veiklos 

organizavimo 

skyrius, 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų 

interneto svetainėse paskelbti 

įstaigų vidaus teisės aktai, 

susiję su įstaigų veiklos 

sritimis 

LPT interneto svetainėje yra skelbiami 

teisės aktai, susiję su įstaigos veiklos 

sritimis. Plano priemonė vykdoma 

nuolat, atnaujinama aktuali informacija 

4.2. Plėtoti 

antikorupcinį 

informavimą 

4.2.1. Kalėjimų departamento 

interneto svetainės skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ skelbti 

aktualią informaciją apie vykdomą 

veiklą korupcijos prevencijos 

srityje 

KD Imuniteto 

skyrius, 

KD patarėjas 

(viešiesiems 

ryšiams), 

KD pavaldžios 

įstaigos 

Nuolat, pagal 

poreikį 

Užtikrintas aktualios 

informacijos apie korupcijos 

prevenciją paskelbimas 

LPT interneto svetainėje yra skelbiama 

aktuali informacija apie korupcijos 

prevenciją. Plano priemonė vykdoma 

nuolat, atnaujinama aktuali 

informacija. 
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Eil. 

Nr. 
Uždaviniai Priemonės Vykdytojas (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

vertinimo kriterijai 

Įvykdymas 

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 

 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 

         Vedėjas                                                                                                                                                                                            Liutauras Zenonas Bražėnas 


