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2020-11-      Nr. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
„Dėl  Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarkos  patvirtinimo“  (su  vėlesniais  pakeitimais),
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.
2-170 patvirtintomis  Valstybės  ir  savivaldybės  įstaigų  veiklos  sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo  rekomendacijomis,  Korupcijos  pasireiškimo
tikimybės nustatymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos ir
jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento
prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-
110, 2019  m.  III  ketvirtį  atliktas  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  Kalėjimų
departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas)
ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje „Mūsų amatai“. Analizuotas 2019-07-01 – 2020-
06-30 laikotarpis (toliau – ataskaitinis laikotarpis).

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  Kalėjimų  departamente  atliko  Kalėjimų
departamento Imuniteto skyriaus (toliau – Imuniteto skyrius); jam pavaldžiose įstaigose ir valstybės
įmonėje  – direktorių  įsakymais  patvirtintos  Korupcijos  pasireiškimo tikimybės  nustatymo darbo
grupės  (toliau  –  Darbo  grupės)  arba  asmenys,  paskirti  atsakingais  už  korupcijos  pasireiškimo
tikimybės nustatymą (toliau – Atsakingi asmenys). Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų
bei  valstybės  įmonės  korupcijos  pasireiškimo  tikimybę  nustatė  Imuniteto  skyrius.  Nustatydami
korupcijos  pasireiškimo  tikimybę,  Imuniteto  skyrius,  Darbo  grupės  ir  Atsakingi  asmenys
išanalizavo  teisės  aktus,  reglamentuojančius  suėmimą  ir  bausmių  vykdymą  bei  teisės  aktus,
susijusius su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veikla. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose bei valstybės įmonėje atliktas, atsižvelgiant į Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
Kalėjimų departamente  ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje klausimyne išvadintas
sritis. Įvertinus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės vidaus teisės
aktus (Kalėjimų departamento  ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės  direktorių įsakymus,
įsakymais patvirtintas tvarkas, aprašus ir taisykles, Kalėjimų departamento ir jo padalinių nuostatus,
pareigybių  aprašymus,  reglamentuojančius  Kalėjimų  departamento  darbuotojų  funkcijas,
uždavinius,  kontrolę  ir  atsakomybę,  draudimus  ir  apribojimus  darbuotojams,  Kalėjimų
departamentui pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės padalinių nuostatus, pareigybių aprašymus,
reglamentuojančius šių įstaigų darbuotojų funkcijas, uždavinius, kontrolę ir atsakomybę, draudimus
ir  apribojimus  darbuotojams),  sprendimų priėmimo  tvarką,  administracines  procedūras,  taip  pat
įstaigų veiklą, susijusią su leidimų, nuolaidų,  lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu bei
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apribojimu, bei Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose naudojamos tarnybos paslaptį
sudarančios informacijos administravimą. 

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – padaryta korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika.

Kalėjimų departamente ataskaitiniu laikotarpiu buvo pradėta 16 ikiteisminių tyrimų (toliau
–  IT)  ir  72  medžiagos  pagal  Lietuvos  Respublikos  baudžiamojo  kodekso  XXXIII skyriuje
(nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams) numatytas
nusikalstamas veikas:

Ikiteisminiai tyrimai
(16)

 1 ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00175-20, pradėtame pagal BK 228
str.  1  d.,  2020-06-05  priimtas  sprendimas  procesą  užbaigti  pagreitinto
proceso tvarka;
 7 ikiteisminiuose tyrimuose, vadovaujantis BPK 212 str. 1 p., 3 str. 1 

d. 1 p., priimti nutarimai nutraukti ikiteisminius tyrimus (iš jų 1 IT – dėl 
nuteistojo siekio papirkti bausmių vykdymo sistemos darbuotoją);
 8 ikiteisminiuose tyrimuose – tyrimas tęsiamas;

Medžiagos
(72)

 3 medžiagos – prijungtos prie kitų medžiagų;
 1 medžiaga – prijungta prie ikiteisminio tyrimo;
 68 medžiagose – atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

Žemiau pateikiami kelių tyrimų trumpi aprašymus:
1.  Š.m.  gegužės  27  d.  dėl  piktnaudžiavimo  tarnybine  padėtimi,  galimai  neteisėtai

suimtuosius asmenis aprūpinant draudžiamais daiktais, sulaikytas ir nušalintas nuo tarnybos Šiaulių
tardymo izoliatoriaus Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas. 

Ikiteisminis  tyrimas  pradėtas  pagal  BK  228  str.  2  d.,  276  ¹  str.  1  d.  Kratų  ir  kitų
ikiteisminio  tyrimo  veiksmų  metu  rasti  ir  paimti,  kaip  įtariama,  įvairių  rūšių  anaboliniai,
androgeniniai  steroidai  (organizmo  fizinę  ir  psichinę  veiklą  skatinančios  bei  slopinančios
medžiagos, uždraustos įstatymais), neteisėtam naudojimui skirtos ryšio priemonės, laikmenos bei
pinigai, gauti galimai nusikalstamu būdu.

Bendradarbiaujant  su  Šiaulių  apskrities  vyriausiojo  policijos  komisariato  Organizuoto
nusikalstamumo  tyrimo  valdybos  pareigūnais  sėkmingai  išaiškintas  ir  neutralizuotas  nelegalus
draudžiamų daiktų patekimo kanalas į Šiaulių tardymo izoliatorių.

2.  Š.m.  birželio  29  d.  atliekant  netikėtą  įeinančių  į  Kauno  nepilnamečių  tardymo
izoliatorių-pataisos  namus  darbuotojų  patikrinimą,  pas  šios  įstaigos  pareigūną  rasti  draudžiami
pataisos įstaigos teritorijoje turėti daiktų.

Patikrinus  darbuotojo  asmeninius  daiktus,  rastas  mobiliojo  ryšio  telefono  įkroviklis  su
USB laidu,  dezinfekcinio skysčio buteliukas  su neaiškios kilmės skysčiu,  12 pakuočių vaistų ir
maisto papildų. Dėl pareigūno veiksmų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal BK 228 str. 1 d. Pagal šį
straipsnį, didžiausia galima bausmė – laisvės atėmimas iki penkerių metų. 

Pareigūnas bausmių vykdymo sistemoje dirba nuo 2020 m. vasario mėnesio.
Pravieniškių  pataisos  namuose-atvirojoje  kolonijoje  (toliau  –  PPN-AK)  2020-05-28

Saugumo  valdymo  skyriaus  (toliau  –  SVS)  pareigūnai  atliko  į  pataisos  įstaigos  teritoriją
įeinančių/išeinančių asmenų bei jų daiktų patikrinimą, kurio metu SVS jaunesniojo specialisto A.R.
drabužiuose buvo aptikti  draudžiami daiktai  turėti  pataisos įstaigos teritorijoje.  PPN-AK pradėjo
tarnybinį  patikrinimą,  kurį  sustabdė,  dėl  to,  kad  Kalėjimų  departamente  buvo  pradėtas
ikiteisminiame tyrime Nr. 06-0-00175-20 pagal BK 228 str. 1 d. 2020-06-05 IT priimtas sprendimas
užbaigti  pagreitinto  proceso  tvarka.  Ikiteisminį  tyrimą,  išnagrinėjus  pagreitinto  proceso  tvarka,
PPN-AK tęsė tarnybinį patikrinimą ir pareigūnas buvo atleistas iš tarnybos, vadovaujantis Vidaus
tarnybos statuto nuostatomis;

PPN-AK  2020-02-06  pradėtas  tarnybinis  patikrinimas  dėl  Trečiojo  sektoriaus
jaunesniosios  A.N.  galimo tarnybinio  nusižengimo.  Tarnybinio  patikrinimo metu  nustatyta,  kad
A.N. pateiktoje privačių interesų deklaracijoje nenurodė ir vėliau nepatikslino informacijos, kad jos
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tėvas  atlieka  laisvės  atėmimo  bausmę  PPN-AK.  Komisija  pripažino,  kad  A.N.  savo  tokiais
veiksmais padarė tarnybinį nusižengimą, todėl vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio
2 d. 1 p., jai skirta tarnybinė nuobauda – pastaba;

PPN-AK 2020-06-26 pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl įstaigos SVS (įskaitos) atsakingo
asmens V.M. galimo tarnybos pareigų neatlikimo. 2020-07-14 tarnybinis patikrinimas sustabdytas,
kadangi Kalėjimų departamento Imuniteto skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 06-0-00076-20
pagal BK 229 str.;

PPN-AK 2020-04-10 Pirmajame sektoriuje gautas Resocializacijos skyriaus darbuotojos
O.Š.  tarnybinis  pranešimas  dėl  to,  kad  nuteistasis  M.M.  į  kabinetą  atnešė  „Kristianos“  dovanų
kortelę ir padėjo jai ant stalo kaip dovaną. Informacija perduota Kalėjimų departamento Imuniteto
skyriui,  kur  pradėtas  ikiteisminis  tyrimas  Nr.  01-0-00003-20 pagal  BK 227 str.  2020-07-22 IT
nutrauktas, vadovaujantis BPK 212 str. 1 p., 3 str. 1 d. 1 p.

2020-04-09  Marijampolės  apylinkės  teismas  priėmė  nuosprendį  byloje,  kurioje  du
Marijampolės pataisos namų darbuotojai buvo pripažinti padarę nusikaltimą, numatytą BK 229 str.
ir paskyrė bausmes – baudas (100 MGL ir 105 MGL).

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Vidaus tarnybos statuto ir Korupcijos prevencijos
įstatymo nuostatomis,  Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje
didelis  dėmesys  skiriamas  naujai  priimamų  darbuotojų  patikrinimui.  Kalėjimų  departamento
Imuniteto  skyrius  ataskaitiniu  laikotarpiu  patikrintino  ir  suderino  807  kandidatūras.  Imuniteto
skyrius nerekomendavo priimti arba siūlė įvertinti rizikas apie 10 proc. pretendentų atžvilgiu.

Paminėtina,  kad Kalėjimų departamente veikia  pasitikėjimo linija.  Šia linija  pranešimus
apie galimus  korupcinio pobūdžio faktus  galima pateikti  tiek  telefonu Nr.  (8  5) 271 9022, tiek
elektroniniu  paštu  (el.  p.  pasitikejimas@kaldep.lt).  Pasitikėjimo  linijos  telefono  numeris  ir
elektroninis paštas skelbiami Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainėje
http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/pradzia.html.  bei  informaciniuose  stenduose.
Informacija telefonu ar elektroniniu paštu gali būti pateikiama tiek atskleidžiant savo tapatybę, tiek
anonimiškai.  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  2016 m.  gegužės  31  d.  įsakymu V-188 buvo
patvirtinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pasitikėjimo
linijos  nuostatai.  Kalėjimų  departamente  ataskaitiniu  laikotarpiu  buvo  gauti  įvairaus  pobūdžio
pranešimai pasitikėjimo telefonu.

Taip pat šis elektroninio pašto adresas naudojamas kaip vidinis kanalas informacijos pagal
Lietuvos  Respublikos  pranešėjų  apsaugos  įstatymą  teikimui.  Ataskaitiniu  laikotarpiu  Kalėjimų
departamente  informacijos  pagal  pranešėjų  apsaugos  įstatymą  –  negauta.  Tačiau  Lietuvos
Respublikos generalinė prokuratūra pranešėjo statusą buvo suteikusi 3 bausmių vykdymo sistemos
darbuotojams.

Kalėjimų  departamento  Imuniteto  skyrius  yra  sukūręs  neformalų  el.  paštą
pasikalbekime.kd@gmail.com,  kuriuo  rašyti  kviečiami  bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojai,
kasdieniame darbe susiduriantys su trikdančiais ar trukdančiais aplinkos poveikiais (pvz., įstaigoje
jaučiasi nesaugiai, patiria spaudimą, išgyvena neteisingumo jausmą, yra įtraukiamas į konfliktines
situacijas, patenka į dviprasmišką situaciją, kurioje negeba pasirinkti tinkamiausio ir teisingiausio
sprendimo būdo). Neformaliu el. paštu gaunami pranešimai neregistruojami ir neviešinami, tačiau
užtikrinamas pranešėjo ir duomenų konfidencialumas.

Kalėjimų  departamento  intraneto  svetainėje  sukurta  rubrika  „Etika  ir  korupcijos
prevencija“,  kurioje  publikuojama  aktuali  ir  naudinga  informacija:  teisės  aktai;  korupcijos
pasireiškimo  tikimybės  nustatymas;  korupcijos  prevencijos  programa  ir  ataskaitos;  tyrimai,
apklausos; skaitiniai bei pateikiami kontaktai kur kreiptis. Rubriką administruoja Imuniteto skyrius,
tačiau  informaciją  joje  gali  publikuoti  ir  kiti  padaliniai.  Pavyzdžiui,  skiltyje  „Skaitiniai“
pateikiamos  nuorodos  į  Jungtinių  Tautų  standartines  minimalios  elgesio  su  kaliniais  taisykles
(Nelsono  Mandelos  taisyklės)  (anglų  k.)  (rusų  k.);  Europos  kalėjimų  taisykles;  Pranešimą  dėl
kalėjimų  sistemos  ir  sąlygų  kalėjimuose  (2015/2062(INI));  Antikorupcinės  vadybos  sistemos
reikalavimus ir naudojimo gaires (tapatus ISO 37001:2016); Europos įkalinimo įstaigų personalo
etikos  kodeksą  (angl.  European Code of  Ethics  for  Prison Staff);  Psichologo  profesinės  etikos
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kodeksą;  Rekomendacines  gairės  dėl  dovanų  priėmimo  arba  alternatyvi  tvarka  taikant  Nulinę
dovanų politiką ir pan.

Akcentuotina,  kad  Kalėjimų  departamento  vadovybė  netoleruoja  ir  netoleruos  pataisos
pareigūno vardą diskredituojančių veiksmų bei bausmių vykdymo sistemos autoriteto žeminimo.
Bausmių vykdymo sistemos darbuotojams keliami aukšti elgesio standartai, į kiekvieną atvejį dėl
netinkamo pareigų atlikimo reaguojama principingai.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – pagrindinės funkcijos yra
kontrolės ar priežiūros vykdymas.

Kalėjimų departamento viena iš funkcijų prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldžias jam įstaigas, o
pavaldžios  įstaigos  kontroliuoja  laisvės  atėmimo  bausmę  atliekančius  asmenis.  Kaip  vienas  iš
saugiklių ir kontrolės mechanizmų šioje srityje yra pasižadėjimų - darbuotojų supažindinimas su
baudžiamąja ir administracine atsakomybe - administravimas. Visi Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių  įstaigų  darbuotojai  yra  pasirašytinai  supažindinami  dėl  atsakomybės  už  korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžiose įstaigose siekiama nuolat tobulinti priežiūros ir
kontrolės funkcijas bei jų reglamentavimą. Kontrolės ir priežiūros veiksmų procedūros ir vykdymo
formos  numatytos  Kalėjimų  departamentui  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos
pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklos stebėsenos ir kontrolės tvarkos apraše (nustatančiame
Kalėjimų  departamento  administracijos  padalinių  veiklą  organizuojant  ir  atliekant  pavaldžių
įstaigų  ir  valstybės  įmonių  veiklos  stebėseną ir  kontrolę  – t.  y.  ėmimąsi  visų  priemonių,  skirtų
užtikrinti  pavaldžių  įstaigų  ir  valstybės  įmonių  veiklos  teisėtumą,  ekonomiškumą,  efektyvumą,
rezultatyvumą  ir  skaidrumą,  strateginių  tikslų  ir  veiklos  planų  įgyvendinimą,  turto  apsaugą,
informacijos  ir  ataskaitų  patikimumą  ir  išsamumą,  sutartinių  ir  kitų  įsipareigojimų  tretiesiems
asmenims  laikymąsi  ir  su  tuo  susijusių  rizikos  veiksnių  valdymą);  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  darbo  reglamente  (nustatančiame  Kalėjimų
departamento  darbo organizavimo,  vykdant  jam pavestus  uždavinius,  tvarką);  Laisvės  atėmimo
vietų  apsaugos  ir  priežiūros  instrukcijoje  (nustatančioje  laisvės  atėmimo vietų  apsaugos  ir  jose
laikomų asmenų priežiūros vykdymo tvarką); Įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas (išeinančių iš
jų) asmenų apžiūros ir jų daiktų patikrinimo tvarkos apraše; o taip pat – Kalėjimų departamento
valdymo struktūroje, padalinių nuostatuose, metiniuose veiklos planuose ir pan.

Individualūs  kontrolės/  priežiūros  funkcijas  vykdantys,  sprendimus  priimantys  subjektai
(įstaigos padaliniai, atskiri darbuotojai) numatyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos darbo reglamente, struktūrinių padalinių nuostatuose, konkrečių darbuotojų
pareigybių aprašymuose.  Manytina,  kad Kalėjimų departamento struktūrinių padalinių  ar  atskirų
darbuotojų  veikla  aiškiai  reglamentuota,  darbuotojų  teisės  bei  pareigos,  suteikti  įgaliojimai  yra
apibrėžti, yra aiškus pavaldumas ir atskaitomybė. Administracijos padalinių nuostatai ir pareigybių
aprašymai sistemingai peržiūrimi, atsižvelgiant į pakeitimus teisiniame reglamentavime, numatytus
tikslus, pavestas užduotis ar nustatytas naujas procedūras.

Taip pat Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo
reglamente,  Kalėjimų departamento struktūroje, padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose
yra aiškiai išskirtos sprendimo priėmimo ir kontrolės sritys, atsakingi asmenys (pareigos).

Kontrolės/ priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus
kontrolės  procedūros  yra  reglamentuotos  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo ministerijos nuostatuose, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos darbo reglamente, Tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse, Pataisos įstaigų vidaus
tvarkos taisyklėse,  Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir  priežiūros instrukcijoje,  Probacijos ir  kitų
baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše.

Be visa to,  Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute, Lietuvos Respublikos bausmių
vykdymo  kodekse,  Lietuvos  Respublikos  suėmimo  vykdymo  įstatyme,  Lietuvos  Respublikos
kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme, Kalėjimų departamento
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prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos darbo reglamente numatyta kontrolės/ priežiūros
funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarka. Kalėjimų departamente ir
jam  pavaldžiose  įstaigose  ataskaitiniu  laikotarpiu  gauta  111  Seimo  kontrolieriaus  ir  1  Lygių
galimybių  kontrolieriaus  raštai.  Paminėtina,  kad  Seimo  kontrolierius  pateikė  pažymas,  kuriose
rekomenduojama, kad teikiant pareiškėjams elektroninio dokumento nuorašus (arba išrašus) taip pat
būtų  pateikiami  ir  elektroninio  dokumento  metaduomenys;  teikti  informaciją  pareiškėjams  būtų
atsisakoma tik Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo
nustatytais  atvejais  ir  tvarka; teikiamos rekomendacijos  kaip teisingai  ištaisyti  technines  klaidas;
laikytis terminų, numatytų Viešojo administravimo įstatyme ir pan.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius pastebėjo,  kad vis dar
išlieka formalus požiūris į viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje deklaracijų
pildymą.  Užtikrinant  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo  valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas
Bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje  įstatymo nuostatų  laikymosi  bei  kontrolės  vykdymo tvarkos  aprašas  (kuriuo siekiama
nustatyti  galimas  interesų  konfliktų  grėsmes  bei  numatyti  priemones  jiems  išvengti,  kad  būtų
įgyvendinti  priimamų  sprendimų  nešališkumo,  skaidrumo,  viešumo  principai,  tokiu  būdu
formuojama korupcijai  nepakanti  aplinka  ir  didinamas pasitikėjimas  bausmių vykdymo sistema,
institucijomis ir atskirais tarnautojais, kad šie asmenys laikytųsi nustatytų etikos (elgesio) standartų
atlikdami  tarnybines  funkcijas,  nustatyti  šių  asmenų  privačių  interesų  deklaravimo  ir,  iškilus
interesų konfliktui, šių asmenų nusišalinimo ar nušalinimo nuo sprendimų priėmimo procedūras),
taip pat  Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus,  sąrašas. Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius renka,  sistemina ir  atlieka
bausmių  vykdymo  sistemos  darbuotojų,  tarpusavyje  susijusių  artimais  giminystės  ir  (arba)
svainystės ryšiais  stebėseną.  Bausmių vykdymo sistemoje dirbančių asmenų, turinčių bent vieną
artimąjį,  dirbantį  Kalėjimų  departamente  ar  jam  pavaldžiose  įstaigoje  arba  valstybės  įmonėje,
procentas  išlieka  gana  aukštas  (apie  20  proc.).  Todėl  viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo
valstybinėje tarnyboje išlieka aktualiu klausimu bausmių vykdymo sistemoje.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – atskirų valstybės tarnautojų
funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės priimti teisės aktai
užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą, kuris aiškiai
atsispindi  Kalėjimų  departamento  administracijos  struktūroje  ir  pavaldumo  schemoje,  Kalėjimų
departamentui  pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės  įmonės  administracijos  struktūrose  ir  pavaldumo
schemose, atskaitingumas įtvirtintas struktūrinių padalinių nuostatuose ir pareigybių aprašymuose. 

Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje yra patvirtinti
teisės  aktai,  reglamentuojantys  atskirų  valstybės  tarnautojų  ar  darbuotojų  uždavinius,  funkcijas,
darbo  ir  sprendimų  priėmimo  tvarką,  principus,  kriterijus,  terminus  ir  atsakomybę.  Įstaigų
darbuotojai  pasirašytinai  supažindinami  su  visais  teisės  aktais,  kurie  yra  tiesiogiai  susiję  su
pareigybių  aprašymuose  numatytų  funkcijų  tinkamu  vykdymu.  Atskirų  valstybės  tarnautojų  ir
darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra apibrėžti ir yra pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms
įgyvendinti.

Valstybės tarnautojų  ir  darbuotojų veiklos  ir  sprendimų priėmimo kontrolės  procedūros
reglamentuotos  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  nuostatuose,  Kalėjimų
departamento  ir  jam pavaldžių įstaigų darbo reglamentuose,  Tardymo izoliatorių vidaus  tvarkos
taisyklėse, Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse, Laisvės atėmimo vietų apsaugos ir priežiūros
instrukcijoje,  Probacijos ir  kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių vykdymo tvarkos apraše.
Veiklos ir sprendimų priėmimo kontrolė vykdoma tiesioginių padalinių vadovų, vadovybės, atskirų
komisijų ir padalinių, kurių nuostatuose numatytos kontrolės funkcijos, įstaigų direktorių įsakymais
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paskirtų atsakingų asmenų priimti tam tikrus sprendimus ir/ ar vykdyti kontrolės funkciją; taip pat
vykdoma vadovaujantis Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų metiniais veiklos planais.
Kontrolė yra vykdoma bei, galima teigti, yra veiksminga.

Valstybės  tarnautojų  tarnybinė  veikla  vertinama  vadovaujantis Lietuvos  Respublikos
vidaus  tarnybos  statutu ir  Lietuvos  Respublikos  valstybės  tarnybos  įstatymu.  Kalėjimų
departamente  veikia  statutinių  valstybės  tarnautojų  ir  karjeros  valstybės  tarnautojų  vertinimo
komisijos. Analogiškos komisijos sudarytos pavaldžiose įstaigose. Valstybės tarnautojų tarnybinė
veikla  vertinama  kiekvienais  metais.  Vidaus  tarnybos  sistemos  pareigūnų  tarnybinės  veiklos
vertinimo tvarkos apraše nustatyta tarnybinės veiklos vertinimo procedūra. Darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, veikla vertinama vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įstaigų darbuotojų
veiklos  vertinimo  tvarkos  aprašu.  Darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  veikla  vertinama
kiekvienais metais.

Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Kalėjimų departamento prie
Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam pavaldžių  įstaigų  Pataisos  pareigūnų,  kitų
valstybės  tarnautojų  ir  darbuotojų,  dirbančių  pagal  darbo  sutartis,  etikos  kodeksas.  Taip  pat
direktoriaus įsakymu yra patvirtinti Etikos komisijos nuostatai ir Centrinės etikos komisijos sudėtis.
Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose darbuotojų elgesio reikalavimai bei darbo drausmė
reglamentuota  ir  įstaigos  vidaus  tvarkos  taisyklėse.  Yra  suformuotas  etikos  taisyklių  nuostatų
laikymosi kontrolės mechanizmas: t. y. gavęs iš konkretaus asmens informaciją žodžiu ar raštu, kad
pareigūnas yra pažeidęs šiose taisyklėse numatytus etikos principus, tiesioginis vadovas gali priimti
sprendimą dėl tarnybinio patikrinimo inicijavimo. Tarnybinio patikrinimo metu nustačius, kad buvo
padarytas tarnybinis nusižengimas,  pareigūnui gali  būti  skiriama tarnybinė nuobauda teisės aktų
nustatyta  tvarka.  Į  šiose  taisyklėse  nustatytų  etikos  principų  laikymąsi  atsižvelgiama  vertinant
pareigūno tarnybą.

Analizuojamu laikotarpiu Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius atliko 3 tarnybinius
patikrinimus:

2019-09-20 po atlikto TP dėl netarnybinių ryšių su nuteistaisiais vienai pareigūnei (Laisvės
atėmimo vietos  Resocializacijos  skyriaus  specialistei)  skirta  tarnybinė  nuobauda – atleidimas  iš
vidaus tarnybos;

2019-12-12 po atlikto TP dėl netinkamo tarnybinių funkcijų vykdymo vienam pareigūnui
(tuometinio Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos 3-iojo kriminalinės žvalgybos
skyriaus viršininkui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba, teismo sprendimu nuobauda panaikinta);

2020-04-06 po atlikto TP dėl netinkamo tarnybinių funkcijų vykdymo dviem pareigūnams
(tuometinių Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų direktoriaus pavaduotojui ir
Resocializacijos skyriaus viršininkui skirtos tarnybinės nuobaudos – papeikimai, teismo sprendimu
direktoriaus pavaduotojui tarnybinė nuobauda sušvelninta iki pastabos).

Daugiau duomenų, jog Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ar valstybės įmonės
darbuotojai  dėl  jų  funkcijų,  uždavinių,  darbo  ir  sprendimo  priėmimo  tvarkos  detalaus
reglamentavimo nebuvimo būtų netinkamai  atlikę jų  pareigybių aprašymuose ar darbo sutartyse
nustatytas funkcijas, uždavinius bei atskirais įsakymais pavestas konkrečias užduotis, nenustatyta.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų – veikla yra susijusi su leidimų,
nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.

Teisių suteikimo / nesuteikimo, teisinės atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio poveikio
priemonių  administracinės  procedūros  reglamentuotos  Lietuvos  Respublikos  vidaus  tarnybos
statute, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekse, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo
įstatyme, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme, Lietuvos Respublikos probacijos
įstatyme,  Lietuvos  Respublikos  viešojo  administravimo  įstatyme,  Kalėjimų  departamento  prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbo reglamentuose. Teises
suteikia ar jas apriboja Kalėjimų departamento ar jam pavaldžios įstaigos vadovas, atskirais atvejais
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– įgalioti asmenys. Tai reglamentuota minėtuose teisės aktuose bei įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse.
Todėl šių subjektų kompetencija yra apibrėžta ir konkrečiai reglamentuota.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos
bausmių  vykdymo  kodeksu,  Lietuvos  Respublikos  probacijos  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos
vidaus tarnybos statutu, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų nuostatais, tam tikrų teisių
suteikimo  ar  jų  apribojimo  principai  ir  kriterijai  reglamentuoti  pakankamai  išsamiai,  numatyti
konkretūs  tokių  sprendimų  priėmimo  terminai.  Teisės  aktuose  įtvirtintos  nuostatos  nesukuria
diskriminuojančio pobūdžio sąlygų, problema gali pasireikšti tik nuostatų taikymo procese.

Už  priimtus  sprendimus  atsako  komisijų  pirmininkai,  padalinių  vadovai,  direktoriai  ar
direktorių pavaduotojai, kuriems paskirtos kuruoti konkrečios veiklos sritys; kiekvienas darbuotojas
ar pareigūnas asmeniškai atsakingas už priimtus sprendimus. Direktorių,  direktorių pavaduotojų,
struktūrinių padalinių vadovų pareigybių aprašymuose taip pat yra numatytos ir veiklos priežiūros
bei kontrolės funkcijos. Sprendimo išduoti/ neišduoti leidimus priėmimo, tokios veiklos priežiūros/
kontrolės  bei  sankcijų  taikymo  funkcijų  įgyvendinimas  yra  atskirtas  teisės  aktuose,  kuriais
vadovaujamasi  vykdant  veiklą:  Lietuvos  Respublikos  suėmimo  vykdymo  įstatyme,  Lietuvos
Respublikos bausmių vykdymo kodekse,  Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme,
Lietuvos Respublikos probacijos  įstatyme,  Lietuvos Respublikos vidaus  tarnybos statute.  Teisės
aktuose  įtvirtintos  nuostatos,  suteikiančios  teisę  kompetentingoms  institucijoms  (t.  y.  Seimo
kontrolierius, Teisingumo ministerija, teismai, prokuratūra ir kt.) kontroliuoti minėtas veiklos sritis.

Teisės  aktuose  yra  numatyta  ir  asmenų  teisė  apskųsti  priimtus  sprendimus  dėl  teisių
suteikimo  ar  jų  apribojimo.  Asmuo  gali  apskųsti  priimtą  sprendimą  ir  išorės  subjektams
(pavyzdžiui,  teismui,  Teisingumo  ministerijai,  Seimo  kontrolieriams,  prokuratūrai  ir  pan.)  Per
ataskaitinį  laikotarpį  Kalėjimų  departamente  gauta  virš  6000  nuteistųjų/suimtųjų  skundų  dėl
pavaldžių įstaigų administracijų priimtų sprendimų ir veiksmų. Skunduose ir pranešimuose pateikta
informacija  pasitvirtina  apie  10 proc.  Pastebėtina,  kad nemažą skundų ir  pranešimų dalį  sudaro
nekonkretaus pobūdžio informacija.

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo peržiūrėti Kalėjimų departamente priimti vidaus teisės aktai,
susiję  su pasikeitusiais  struktūrinių padalinių  pavadinimais,  komisijos  sudėtimis  bei  neaktualiais
teisės aktais, ir inicijuoti jų pakeitimai.

Sprendimai, susiję su materialine ar kitokia nauda, priimami remiantis kolegialių komisijų
(darbo grupių) motyvuotomis išvadomis: Kalėjimų departamento ir šiam departamentui pavaldžių
įstaigų  organizacinė  –  nuolatinė  komisija;  Kalėjimų  departamento  ūkinės  ir  finansinės  veiklos
taryba  prie  departamento  direktoriaus  (patariamoji  taryba,  kuri  svarsto  ir  teikia  direktoriui
pasiūlymus dėl Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų biudžeto asignavimų planavimo ir
valstybės turto efektyvaus,  atitinkančio programose nustatytus  uždavinius ir  tikslus,  naudojimo);
Kalėjimų departamento priedų ir priemokų nustatymo ir pašalpų skyrimo komisija ir kt.).

Ataskaitiniu  laikotarpiu  Kalėjimų  departamento  Imuniteto  skyrius  gavo  anoniminį
pranešimą dėl galimų pažeidimų Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – Šiaulių TI), mokant priedus
ir priemokas. Anoniminio skundo nagrinėjimo metu konstatuota, kad pranešime išdėstyti teiginiai
dėl  Šiaulių  TI  VOS  teisininkei  skirtų  priemokų  pažeidžiant  teisės  aktų  reikalavimus  iš  dalies
pasitvirtino. 2019 metais buvo mokamos 10-20 proc. pareiginės algos dydžio priemokos, galimai
pažeidžiant tuo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus. Informacijos patikrinimo metu taip pat
nustatyta,  kad skiriant  Šiaulių TI darbuotojams priemokas nesilaikoma teisės aktuose nustatytos
tvarkos,  neužtikrinama  priemokų  skyrimo  ir  vykdymo  kontrolė.  Šiaulių  TI  direktorius  buvo
įpareigotas  užtikrinti,  kad  būtų  laikomasi,  patvirtintų  teisės  aktų  reikalavimų  vykdymo,  ir
sugriežtinti kontrolę, skiriant priemokas, pašalpas ir premijas.

Įsigaliojus  bausmių  vykdymo  kodekso  pakeitimams,  ataskaitiniu  laikotarpiu  Kalėjimų
departamente  buvo patvirtinti  nauji  Lygtinio  paleidimo iš  pataisos  įstaigos  komisijos  nuostatai,
tvarkos aprašas. Sudaryta Kalėjimų departamento komisija Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos
nariams  atrinkti  ir  patikrinti,  patvirtinta  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  įsakymu.  Lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariams taikomi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos
įstatyme valstybės tarnautojams nustatyti nepriekaištingos reputacijos kriterijai.
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Dėl  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  pagal  kriterijų  –  daugiausia  priimami
spendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.

Vertinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą šiuo
aspektu,  pažymėtina,  kad Kalėjimų departamento  ir  jam pavaldžių  įstaigų bei  valstybės  įmonės
darbuotojų  veikla  yra  griežtai  reglamentuota,  kai  priimami  sprendimai,  kuriems  nereikia  kitos
valstybės ar savivaldybės  įstaigos patvirtinimo.  Įstatymai ir  kiti  teisės norminiai  aktai  Kalėjimų
departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms bei valstybės įmonei suteikia teisę priimti norminius
teisės aktus, t. y. teisės aktus neapibrėžtam asmenų ratui. Šių teisės aktų priėmimo detalizuojanti
procedūra nustatyta  Teisingumo ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1R-58 patvirtintuose
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatuose  (suvestinė
redakcija nuo 2017-06-12): 8 punktas – „Kalėjimų departamentas, siekdamas jam nustatytų veiklos
tikslų, atlieka šias funkcijas: [...]; 8.18. pagal kompetenciją rengia ir tvirtina Lietuvos Respublikos
įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir ministrų įsakymams įgyvendinti reikalingus teisės aktus,
Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų veiklą reglamentuojančius tvarkos aprašus ir normatyvus,
kontroliuoja, kaip jie vykdomi; 8.19. teikia teisingumo ministrui siūlymus dėl teisinio reguliavimo,
susijusio su bausmių vykdymu ir probacija, tobulinimo; [...].“ 17 punktas – „Kalėjimų departamento
direktorius:  [...];  17.3.  pagal  kompetenciją  užtikrina,  kad Kalėjimų departamente būtų laikomasi
įstatymų  ir  kitų  teisės  aktų;  [...].“.  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  darbo
reglamentuose nustatytas apibrėžtas asmenų ratas, kuris gali priimti sprendimus.  Pažymėtina, kad
sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, dažniausiai yra
priimami kolegialiai – sudarytų komisijų ar darbo grupių – tokiu būdu siekiant sumažinti korupcijos
pasireiškimo sprendimų priėmime tikimybę.

Užtikrinant norminių teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimo atlikimą,
2017 m. gruodžio  19 d.  direktoriaus  įsakymu patvirtintas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  teisės  aktų  ar  jų  projektų  antikorupcinio  vertinimo tvarkos
aprašas (nustatantis Kalėjimų departamente parengtų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
procedūrą ir jos dalyvius, siekiant išvengti galimų neigiamų teisės aktų įgyvendinimo pasekmių ir
pagerinti  priimamų teisės  aktų  kokybę).  Vadovaujantis  minėtu  tvarkos  aprašu  vertinami  tik  tie
įstaigos  norminiai  teisės  aktų  projektai,  kurie reguliuoja  visuomeninius  santykius,  nurodytus
Korupcijos  prevencijos  įstatymo 8 straipsnio  1 dalyje. Ataskaitiniu  laikotarpiu  buvo atlikti  trys
teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai: Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo  ministerijos  transporto  priemonių  naudojimo  taisyklės  (2019-09-24  Nr.  LV-2196);
Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  valdomos  valstybės
įmonės „Mūsų amatai“ vadovo darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas (2019-11-29 Nr. LV-
3171); Laisvės atėmimo vietų įstaigų parduotuvėse parduodamų prekių kainų kontrolės taisyklės
(2019-11-29 Nr.  LV-3172).  Atlikti  vertinimai  yra  viešai  skelbiami  įstaigos  interneto  svetainėje
(http://www.kaldep.lt/lt/kalejimu-departamentas/korupcijos-prevencija_1721/teises-aktu-ar-
svgh.htm).

Siekiant  įstaigoje  užtikrinti  tinkamą  turto  ir  finansų  kontrolę,  Kalėjimų  departamento
direktoriaus  įsakymais  yra  patvirtintos  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  finansų  kontrolės  taisyklės  (reglamentuojančios  finansų  kontrolės
organizavimą Kalėjimų departamente; šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti įstaigos ūkinės veiklos
teisėtumą ir patikimo finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei
skaidrumo  -  laikymąsi) bei  patvirtintas  ir  paskelbtas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo  ministerijos  asmenų,  atsakingų  už  finansų  kontrolę,  sąrašas.  Taip  pat
sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir  disponavimu juo, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras reglamentuoja Kalėjimų
departamento direktoriaus įsakymais patvirtintos  Kalėjimų departamento vardu sudaromų sutarčių
rengimo, derinimo, pasirašymo, registravimo ir vykdymo kontrolės tvarka; Kalėjimų departamento
prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  valstybės  biudžeto  asignavimų  ir  kitų  lėšų
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išmokėjimo taisyklės;  Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
buhalterinės  apskaitos  vadovas;  Ilgalaikio  ir  trumpalaikio  materialiojo  turto  ir  atsargų  vidaus
apskaitos  ir  kontrolės  taisyklės.  Taip  pat  Kalėjimų  departamente  veikia  jau  minėta  Kalėjimų
departamento  ūkinės  ir  finansinės  veiklos  taryba  prie  departamento  direktoriaus  (svarstanti  ir
teikianti  direktoriui  pasiūlymus  dėl  Kalėjimų  departamento  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  biudžeto
asignavimų planavimo ir valstybės turto efektyvaus, atitinkančio programose nustatytus uždavinius
ir tikslus, naudojimo). Kalėjimų  departamento  pavaldžios įstaigos ir valstybės įmonė vidaus teisės
aktais  taip pat yra reglamentavusios  sprendimų,  susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu,
disponavimu juo, kuriems nereikia kitos įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras.

Kalėjimų  departamente  už  teisės  aktų,  susijusių  su  turto  ir  finansų  kontrole,  vykdymo
kontrolę  atsakingais  paskirti  Kalėjimų  departamento  direktoriaus  pavaduotojai,  nustatytos
procedūros ir atsakingi už jų vykdymą struktūriniai padaliniai ar asmenys (pareigos). Pavaldžiose
įstaigose už teisės aktų, susijusių su turto ir finansų kontrole, vykdymo kontrolę taip pat paskirti
įgalioti  asmenys  (dažniausiai  vadovo  pavaduotojai),  nustatytos  procedūros  ir  atsakingi  už  jų
vykdymą  struktūriniai  padaliniai  ar  asmenys  (pareigos).  Vis  dėlto,  pažymėtina,  kad  palyginti
nemažą ataskaitinio laikotarpio dalį įvairiose Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose buvo
neužimta bent po vieną direktoriaus pavaduotojo pareigybę.

Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius ataskaitiniu laikotarpiu atliko tyrimą dėl Kauno
nepilnamečių  tardymo izoliatoriuje-pataisos  namuose  stebėjimo monitoriaus  vairuotojo  kabinoje
dingimo  iš  specialiojo  konvojavimo  mikroautobuso.  Pradėta  medžiaga  dėl  galimai  netinkamo
tarnybinio turto saugojimo ir naudojimo, kuri nutraukta. Kauno tardymo izoliatoriaus direktoriui
pavesta užtikrinti tinkamą automobilių naudojimo kontrolę ir apskaitos dokumentų tvarkymą.

Viešųjų pirkimų procedūros reglamentuotos Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais
patvirtintuose Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Viešųjų
pirkimų komisijos  darbo  reglamente  (reglamentuojančiame viešųjų  pirkimų komisijos  funkcijas,
teises  ir  pareigas,  darbo  organizavimą), Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos
teisingumo  ministerijos  supaprastintų  viešųjų  pirkimų  taisyklėse  ir  Viešųjų  pirkimų planavimo,
organizavimo ir vykdymo taisyklėse. Taip pat Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymais yra
sudarytos  ir  patvirtintos  Viešųjų  pirkimo  komisija  bei  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos
Respublikos  teisingumo ministerijos  viešųjų  pirkimų  gynybos  ir  saugumo srityje  komisija.  Vis
dėlto, pastebėtina, kad pastarosios komisijos sudėtis beveik viso ataskaitinio laikotarpio eigoje buvo
neaktuali  (t.  y.  komisijos  sąraše,  pasikeitus  Kalėjimų departamento  valdymo struktūrai,  nebuvo
atnaujinti struktūrinių padalinių pavadinimai; komisijos sudėtyje buvo nurodyti darbuotojai, kurie
ataskaitinio laikotarpio metu nebedirbo Kalėjimų departamente) ir buvo atnaujinta tik ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje. Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje taip pat
sudarytos  viešųjų  pirkimų  komisijos,  nustatyti  šių  komisijų  darbo  reglamentai,  patvirtintos
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

Ataskaitiniu laikotarpiu Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius patikrinęs probuojamųjų
asmenų  bylas  pastebėjo,  kad  šiuo  metu  Lietuvos  probacijos  tarnyboje  taikoma  praktika,  jog
probuojamųjų asmenų nusikalstamo elgesio riziką vertina Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojas,
kuris  ir  prižiūri  probuojamą  asmenį.  Nors  galiojantys  teisės  aktai  tam  neprieštarauja,  tačiau
nusikalstamo  elgesio  riziką  vertinant  vienam  ir  tam  pačiam  Lietuvos  probacijos  tarnybos
darbuotojui,  įžvelgtinos  galimų  korupcinio  pobūdžio  apraiškų  rizikos.  Lietuvos  probacijos
tarnyboje atliekami asmens bylų tikrinimai,  tačiau tai neišsprendžia galimų korupcinio pobūdžio
apraiškų rizikos. Pateiktas siūlymas svarstyti galimybę probuojamųjų asmenų nusikalstamo elgesio
rizikos  vertinimo  metodiką  pagal  galimybes  suvienodinti  bei  taikyti  taip  pat  kaip  ir  įkalinimo
įstaigose, tai yra probuojamojo asmens nusikalstamo elgesio riziką vertinti ne vienam, o keliems
(kitam) Lietuvos probacijos  tarnybos darbuotojams.  Taip pat  svarstyti  bendrų mokymų kartu su
įkalinimo įstaigose atliekančių nusikalstamo elgesio riziką darbuotojais, klaidų ir gerosios praktikos
aptarimus  ir  pan.  Paminėtina,  kad  ataskaitiniu  laikotarpiu  STT  pradėjo  ir  šiuo  metu  atlieka
korupcijos rizikos analizę, susijusią su Lietuvos probacijos tarnybos veikla.
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Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų - naudojama valstybės ir tarnybos
paslaptį sudaranti informacija.

Nors Kalėjimų  departamente  ir  jam pavaldžiose  įstaigose  naudojama valstybės  paslaptį
sudaranti informacija, tačiau visi asmenys (t. y. apibrėžtas asmenų ratas dėl atliekamų uždavinių ir
funkcijų),  dirbantys  su  šia  informacija,  buvo  patikrinti  dėl  patikimumo  Valstybės  ir  tarnybos
paslapčių įstatymo nustatyta tvarka. 

Vienas iš saugiklių šioje srityje – sudaryta Centrinė specialioji ekspertų komisija; taip pat
nemažą vaidmenį atlieka netikėtų ir tikslinių patikrinimų metu vykdomi patikrinimai dėl įslaptintos
informacijos  administravimo  nuostatų  užtikrinimo.  Tobulinant  veiklos,  susijusios  su  įslaptintos
informacijos disponavimu, kontrolę, Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas
Įslaptintos informacijos administravimo kai kurių procedūrų atlikimo Kalėjimų departamente prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas. Siekiant
užtikrinti  įslaptintos  informacijos  apsaugą  ir  jos  tvarkymą,  Kalėjimų  departamento  direktoriaus
įsakymais  buvo  patvirtintas  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  patalpų  fizinės  apsaugos  procedūrų  aprašas bei  Kalėjimų  departamente  nustatytos
įslaptintų  dokumentų  saugojimo  vietos,  o  Kalėjimų  departamentui  pavaldžių  įstaigų  vadovai
įpareigoti  nustatyti  disponuojamų  įslaptintų  dokumentų  saugojimų  vietas  jų  vadovaujamose
įstaigose. Be visa to, direktoriaus įsakymu patvirtinta Įslaptintos informacijos apsaugos tikrinimo
komisija.

Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose įstaigų direktorių įsakymais yra paskirti už
įslaptintos informacijos administravimą, apsaugą ir kontrolę atsakingi asmenys; daugumoje įstaigų
atskirais  įstaigų  direktorių  įsakymais  patvirtinti  administravimo,  apsaugos,  kontrolės  procedūrų
aprašai, aprašų vykdymo kontrolės ar tvarkos.

Kalėjimų  departamente  ir  daugumoje  jam  pavaldžių  įstaigų  ataskaitiniu  laikotarpiu
įslaptintos  informacijos  administravimo,  apsaugos  ir  kontrolės  tvarkos  pažeidimų  užfiksuota
nebuvo.  Kalėjimų  departamentas  atlikto  tikslinio  patikrinimo  metu  buvo  nustatyta  nežymių
įslaptintos informacijos administravimo; įslaptintai informacijai įrašyti skirtų laikmenų žymėjimo ir
administravimo  trūkumų.  Atlikus  tikslinį  patikrinimą,  buvo  teikti  siūlymai  trūkumams  šalinti,
įstaiga parengė ir įgyvendino tikslinio patikrinimo metu nustatytiems trūkumams šalinti skirtą planą,
kuriame numatė konkrečias priemones, priemonių vykdytojus bei jų įgyvendinimo terminus. 

Kalėjimų  departamente  ir  jam  pavaldžiose  įstaigose  ataskaitiniu  laikotarpiu  įslaptintos
informacijos  teisinio  reglamentavimo  spragų  nenustatyta.  Visose  įstaigose  teisės  aktai  yra
periodiškai peržiūrimi ir keičiami,  atsižvelgiant  į įstaigoje pasikeitusią  situaciją,  bei atnaujinami,
kad neprieštarautų besikeičiantiems aukštesniems teisės aktams.

Valstybė įmonė „Mūsų amatai“ pagal šį kriterijų nevertintina, nes įmonėje nenaudojama
valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo pagal kriterijų - anksčiau atlikus korupcijos
rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.

Kaip minėta, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nuo 2018 m. birželio 11 d.
iki  2018 m.  spalio  22  d.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  atliko  korupcijos  rizikos  analizę  bausmių
vykdymo sistemoje; analizuotas 2016 – 2018 metų laikotarpis. Išanalizavus Kalėjimų departamento
ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklą bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų
pirkimų kontrolės srityje bei veiklą bausmių vykdymo sistemoje vykdant viešųjų ir privačių interesų
derinimo viešųjų pirkimų srityje kontrolę, nustatyta, kad minėtose veiklos srityse korupcijos rizika
egzistuoja.  Atsižvelgdama  į  tai,  Specialiųjų  tyrimų tarnyba  teikė  siūlymus,  kurie  padėtų  geriau
valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei
valstybės įmonės veiklą padarytų skaidresnę. 

Siekiant mažinti korupcijos riziką bausmių vykdymo sistemoje vykdomų viešųjų pirkimų
kontrolės srityje, buvo priimtas teisės aktas - Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo
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taisyklės, kurios nustato Kalėjimų departamento ir Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų (toliau
–  įstaigos)  pirkimų  bausmių  vykdymo  sistemoje  planavimo,  organizavimo  ir  vykdymo  tvarką,
apibrėžia  Kalėjimų  departamento  ir  įstaigų  teises  ir  pareigas;  Įstaigų  darbuotojams  organizuoti
mokymai aktualiausiais viešųjų pirkimų vykdymo klausimais, kurių metu aptartos Viešųjų pirkimų
planavimo,  organizavimo  ir  vykdymo  taisyklių  nuostatos,  nagrinėtos  dažniausiai  kylančios
problemos ir kiti aktualūs klausimai; kiti siūlymai įtraukti į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių
įstaigų  bei  valstybės  įmonės  korupcijos  prevencijos  2019  –  2021  programos  įgyvendinimo
priemonių planą. 

Siekiant  mažinti  korupcijos  riziką  bausmių  vykdymo  sistemoje  vykdomos  viešųjų  ir
privačių interesų derinimo kontrolės srityje, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos teikti
siūlymai įtraukti į Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės korupcijos
prevencijos 2019 – 2021 programos įgyvendinimo priemonių planą.

Ataskaitiniu  laikotarpiu  Kalėjimų  departamentas  yra  gavęs  Lietuvos  Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau - STT) raštus, susijusius su galimomis rizikomis viešųjų pirkimų
srityje.  Kalėjimų  departamento  Imuniteto  skyrius  ataskaitiniu  laikotarpiu  viešųjų  pirkimų
klausimais  konsultavosi  su  STT  bei  Muitinės  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  finansų
ministerijos Imuniteto tarnyba.

Išvados:

Išanalizavus  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  Kalėjimų  departamente  prie
Lietuvos  Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje
užpildytus  klausimynus,  pateiktus  atsakymus,  informaciją  bei  duomenis, ir  vadovaujantis
Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarkoje  nurodytais  kriterijais  nustatyta,  kad  analizuojamu
laikotarpiu didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja šiose Kalėjimų departamento ir jam
pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės veiklos srityse:

-  padaryta  korupcinio  pobūdžio  nusikalstama  veika  ar  kito  tapataus  pobūdžio,  tačiau
mažiau  pavojingo  teisės  pažeidimo  faktai  (Korupcijos  rizikos  analizės  atlikimo  tvarkos  6.1
kriterijus);

-  veikloje,  susijusioje  su  kontrolės  ir  priežiūros  vykdymu  (Korupcijos  rizikos  analizės
atlikimo tvarkos 6.2 kriterijus);

-  veikloje,  susijusioje  su  leidimų,  lengvatų  ir  kitokių  papildomų  teisių  suteikimu  ar
apribojimu (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.4 kriterijus);

- veikloje, susijusioje su įslaptintos informacijos disponavimu (Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos 6.6 kriterijus).

Be to,  ataskaitiniu  laikotarpiu  atlikus  korupcijos rizikos  analizę,  buvo nustatyta  veiklos
trūkumų (Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 6.7 kriterijus).

Taip pat korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja viešųjų pirkimų srityje.

Direktorius                Virginijus Kulikauskas

J. Mickienė, tel. (8 5 ) 271 9060, el. p. jurga.mickiene@kaldep.lt
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