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Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymu,  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo  rekomendacijomis,  patvirtintomis  Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
„Dėl  Valstybės  ar  savivaldybės  įstaigų  veiklos  sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo  rekomendacijų  patvirtinimo“  bei  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,  Šiaulių  tardymo  izoliatoriuje  atliktas  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas.
Analizuotas laikotarpis nuo 2018-08-01 iki 2019-08-01.

Korupcijos  pasireiškimo tikimybę nustatė  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
darbo grupė (sudaryta Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2018 m. kovo 13 d.  įsakymu Nr.
1/01-86, su vėlesniais pakeitimais 2019-08-06 įsakymu Nr. 1/01-187) 

Buvo išanalizuoti bausmių vykdymą reglamentuojantys teisės aktai, taip pat kiti įstaigos
veiklą reglamentuojantys teisės aktai, išnagrinėta visos įstaigos ir jos struktūrinių padalinių praktinė
veikla  bei  ją  reglamentuojantys  dokumentai.  Korupcijos  tikimybės  nustatymui  buvo  naudojami
įvairūs formaliosios logikos metodai.

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes įstaigos
veikla  yra  susijusi  su  leidimų,  nuolaidų,  lengvatų  ir  kitokių  papildomų  teisių  suteikimu  ar
apribojimu,  daugiausia  priimami  sprendimai,  kuriems  nereikia  kitos  valstybės  ar  savivaldybės
įstaigos patvirtinimo, naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.

Korupcijos  pasireiškimo  rizika  galima  bausmių  vykdymo  įstatymų  nuostatų  taikymo
dirbant su nuteistaisiais ar suimtaisiais srityje – įstatymų spragų bei teisinių kolizijų atvejais, taip
pat dažnos įstatymų kaitos atvejais ne visada operatyviai atsirandant poįstatyminiams teisės aktams,
darbuotojų  veikla  priimant  sprendimus  tampa  platesnė  nei  reglamentuota.  Taip  pat  vykdant
viešuosius pirkimus kontroliuojama, kad būtų griežtai laikomasi viešųjų pirkimų procedūros.

Nustatyta, jog analizuota veikla atitinka įstaigos misiją ir strateginius tikslus, yra atliekama
išvardytų veiksmų kontrolė. Interesų konflikto atvejų ar bet kokio pobūdžio pranešimų dėl išvardytų
veiksmų (veiklos) nagrinėjamuoju laikotarpiu užfiksuota nebuvo. 

Nagrinėjamuoju laikotarpiu įstaigoje užfiksuoti  šie atvejai,  Šiaulių tardymo izoliatoriuje
(toliau  – Šiaulių TI) laikotarpyje  nuo 2019-08-01 iki  2020-08-01 nebuvo užfiksuotų korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų, tačiau buvo užfiksuoti tapataus pobūdžio teisės pažeidimo faktai: 
Šiaulių  tardymo izoliatoriuje  (toliau  –  Šiaulių  TI)  laikotarpyje  nuo 2019-08-01  iki  2020-08-01
nebuvo  užfiksuotų  korupcinio  pobūdžio  nusikalstamų  veikų,  tačiau  buvo  užfiksuoti  tapataus
pobūdžio teisės pažeidimo faktai: 
2019-12-12 įsakymu Nr. 2/01-267 po tarnybinio tyrimo skirta tarnybinė nuobauda (pastaba) Turto
valdymo skyriaus vedėjai A. L. už nepakankamą pavaldinių darbo kontrolę
2020-08-05  įsakymu  Nr.  2-141  po  tarnybinio  tyrimo  skirta  tarnybinė  nuobauda  (griežtas
papeikimas) Turto valdymo skyriaus vedėjai A. L. už tai, kad neužtikrino, kad Investicinis projektas
„Šiaulių tardymo izoliatoriaus  iškėlimo iš miesto centrinės dalies į Šiaulių r.  sav. Ginkūnų sen.
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Malavėniukų k.“ būtų įgyvendinamas skaidriai, racionaliai ir efektyviai.
2020-08-07  įsakymu  Nr.  2-142  po  tarnybinio  tyrimo  Turto  valdymo  skyriaus  vyriausiasis
specialistas  E. K. už sutarčių susijusių su naujo Šiaulių tardymo izoliatoriaus statyba,  vykdymo
kontrolės užtikrinimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis buvo įspėtas
apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.
2020-08-18 įsakymu Nr. 2-146 Turto valdymo skyriaus sandėlininkė J.  M. už tai,  kad sandėlio
patalpose leido būti Ūkio aptarnavimo būrio nuteistajam K. L. vadovaujantis Lietuvos Respublikos
darbo kodekso nuostatomis buvo įspėta apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą.

Nuo  2020-05-27  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos  Kriminalinės  žvalgybos  valdybos  Ikiteisminio  tyrimo  skyriuje  yra  atliekamas
ikiteisminis  tyrimas  byloje  Nr.  13-0-00007-20,  kurioje  Šiaulių  TI  Saugumo  valdymo  skyriaus
jaunesnysis specialistas G. S. yra įtariamas padaręs nusikalstamą veiką numatytą LR BK 228 str. 2
d., ir 276-1 str. 1d. Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas G. S. nuo Šiaulių tardymo
izoliatoriaus  direktoriaus  2020-05-28 įsakymu Nr.  2-95 nušalintas  nuo pareigų iki  baudžiamojo
proceso pabaigos. Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus 2020-06-15 įsakymu Nr. 2-106 G. S.
atleistas iš vidaus tarnybos jo prašymu.

Galima teigti,  kad korupcijos  pasireiškimo tikimybė įstaigoje  gali  egzistuoti,  bet  ji  yra
minimali.

PRIDEDAMA:  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  Šiaulių  tardymo
izoliatoriuje klausimynas, 15 lapų.
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