
VILNIAUS PATAISOS NAMŲ
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS PATAISOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 M.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

2022  m. balandžio    d. Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 6 dalies
nuostatomis  ir  atsižvelgdamas  į  Kalėjimų  departamento  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo
ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-105 „Dėl Kalėjimų departamento
prie  prie  Lietuvos  Respublikos  teisingumo  ministerijos  ir  jam  pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės
įmonės  korupcijos  prevencijos  programos  ir  jos  įgyvendinimo  priemonių  plano  patvirtinimo“,
kuriuo buvo patvirtintas Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
ir  jam  pavaldžių  įstaigų  bei  valstybės  įmonės  korupcijos  prevencijos  2022  m.  programos
įgyvendinimo  priemonių  planas,  bei  siekdamas  užtikrinti  veiksmingą  ir  kryptingą  korupcijos
prevenciją bei kontrolę Vilniaus pataisos namuose:

1.  T  v  i  r  t  i  n  u  Vilniaus  pataisos  namų  korupcijos  prevencijos  2022  m.  programos
įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

2.  N  u  r  o  d  a  u  Vilniaus  pataisos  namų  administracijos  padalinių  vadovams  pagal
kompetenciją  užtikrinti  Vilniaus  pataisos  namų  korupcijos  prevencijos  2022  m.  programos
įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių vykdymą.

2. P a v e d u:
2.1.  Vilniaus  pataisos  namų  korupcijos  prevencijos  2022  m.  programos  įgyvendinimo

priemonių plano vykdymo kontrolę direktoriaus pavaduotojai Halinai Žukovskai.
2.2.  Veiklos  organizavimo skyriui  su šiuo įsakymu supažindinti  Vilniaus  pataisos  namų

vadovybę ir administracijos padalinių vadovus. 

Direktorius                     Viktoras Davidenko

 



                                                                                                                                                   PATVIRTINTA
Vilniaus pataiso namų
direktoriaus 2022 m. balandžio     d. 
įsakymu Nr. 

VILNIAUS PATAISOS NAMŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2022-04-   Nr.

Eil.
Nr.

Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato vertinimo

kriterijai
1 Tikslas. Atskleisti ir šalinti korupcijos atsiradimo prielaidas bei sąlygas bausmių vykdymo sistemos (toliau – BVS) veiklos srityse, užtikrinti efektyvų 

korupcijos prevencijos ir kontrolės mechanizmą BVS. 
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Vidaus ir išorės korupcijos grėsmių bei korupcijos pasireiškimo tendencijų bausmių vykdymo sistemoje valdymas;
2. Pašalintos korupcijos atsiradimo priežastys ir sąlygos, nustatytos atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus bei tiriant 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka skelbti informaciją

apie atrankas į laisvas Vilniaus pataisos namų 
(toliau – Vilniaus PN)  darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigas Vilniaus PN 
interneto svetainėje

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius

2022 m.

Didinti motyvuoto ir 
sąžiningo personalo skaičių 
bausmių vykdymo sistemoje 
tobulinant atrankos 
procedūras

Informacija apie atrankas į 
laisvas darbuotojų, dirbančių 
pagal darbo sutartis, pareigas 
teisės aktų nustatyta tvarka 
skelbiama Vilniaus PN 
interneto svetainėje

1.2. Vykdyti asmenų, norinčių mokytis, 
besimokančių mokymo įstaigose ir priimamų 
dirbti  Vilniaus PN patikrinimus

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius
Nuolat

Surinkta informacija 
užtikrins, kad Vilniaus PN 
mokysis ir dirbs 
nepriekaištingos reputacijos 
darbuotojai

Prieš išduodant siuntimą 
mokytis, skiriant į pareigas 
atliekamas visų asmenų 
kandidatūrų patikrinimas

1.3. Su pradedančiais dirbti darbuotojais pravesti 
pažintinį - prevencinį pokalbį antikorupcijos, 
grėsmių nacionaliniam saugumui, lojalumo 
valstybei ir tarnybai bei kitomis aktualiomis 
temomis

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius
Nuolat

Pokalbių metu ugdomas 
darbuotojų nepakantumas 
korupcijai, lojalumas 
valstybei ir tarnybai. 
Darbuotojas supažindinamas 
su tarnybos metu galinčiomis
kilti grėsmėmis

Su kiekvienu pradedančiu 
dirbti Vilniaus PN 
struktūriniame padalinyje 
darbuotoju pravestas 
pažintinis-prevencinis pokalbis

1.4. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 
įstatymo numatytais pagrindais ir tvarka 
kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų 

Vilniaus  PN 
Veiklos organizavimo

skyrius

Nuolat, pagal
poreikį

Gauta informacija padės 
užtikrinti, kad Vilniaus PN 
struktūriniuose padaliniuose 

Į STT kreiptasi dėl visų 
asmenų, pretenduojančių į 
pareigybes, prieš skiriant į 
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Eil.
Nr.

Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato vertinimo

kriterijai
tyrimų tarnybą (toliau - STT) dėl informacijos 
apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas 
Vilniaus PN  ir jam pavaldžiose įstaigose

dirbtų tik atitinkamus 
reikalavimus atitinkantys 
asmenys

kurias pateikiamas rašytinis 
prašymas STT

1.5. Didinti bausmių vykdymo sistemos darbuotojų
antikorupcinį sąmoningumą

Vilniaus  PN 
Veiklos organizavimo

skyrius
Nuolat, priimant į
tarnybą ar darbą

Pasirašytinai supažindinti 
priimami į tarnybą ar darbą 
pareigūnai, karjeros 
valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartis, su 
baudžiamąja ir drausmine 
atsakomybe už įvykdytas 
korupcinio pobūdžio veikas 
Vilniaus PN

Naujai priimti darbuotojai 
pasirašytinai supažindinti su 
baudžiamąja ir drausmine 
atsakomybe už įvykdytas 
korupcinio pobūdžio veikas

1.6. Teikti siūlymus dėl bausmių vykdymo 
sistemos rizikingų veiklos sričių

Vilniaus PN
struktūriniai
padaliniai

Kartą per metus;
įžvelgus rizikas –

nedelsiant

Identifikuoti rizikingas 
bausmių vykdymo sistemos 
veiklos sritis

Pateikti siūlymai dėl bausmių 
vykdymo sistemos rizikingų 
veiklos sričių

1.7. 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

Vilniaus  PN 
Veiklos organizavimo

skyrius
Nuolat, pagal

poreikį

Laiku Vilniaus PN 
struktūrinių padalinių 
informacija padės kitoms 
institucijoms pagal jų 
poreikius gauti asmenis 
apibūdinančius duomenis

Valstybės tarnautojų registrui 
visais teisės aktuose 
nustatytais atvejais pateikta 
informacija apie asmenis, kurie
patraukti tarnybinėn 
(drausminėn) atsakomybėn už 
tarnybinius nusižengimus, 
susijusius su Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais

1.8. Vykdyti privačių interesų deklaracijose 
pateiktų duomenų kontrolę

Vilniaus  PN 
Veiklos organizavimo

skyrius

Kartą per
kalendorinius

metus

Užtikrinta Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo 
nuostatų laikymosi kontrolė

Patikrintos bausmių vykdymo 
sistemos darbuotojų viešųjų ir 
privačių interesų deklaracijos

1.9. Rinkti ir analizuoti informaciją apie Vilniaus 
PN dirbančius asmenis, tarpusavyje susijusius 
artimais giminystės ar svainystės ryšiais

Vilniaus  PN 
Veiklos organizavimo

skyrius

Iki liepos 1 d. Užkirstas kelias galimiems 
Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo 
pažeidimams

Atlikta surinktos informacijos 
apie KD ir jam pavaldžių 
įstaigų struktūriniuose 
padaliniuose dirbančius 
artimus asmenis analizė, 
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Eil.
Nr.

Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato vertinimo

kriterijai
įvertintos galimos rizikos, 
susijusios su sprendimų 
rengimu, svarstymu ir 
priėmimu dėl dirbančių artimų 
asmenų

1.10. Mažinti korupcijos apraiškas  Vilniaus PN 
veikloje, susijusioje su kontrolės ir priežiūros 
vykdymu. Tikrinti atliekamų įeinančių 
(išeinančių) asmenų patikrinimų kokybę (tiek 
netikėtai atliekant pakartotinius patikrinimus, 
tiek vaizdo stebėjimo sistemų įrašų pagalba)

Vilniaus PN 
1 Saugumo valdymo

skyrius,
2 Saugumo valdymo

skyrius

 Ne rečiau nei kartą
per du mėnesius

Įvairiu paros metu 
organizuoti Vilniaus PN 
administracinių padalinių 
vadovų ir darbuotojų bei 
budinčiųjų pamainų darbo 
drausmės (įskaitant 
darbuotojų blaivumą) 
patikrinimus

Atlikti Vilniaus PN 
administracinių padalinių 
vadovų ir darbuotojų bei 
budinčiųjų pamainų darbo 
drausmės patikrinimai

1.11. Mažinti korupcijos apraiškas Vilniaus PN 
lygtinio paleidimo komisijos veikloje

Vilniaus PN
Resocializacijos

skyrius
2022 m.

Pateikti ir apibendrinti 
siūlymus dėl Vilniaus PN 
lygtinio paleidimo komisijos 
darbo optimizavimo

Pateikti siūlymai dėl Vilniaus 
PN lygtinio paleidimo 
komisijos darbo optimizavimo

1.12. Vykdyti stacionarių vaizdo kamerų ir 
pareigūnų nešiojamų vaizdo registratorių 
užfiksuotų vaizdo įrašų peržiūrą. Periodiškai ir 
pasirinktinai tikrinti, ar nėra piktnaudžiavimo 
atvejų, kai vaizdo registratoriai tyčia 
neįjungiami (išjungiami) atliekant neteisėtus 
veiksmus (neatliekant privalomų veiksmų)

Vilniaus PN 
1 Saugumo valdymo

skyrius, 
2 Saugumo valdymo

skyrius

Ne rečiau kaip
kartą per mėnesį

peržiūrėti
užfiksuotus įrašus

Stiprinama pareigūnų 
drausmė ir atsparumas 
korupcijai, užtikrinamas 
pareigūnų saugumas

Nuolat peržiūrimi stacionarių 
vaizdo kamerų ir pareigūnų 
nešiojamų vaizdo registratorių 
įrašymo įrangos įrašai

1.13. Mažinti Vilniaus PN darbuotojų neteisingų 
duomenų pateikimo, gaunant kelionės išlaidas 
į darbą ir atgal, kurių neturėtų gauti arba turėtų
gauti mažesnes, riziką.

Vilniaus PN
Resocializacijos

skyrius,
1 Saugumo valdymo

skyrius, 
2 Saugumo valdymo

skyrius

Kartą per metus
patikrinant ne

mažiau kaip 15 %
gaunančių
išmokas

Vykdyta išmokų, susijusių su
kelionės išlaidomis į darbą ir 
atgal, kontrolė

Patikrinta ne mažiau kaip 15 
proc. visų tokių išmokų gavėjų

1.14. Užtikrinti BVS atliekamų viešųjų pirkimų 
skaidrumą

Vilniaus PN 
Turto valdymo

skyrius
        2022 m.

Vykdyta viešųjų pirkimų 
prevencinė kontrolė

Užtikrintas bausmių vykdymo 
sistemos įstaigose vykdomų 
viešųjų pirkimų prevencinės 
kontrolės priemonių vykdymas
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Eil.
Nr.

Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato vertinimo

kriterijai
2 Tikslas. Gerinti bausmių vykdymo sistemos įvaizdį visuomenėje, siekti didesnio veiklos viešumo ir atvirumo. Didinti BVS darbuotojų atsparumą 

(nepakantumą) korupcijai.
Tikslo rezultato kriterijai:
1. Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų supažindinimas su vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis, jų 

įsitraukimas į antikorupcinę veiklą;
2. Visuomenės suvoktas korupcijos apraiškų paplitimas bausmių vykdymo sistemoje. Informavimas apie vykdomas prevencines priemones bei nustatytus 

korupcijos pasireiškimo atvejus.
2.1. Skelbti aktualią informaciją apie bausmių 

vykdymo sistemos veiklą bei rezultatus, 
priimtus vidaus teisės aktus, susijusius su 
įstaigų veiklos sritimis  Vilniaus PN interneto 
svetainėje bei socialinių tinklų paskyrose

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius

Nuolat, pagal
poreikį

Sustiprintas bausmių 
vykdymo sistemos veiklos 
viešumas ir atskaitingumas 
visuomenei 

Užtikrintas aktualios 
informacijos apie bausmių 
vykdymo sistemos veiklą ir 
rezultatus paskelbimas

2.2. Vilniaus PN interneto svetainės skiltyje 
„Korupcijos prevencija“ skelbti aktualią 
informaciją apie vykdomą veiklą korupcijos 
prevencijos srityje

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius
Nuolat, pagal poreikį

Išplėtotas antikorupcinis 
informavimas

Užtikrintas aktualios 
informacijos apie korupcijos 
prevenciją paskelbimas

2.3. Skelbti informaciją (nuasmenintus duomenis) 
Vilniaus PN 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

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius

Nuolat, pagal
poreikį

Padidės BVS vykdomos 
veiklos skaidrumas, išplatinta
žinia visuomenei dėl 
nesitaikstymo su korupcijos 
apraiškomis BVS

Vilniaus PN ir žiniasklaidoje 
paviešinta informacija apie 
pataisos pareigūnų padarytus 
korupcinio pobūdžio 
tarnybinius nusižengimus, 
ištirtus korupcinio pobūdžio 
teisės pažeidimus ir 
baudžiamojon atsakomybėn 
patrauktus darbuotojus

2.4. Skatinti ir motyvuoti (naudojant finansinius ir 
nefinansinius skatinimo būdus) pareigūnus, 
padėjusius nustatyti ir išaiškinti korupcinio 
pobūdžio teisės pažeidimus

Vilniaus  PN 
Veiklos

organizavimo skyrius
2022 m.

Padidės BVS darbuotojų 
nepakantumas korupcijai

Paskatinti pareigūnai, padėję 
nustatyti ir išaiškinti 
korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus bei labiausiai 
prisidėję prie antikorupcinės 
aplinkos kūrimo.

2.5. Skatinti bausmių vykdymo sistemos 
darbuotojus įsitraukti į antikorupcinę veiklą

Vilniaus PN
struktūriniai
padaliniai

Nuolat, pagal
poreikį

Vilniaus PN interneto 
svetainėje ir informaciniuose 
stenduose paskelbti Kalėjimų
departamento „Pasitikėjimo 
linijos“, STT „Karštosios 
linijos“ ir kitų institucijų, 

Pasitikėjimo linija gaunama 
informacija apie galimas 
korupcijos apraiškas
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Eil.
Nr.

Priemonės Vykdytojas (-ai) Įvykdymo terminas Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato vertinimo

kriterijai
kovojančių su korupcija, 
kontaktiniai duomenys bei 
informacija apie jų paskirtį

_________________________________________________________________________
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