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PATVIRTINTA 

Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos 

direktoriaus 2015 m. sausio 27  d.  

įsakymu Nr. V - 39 

 
KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR JAM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ BEI 

VALSTYBĖS ĮMONĖS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 
 

Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), planuodamas korupcijos 

prevencijos pagrindines priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių kovos su korupcija programa, patvirtinta Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-26. 

Šio plano tikslas yra sumažinti korupcijos pasireiškimo riziką Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose bei valstybės įmonėje, atskleisti 

korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, taip pat paveikti asmenis, siekiant atgrasyti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“ ir Kalėjimų departamento direktoriaus 2011 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. V-215 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Kalėjimų 

departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2014 m. III ketvirtį atliktas 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose. Analizuotas 2013-07-01 – 2014-06-30 laikotarpis. 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, buvo surašyta 2014-09-08 išvada Nr. 

1S-3321 ,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“, kurioje nurodoma, kad 2014 metais didesnė korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklose, susijusiose su įslaptintos informacijos disponavimu, kontrolės ir priežiūros vykdymu ir leidimų, lengvatų ir 

kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. 

 

Eil.  

Nr. 
Uždavinys Problema Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Vertinimo kriterijus 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Nuolatinės 

korupcijos 

prevencijos 

politikos 

vykdymas 

Subjektyvus 

nuteistųjų 

(suimtųjų) 

elgesio 

vertinimas, 

artimų ryšių 

palaikymas su 

jais 

Taikyti rotacijos principą Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose 

dirbančių Apsaugos ir priežiūros 

skyriaus bei Socialinės 

reabilitacijos skyriaus jaunesniųjų 

pareigūnų ir pareigūnų tarnyboje 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Resocializacijos 

skyriaus ir Apsaugos, 

priežiūros ir įskaitos 

skyriaus viršininkai 

 

2015 

metai  

Taikytas rotacijos principas Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose ne 

mažiau kaip 25 % jaunesniųjų pareigūnų 

ir pareigūnų dirbančių Apsaugos ir 

priežiūros skyriuje bei Socialinės 

reabilitacijos skyriuje  



 

 

 

2 

1 2 3 4 5 6 7 

2  Nepakankamas 

visuomenės 

informavimas 

apie institucijas, 

kovojančias su 

korupcija 

Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės 

įmonės informaciniuose stenduose 

skelbti ir atnaujinti Kalėjimų 

departamento pasitikėjimo telefono 

numerį, Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos 

„Karštoji linija“ ir kitų institucijų, 

kovojančių su korupcija, telefonų 

numerius, kuriais asmenys galėtų 

pateikti informaciją apie vykdomas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose bei valstybės 

įmonėje 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Imuniteto 

skyriaus viršininkas 

Nuolat Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonės interneto 

svetainėse ir skelbimų lentose paskelbtas 

atnaujintas Kalėjimų departamento 

pasitikėjimo telefono numeris, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

„Karštoji linija“ ir kitų institucijų, 

kovojančių su korupcija, telefonų 

numeriai 

 

 

 

 

Nėra skundų dėl informacijos trūkumo 

apie institucijų, kovojančių su korupcija, 

telefonų numerius, kuriais asmenys 

galėtų pateikti informaciją apie 

vykdomas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas 

 

 

3 Atsakomybės 

už įvykdytas 

korupcinio 

pobūdžio 

veikas 

nežinojimas 

Pasirašytinai supažindinti 

priimamus į tarnybą ar darbą 

valstybės tarnautojus ir darbuotojus 

su baudžiamąja ir drausmine 

atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose bei valstybės 

įmonėje 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Teisės ir 

personalo skyriaus 

viršininkas 

Priimant 

į tarnybą 

ar darbą 

Pasirašytinai supažindinta 100 % 

priimamų į tarnybą ar darbą valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų su baudžiamąja 

ir drausmine atsakomybe už įvykdytas 

korupcinio pobūdžio veikas Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose bei 

valstybės įmonėje 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 

4  Rizika atsirasti 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamoms 

veikoms, 

vykdant 

viešuosius 

pirkimus 

Didinti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų prekių ir 

paslaugų viešuosius pirkimus iš 

Centrinės projektų valdymo 

agentūros, atliekančios centrinės 

perkančiosios organizacijos 

funkcijas, elektroninio katalogo (jei 

šios prekės ir paslaugos yra 

kataloge) 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas 

2015 

metai 

Atlikta ne mažiau 80 % Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų 

prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų iš 

Centrinės projektų valdymo agentūros, 

atliekančios centrinės perkančiosios 

organizacijos funkcijas, elektroninio 

katalogo (jei šios prekės ir paslaugos yra 

kataloge) 

 

 

5 Korupcijos 

rizikos 

mažinimas 

srityse, kuriose 

egzistuoja 

didesnė 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

 

Kalėjimų 

departamento 

ir jam 

pavaldžių 

įstaigų veikla, 

susijusi su 

įslaptintos 

informacijos 

disponavimu 

Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų patalpose ir 

darbo vietose, kuriose dirbama su 

įslaptinta informacija, kompiuterių 

patikrinimą  

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Imuniteto 

skyriaus viršininkas 

Kartą per 

metus 

Siekiant užtikrinti tinkamą įslaptintos 

informacijos apsaugą, Kalėjimų 

departamente ir kiekvienoje jam 

pavaldžioje įstaigoje atliktas ne mažiau 

kaip vienas patalpose ir darbo vietose, 

kuriose dirbama su įslaptinta informacija, 

kompiuterių patikrinimas 

 

 

 

6 Atlikti netikėtą Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

teritorijų, patalpų ir darbo vietų, 

kuriose dirbama su įslaptinta 

informacija ar tokia informacija yra 

saugoma, patikrinimą, siekiant 

nustatyti, ar šios vietos tinkamai 

apsaugotos atitinkamomis 

fizinėmis, mechaninėmis, 

procedūrinėmis, elektroninėmis 

apsaugos priemonėmis 

 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Apsaugos, priežiūros ir 

įskaitos skyriaus 

viršininkas 

Kartą per 

metus 

Siekiant užtikrinti tinkamą įslaptintos 

informacijos apsaugą, kiekvienoje 

Kalėjimų departamentui pavaldžioje 

įstaigoje atliktas ne mažiau kaip vienas 

patalpų ir darbo vietų, kuriose dirbama 

su įslaptinta informacija ar tokia 

informacija yra saugoma, patikrinimas 
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1 2 3 4 5 6 7 

7    Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

administraciniuose padaliniuose 

laikomos įslaptintos 

dokumentacijos apskaitos 

patikrinimą 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Kriminalinės žvalgybos 

informacijos analizės 

skyriaus viršininkas 

 

 

Kartą per 

metus 

Siekiant užtikrinti įslaptintos 

informacijos tinkamą apskaitą, 

kiekvienoje Kalėjimų departamentui 

pavaldžioje įstaigoje atliktas ne mažiau 

kaip vienas administraciniuose 

padaliniuose laikomos įslaptintos 

dokumentacijos apskaitos patikrinimas 

8  Užtikrinti, kad Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonės 

darbuotojai, turintys teisę dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, 

būtų pasirašytinai supažindinti su 

įstatymų nustatyta atsakomybe už 

neteisėtą disponavimą įslaptinta 

informacija, įslaptintos 

informacijos atskleidimą, 

pagrobimą ar kitokį neteisėtą 

įgijimą ir įslaptintos informacijos 

apsaugą reglamentuojančių teisės 

aktų reikalavimais, vadovaujantis 

Kalėjimų departamento direktoriaus 

2014 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-

124 ,,Dėl veiklos, susijusios su 

personalo patikimumu, tvarkos 

aprašo patvirtinimo“  25.6 

papunkčio pagrindu 

 

 

 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Imuniteto 

skyriaus viršininkas 

Kartą per 

metus 

100 % Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonės 

darbuotojų, turinčių teisę dirbti ar 

susipažinti su įslaptinta informacija, 

pasirašytinai supažindinti su įstatymų 

nustatyta atsakomybe už neteisėtą 

disponavimą įslaptinta informacija, 

įslaptintos informacijos atskleidimą, 

pagrobimą ar kitokį neteisėtą įgijimą ir 

įslaptintos informacijos apsaugą 

reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimais 



 

 

 

5 

1 2 3 4 5 6 7 

9  Kalėjimų 

departamento 

ir jam 

pavaldžių 

įstaigų veikla, 

susijusi su 

kontrolės ir 

priežiūros 

vykdymu 

Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose medikamentų 

ir medicininių priemonių, saugomų 

Sveikatos priežiūros tarnybose, 

likučių bei išdavimo tvarkos 

patikrinimus 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Sveikatos 

priežiūros skyriaus 

vedėjas 

 

 

Kartą per 

pusmetį 

Siekiant užtikrinti tinkamą medikamentų 

ir medicininių priemonių apskaitą 

Kalėjimų departamentui pavaldžiose 

įstaigose, atlikti ne mažiau kaip du 

medikamentų ir medicininių priemonių, 

likučių bei išdavimo tvarkos patikrinimai 

per metus 

 

 

10 Organizuoti ir vykdyti netikėtus ir 

iš anksto neplanuotus pareigūnų, 

darbuotojų ir kitų asmenų, 

įeinančių į laisvės atėmimo vietų 

įstaigas ir išeinančių iš jų, daiktų 

patikrinimus 

Kalėjimų departamento 

Imuniteto skyriaus, 

Kriminalinės žvalgybos 

skyriaus ir Apsaugos, 

priežiūros ir įskaitos 

skyriaus viršininkai 

 

 

Ne 

rečiau 

kaip 3 

kartus 

per 

ketvirtį  

Siekiant užtikrinti korupcinio pobūdžio 

pažeidimų prevenciją ir draudžiamų 

daiktų patekimo į laisvės atėmimo vietų 

įstaigas užkardymą, atlikta ne mažiau 

kaip dvylika netikėtų ir iš anksto 

neplanuotų pareigūnų, darbuotojų bei 

kitų asmenų, įeinančių į šias įstaigas ir 

išeinančių iš jų, daiktų patikrinimų 

 

 

11  Organizuoti ir vykdyti netikėtus ir 

iš anksto neplanuotus pareigūnų, 

darbuotojų bei kitų asmenų, 

įeinančių į laisvės atėmimo vietų 

įstaigas ir išeinančių iš jų, daiktų 

patikrinimus, vadovaujantis 

Įeinančių į laisvės atėmimo vietų 

įstaigas (išeinančių iš jų) asmenų 

apžiūros ir jų daiktų patikrinimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų 

departamento direktoriaus 2014 m. 

birželio 26 d. įsakymu Nr. V-262 

 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Apsaugos, priežiūros ir 

įskaitos skyriaus 

viršininkas 

Ne 

rečiau 

kaip 10 

kartų per 

mėnesį 

Siekiant užtikrinti korupcinio pobūdžio 

pažeidimų prevenciją ir draudžiamų 

daiktų patekimo į laisvės atėmimo vietų 

įstaigas užkardymą, kiekvienoje 

Kalėjimų departamentui pavaldžioje 

laisvės atėmimo vietos įstaigoje 

atsitiktinės atrankos būdu atlikti asmenų 

(pareigūnų, darbuotojų, lankytojų), 

įeinančių į laisvės atėmimo vietų įstaigas 

ir išeinančių iš jų, daiktų patikrinimai (ne 

mažiau kaip 10 % asmenų per savaitę) 



 

 

 

6 

1 2 3 4 5 6 7 

12   Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose apygardų probacijos 

tarnybose netikėtus pareigūnų 

tarnybinės drausmės, ypač darbo 

nakties metu, patikrinimus  

Apygardų probacijos 

tarnybų direktoriai, 

Kalėjimų departamento 

Probacijos skyriaus ir 

Imuniteto skyriaus 

viršininkai 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užkardyti galimą 

piktnaudžiavimą, Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose apygardų 

probacijos tarnybose atlikti ne mažiau 

kaip keturi netikėti pareigūnų tarnybinės 

drausmės, ypač darbo nakties metu, 

patikrinimai 

 

13 Atlikti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų kai kurių 

pareigūnų pateikiamų duomenų, 

susijusių su važiavimo išlaidų 

kompensavimu, kontrolinius 

patikrinimus 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Imuniteto 

skyriaus viršininkas  

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užtikrinti korupcinio pobūdžio 

pažeidimų prevenciją ir galimą 

piktnaudžiavimą, atlikti Kalėjimų 

departamento ir jam pavaldžių įstaigų kai 

kurių pareigūnų pateikiamų duomenų, 

susijusių su važiavimo išlaidų 

kompensavimu, ne mažiau kaip keturi 

kontroliniai patikrinimai. 

Patikrinta ne mažiau kaip po 15 % 

Kalėjimų departamento ir kiekvienos jam 

pavaldžios įstaigos pareigūnų 

 

14 Atlikti netikėtą Kalėjimų 

departamentui pavaldžios valstybės 

įmonės filialuose dirbančių 

nuteistųjų ar Ūkio aptarnavimo 

būryje dirbančių nuteistųjų darbo 

laiko apskaitos žiniaraščių pildymo 

patikrinimą 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas  

Kartą per 

pusmetį 

Siekiant užtikrinti korupcinio pobūdžio 

pažeidimų prevenciją, Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose atlikti ne mažiau 

kaip du nuteistųjų darbo laiko apskaitos 

žiniaraščių pildymo patikrinimai 

  

Siekiant užtikrinti korupcinio pobūdžio 

pažeidimų prevenciją, valstybės įmonėje  

atlikti ne mažiau kaip du nuteistųjų darbo 

laiko apskaitos žiniaraščių pildymo 

patikrinimai kiekviename įmonės filiale 

 



 

 

 

7 
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15   Atlikti netikėtą ir iš anksto 

neplanuotą Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei valstybės 

įmonės tarnybinio transporto 

kelionės lapų, faktinių transporto 

priemonių spidometrų rodmenų ir 

automobilių bakuose esančio 

degalų kiekio atitikties patikrinimus 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užkardyti galimas degalų 

vagystes, Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose ir valstybės 

įmonėje atlikti ne mažiau kaip keturi 

tarnybinio transporto kelionės lapų, 

faktinių transporto priemonių spidometrų 

rodmenų ir automobilių bakuose esančio 

degalų kiekio atitikties patikrinimai, 

patikrinant 100 % tarnybinio transporto 

 

 

16 Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžioje valstybės įmonėje 

gaminamų gaminių medžiagų 

technologinių normų, žaliavų ir 

medžiagų kainų analizę 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžios valstybės 

įmonės direktorius, 

Kalėjimų departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užkardyti galimą 

piktnaudžiavimą, Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje valstybės 

įmonėje atliktos ne mažiau kaip keturios 

valstybės įmonėje gaminamų gaminių 

medžiagų technologinių normų, žaliavų 

ir medžiagų kainų analizės 

  

Pateikti keturi pasiūlymai dėl gaminamų 

gaminių medžiagų technologinių normų 

 

 

17 Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose kontrolinius išvežamos 

produkcijos patikrinimus 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Kriminalinės žvalgybos 

skyriaus viršininkas, 

Apsaugos, priežiūros ir 

įskaitos skyriaus 

viršininkas 

 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užtikrinti veiksmingą įvežamų į 

laisvės atėmimo vietų įstaigas žaliavų ir 

iš jų pagamintos produkcijos apskaitą bei 

šios produkcijos išvežimo kontrolę, 

atlikti ne mažiau kaip keturi Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose kontroliniai 

išvežamos produkcijos patikrinimai 
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18   Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžios valstybės įmonės 

filialuose kontrolinius išvežamos 

produkcijos patikrinimus 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžios valstybės 

įmonės direktorius, 

Kalėjimų departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užtikrinti veiksmingą įvežamų į 

valstybės įmonę žaliavų ir iš jų 

pagamintos produkcijos apskaitą bei šios 

produkcijos išvežimo kontrolę, Kalėjimų 

departamentui pavaldžios valstybės 

įmonės  kiekviename filiale atlikti ne 

mažiau kaip keturi kontroliniai 

išvežamos produkcijos patikrinimai 

 

 

 

19 Pasirinktinai atlikti Kalėjimų 

departamentui pavaldžių įstaigų 

administracinių padalinių vadovų 

darbo drausmės patikrinimus 

Kalėjimų departamento 

Imuniteto skyriaus 

viršininkas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užtikrinti darbo drausmės 

pažeidimų prevenciją, atlikti ne mažiau 

kaip keturi Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų administracinių 

padalinių vadovų darbo drausmės 

patikrinimai 

 

 

 

20 Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose gautos paramos 

paskirstymo ir apskaitos 

pagrįstumo ir teisėtumo 

patikrinimus 

  

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių laisvės 

atėmimo vietų įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas, Apsaugos, 

priežiūros ir įskaitos 

skyriaus viršininkas 

 

 

Kartą per 

pusmetį 

Siekiant užtikrinti, kad Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose laisvės 

atėmimo vietų įstaigose gauta parama 

nuteistiesiems būtų paskiriama labiausiai 

socialiai remtiniems asmenims, atlikti ne 

mažiau kaip du Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose gautos paramos paskirstymo ir 

apskaitos pagrįstumo ir teisėtumo 

patikrinimai 
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21  Kalėjimų 

departamento 

ir jam 

pavaldžių 

įstaigų veikla, 

susijusi su 

leidimų, 

lengvatų ir 

kitokių 

papildomų 

teisių 

suteikimu ar 

apribojimu 

Organizuoti ir vykdyti netikėtus, iš 

anksto neplanuotus Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose įstaigose 

Sveikatos priežiūros tarnybų 

darbuotojų išduodamų 

nuteistiesiems atleidimų nuo darbo 

bei nuteistųjų skaičiaus patikrinimų 

pagrįstumo ir teisėtumo 

patikrinimus 

 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Sveikatos 

priežiūros skyriaus 

vedėjas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užkardyti korupcinio pobūdžio 

ir nuteistųjų laisvės atėmimo bausmės 

atlikimo reikalavimų pažeidimus laisvės 

atėmimo vietų įstaigose, atlikti ne mažiau 

kaip keturi Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose laisvės atėmimo vietų 

įstaigose Sveikatos priežiūros tarnybų 

darbuotojų išduodamų nuteistiesiems 

atleidimų nuo darbo bei nuteistųjų 

skaičiaus patikrinimų pagrįstumo ir 

teisėtumo patikrinimai 

 

22  Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose apygardų probacijos 

tarnybose nuteistiesiems skiriamų 

drausminių poveikio priemonių ar 

paskatinimo priemonių skyrimo 

(neskyrimo) pagrįstumo 

patikrinimą 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių apygardų 

probacijos tarnybų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Probacijos skyriaus 

viršininkas 

Kartą per 

ketvirtį 

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų 

teisėtumą ir skaidrumą, Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose apygardų 

probacijos tarnybose atlikti ne mažiau 

kaip keturi nuteistiesiems skiriamų 

drausminių poveikio priemonių ar 

paskatinimo priemonių skyrimo 

(neskyrimo) pagrįstumo patikrinimai 

 

Skundų dėl nuobaudų paskyrimo 

sumažėjimas – 5 % 

23 Atlikti pasirinktoje Kalėjimų 

departamentui pavaldžioje laisvės 

atėmimo vietos įstaigoje 

nuteistiesiems (suimtiesiems) 

skiriamų drausminių poveikio 

priemonių ar paskatinimo 

priemonių skyrimo (neskyrimo) 

pagrįstumo patikrinimą 

 

Kalėjimų departamento 

Resocializacijos 

skyriaus viršininkas 

Kartą per 

pusmetį 

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų 

teisėtumą ir skaidrumą, pasirinktoje 

Kalėjimų departamentui pavaldžioje 

laisvės atėmimo vietos įstaigoje atlikti ne 

mažiau kaip du nuteistiesiems 

(suimtiesiems) skiriamų drausminių 

poveikio priemonių ar paskatinimo 

priemonių skyrimo (neskyrimo) 

pagrįstumo patikrinimai. Skundų dėl 

nuobaudų paskyrimo sumažėjimas – 5 % 
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24   Atlikti Kalėjimų departamentui 

pavaldžių apygardų probacijos 

tarnybų priežiūroje esančių asmenų 

prašymų išvykti į užsienį 

nagrinėjimo pagrįstumo patikrinimą 

 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių apygardų 

probacijos tarnybų 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Probacijos skyriaus 

viršininkas 

 

 

 

 

 

Kartą per 

pusmetį 

Siekiant užtikrinti priimamų sprendimų 

teisėtumą ir skaidrumą, Kalėjimų 

departamentui pavaldžiose apygardų 

probacijos tarnybose atlikti ne mažiau 

kaip du šių tarnybų priežiūroje esančių 

asmenų prašymų išvykti į užsienį 

nagrinėjimo pagrįstumo patikrinimai 

 

Skundų dėl prašymų išvykti į užsienį 

atmetimo sumažėjimas – 5 % 

 

 

25 Teisės aktų 

projektų 

prieinamumo 

visuomenei 

užtikrinimas 

Nepakankamas 

visuomenės 

informavimas 

apie teisės aktų 

projektus ir 

teisės aktų 

antikorupcinis 

vertinimas 

Skelbti Kalėjimų departamento ir 

jam pavaldžių įstaigų bei valstybės 

įmonės vidaus teisės aktų projektus, 

susijusius su įstaigų veiklos sritimi, 

Kalėjimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų bei valstybės 

įmonės interneto svetainėse 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Bendrojo 

skyriaus viršininkas 

Nuolat, 

priėmus 

naujus 

vidaus 

teisės 

aktus 

Siekiant užtikrinti korupcinių 

nusikalstamų veikų prevenciją, paskelbti 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonės vidaus teisės 

aktų projektai ir priimti vidaus teisės 

aktai, susiję su įstaigų veiklos sritimi, 

Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių 

įstaigų bei valstybės įmonių interneto 

svetainėse 

 

 

26 Užtikrinti, kad Kalėjimų 

departamentui pavaldžios laisvės 

atėmimo vietų įstaigos ir valstybės 

įmonė nuolat nuteistiesiems 

prieinamu būdu skelbtų informaciją 

apie laisvas ar numatomas atsirasti 

darbo vietas ir reikalavimus 

pretendentams 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų ir 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento 

Infrastruktūros ir turto 

valdymo skyriaus 

vedėjas 

Kartą per 

mėnesį 

arba 

atsiradus 

laisvų 

darbo 

vietų 

Siekiant užtikrinti korupcinių 

nusikalstamų veikų prevenciją, 

informacija nuteistiesiems apie laisvas ar 

numatomas atsirasti darbo vietas ir 

reikalavimus pretendentams atnaujinama 

ne rečiau kaip kartą per mėnesį arba 

atsiradus laisvų darbo vietų ir  skelbiama 

ne mažiau kaip 12 kartų per metus 
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27 Informacijos 

apie 

korupcinius 

teisės 

pažeidimus 

viešinimas 

Nepakankamas 

visuomenės 

informavimas 

apie nustatytus 

korupcinius 

teisės 

pažeidimus 

Organizuoti ir pravesti 

antikorupcinio pobūdžio mokymus 

Kalėjimų departamentui 

pavaldžiose įstaigose  

Kalėjimų departamentui 

pavaldžių įstaigų bei 

valstybės įmonės 

direktoriai, Kalėjimų 

departamento Mokymo 

centro direktorius, 

Kalėjimų departamento 

Teisės ir personalo 

skyriaus ir Imuniteto 

skyriaus viršininkai 

Kartą per 

pusmetį 

Pravesti ne mažiau kaip du 

antikorupcinio pobūdžio mokymai 

kiekvienoje Kalėjimų departamentui 

pavaldžioje įstaigoje, akcentuojant 

išaiškintus korupcijos atvejus, pateikiant 

rekomendacijas, kaip išvengti panašių 

pažeidimų, informuoti apie atliktus 

tarnybinius ir ikiteisminius tyrimus, 

susijusius su bausmių vykdymo 

sistemoje užfiksuotais kyšininkavimo ir 

piktnaudžiavimo tarnyba atvejais 

 

 

___________________________________________________ 


