LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2016–2018 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2018 METAIS ATASKAITA
Įvykdymo
Laukiami
Laukiamo rezultato
Priemonės
Vykdytojai
Pasiekti rezultatai
Eil. Nr.
terminas
rezultatai
kriterijai
1. Tikslas – sukurti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemą Vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) ir įstaigose prie VRM, užtikrinti jos funkcionavimą, Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolę.
Siekiami rezultatai:
1. Sukurta ir funkcionuojanti bendra korupcijos prevencijos ir kontrolės sistema VRM ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančiose įstaigose
ir įmonėse, išskyrus Vyriausybės įstaigas (toliau – įstaigos prie VRM).
Sudarytos galimybės pateikti informaciją apie VRM ir įstaigose prie VRM pastebėtus galimus korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus.
1.1.
Parengti
Korupcijos
VRM
2016 m.
Bus
užtikrintas Vidaus reikalų ministro Įvykdyta
prevencijos tvarkos aprašą ir
Korupcijos
birželio 1 d.
korupcijos
įsakymu patvirtintas Korupcijos
prevencijos
tvarkos
pateikti jį tvirtinti vidaus
prevencijos ir
prevencijos proceso Korupcijos prevencijos aprašas patvirtintas vidaus reikalų
reikalų ministrui.
vidaus tyrimų
organizavimo
tvarkos aprašas ir ministro 2016-04-06 įsk. Nr. 263
skyrius (toliau –
teisinis
veiklos
vertinimo (pakeitimas 2016-08-22 įsk. Nr. 1VVRM KPVTS)
reglamentavimas.
aprašymo forma.
574).

1.2.

Sudaryti VRM Korupcijos
prevencijos komisiją.

VRM KPVTS

2016 m.
birželio 1 d.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-1-1 reikšmė pasiekta.
Bus
užtikrintas Vidaus reikalų ministro Įvykdyta
korupcijos
įsakymu
patvirtinta Korupcijos prevencijos komisija
VRM
Korupcijos sudaryta vidaus reikalų ministro
prevencijos
prevencijos komisija.
2016-04-06 įsk. Nr. 263 (pakeitimas
priemonių
įgyvendinimo
2016-08-22 įsk. Nr. 1V-574).
koordinavimo
ir
kontrolės,
korupcijos
Laukiamo rezultato kriterijaus Ppasireiškimo
1-1-2 reikšmė pasiekta.
tikimybės
nustatymo
ir
vertinimo proceso
koordinavimas.
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Eil. Nr.
1.3.

1.4.

1.5.

Priemonės

Vykdytojai

Organizuoti VRM Korupcijos
prevencijos
komisijos
posėdžius.

VRM KPVTS

Sudaryti ir kasmet atnaujinti
vykdomos
veiklos
sričių
sąrašus VRM ir įstaigose prie
VRM

Patvirtinti pareigybių, prieš
skiriant į kurias pateikiamas
rašytinis prašymas Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybai (toliau – STT) pateikti
informaciją apie skiriamą
asmenį, sąrašus VRM ir
įstaigose prie VRM.

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM

Įvykdymo
terminas
Teisės aktuose
nustatytu
periodiškumu

Kasmet iki
gruodžio 1 d.

VRM KVPTS,

2016 m. liepos
1 d.

įstaigos prie
VRM

2016 m.
rugsėjo1 d.

Laukiami
rezultatai
Bus
užtikrintas
korupcijos
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo
koordinavimo
ir
kontrolės,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
ir
vertinimo proceso
koordinavimas.
Užtikrintas VRM ir
įstaigų prie VRM
vykdomų veiklos
sričių sisteminimas,
siekiant užtikrinti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
juose
nuoseklumą
ir
periodiškumą.
Bus
užtikrintos
procedūros, kurių
reikia laikytis prieš
skiriant asmenis į
sąraše
nustatytas
pareigybes.

Laukiamo rezultato
kriterijai
VRM
Korupcijos
prevencijos komisijos
posėdžių skaičius (per
metus).

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta
2018 metais VRM Korupcijos
prevencijos komisija einamuosius
klausimus sprendė telekomunikacinių
ryšių priemonių pagalba. Organizuoti
sueinamuosius komisijos posėdžius
poreikio nebuvo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-1-3 reikšmė pasiekta.

VRM ir įstaigose prie
VRM sudaryti ir nuolat
atnaujinami vykdomų
veiklos sričių sąrašai.

Įvykdyta
2019 metais visos įstaigos peržiūrėjo
ir esant poreikiui atnaujino įstaigos
veiklos sričių sąrašus, kuriuos pateikė
KPVTS.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-1-4 reikšmė pasiekta.

VRM ir įstaigose prie
VRM yra patvirtinti
pareigybių,
prieš
skiriant
į
kurias
pateikiamas rašytinis
prašymas STT pateikti
informaciją
apie
skiriamą
asmenį,
sąrašai.

Įvykdyta.
VRM
pareigybių
sąrašas
patvirtintas 2016-04-08 įsakymu Nr.
1V-274. Atnaujintas – vidaus reikalų
ministro 2016-11-25 įsakymu Nr. 1V848.
PD. Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2016-07-22 įsakymu Nr. 5V-594 „Dėl pareigybių, į kurias
skiriant
pateikiamas
rašytinis
prašymas Lietuvos Respublikos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašo patvirtinimo“ buvo patvirtintas
Pareigybių,
į
kurias
skiriant
pareikiamas
rašytinis
prašymas
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybai (toliau – STT)
pateikti informaciją apie skiriamą
asmenį, sąrašas.
VSAT. 2016-05-10 įsakymu Nr. 4236 „Dėl siunčiamų mokytis
mokymosi įstaigose, priimamų dirbti
ir dirbančių Valstybės sienos
apsaugos tarnyboje prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos asmenų kandidatūrų
tikrinimo ir derinimo tvarkos
patvirtinimo“ patvirtinta kandidatų
tikrinimo ir derinimo su tarnybos
kriminalinės žvalgybos padaliniais
tvarka bei pareigybių, į kurias prieš
skiriant asmenį pateikiamas rašytinis
prašymas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašas.
FNTT direktoriaus 2016-03-01
įsakymu Nr. V-45 patvirtintas
Tarnybos pareigybių, į kurias, prieš
skiriant asmenį, numatoma pateikti
rašytinį prašymą STT, sąrašas.
VST vado 2016-07-26 įsakymu Nr.
47V-638 patvirtintas pareigybių, į
kurias gali būti paskirtas asmuo, tik
gavus ir įvertinus informaciją iš LR
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
STT, sąrašas. Įvykus VST struktūros
pokyčiams įsakymas pakeistas du
kartus: 2017-06-21 įsakymu Nr. 47V639 ir 2017-10-27 Nr. 47V-1098.
PAGD direktoriaus 2016 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1-208
patvirtintas sąrašas pareigybių, prieš
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas STT pateikti informaciją
apie skiriamą asmenį.
VAD direktoriaus 2016 m. rugsėjo
2 d. įsakymu Nr. V-337 buvo
patvirtintas VAD pareigybių, į kurias
asmuo gali būti paskirtas tik gavus ir
įvertinus informaciją iš Specialiųjų
tyrimų tarnybos, sąrašas.
RPD prie VRM pareigybių, į kurias
skiriant
pateikiamas
rašytinis
prašymas STT pateikti informaciją
apie skiriamą asmenį, sąrašas
patvirtintas
RPD
prie
VRM
direktoriaus 2018-02-15 įsakymu Nr.
51V-23 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2017 m.
lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 51V-101
„Dėl
Regioninės
plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos pareigybių, į kurias
skiriant
pateikiamas
rašytinis
prašymas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
JTS. Pareigybių, prieš skiriant į
kurias prašoma LR STT pateikti
informaciją, sąrašas buvo patvirtintas
JTS direktorės 2016-08-25 įsakymu
Nr. IV-38 „Dėl pareigybių, prieš
skiriant į kurias prašoma LR STT
pateikti
informaciją,
sąrašo
patvirtinimo“. Patikslintas pareigybių
sąrašas patvirtintas JTS direktorės
2016-08-25 įsakymu Nr. IV-38.
MD direktoriaus 2017-01-17
įsakymu Nr. 3K-8 „Dėl pareigybių, į
kurias skiriant pateikiamas rašytinis
prašymas Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas
Migracijos departamento pareigybių,
į kurias skiriant pateikiamas rašytinis
prašymas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašas.
IRD direktoriaus 2016 m. liepos 1
d. įsakymu Nr. 5V-36 patvirtintas
Pareigybių, prieš skiriant į kurias
pateikiamas rašytinis prašymas STT
pateikti informaciją apie skiriamą
asmenį, sąrašas.
TVŪD direktoriaus 2018-07-23
įsakymas
Nr.
8V-141
„Dėl
pareigybių,
į
kurias
skiriant
pateikiamas
rašytinis
prašymas
Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybai pateikti informaciją
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
apie skiriamą asmenį, sąrašo
patvirtinimo“.
ADIC parengė ir direktoriaus
2017-04-25 įsakymu Nr. 1-35
patvirtino pareigybių, prieš skiriant į
kurias pateikiamas rašytinis prašymas
LR STT.
MC direktoriaus 2017 m. liepos 25
d. įsakymu Nr. 4R-72 pakeistas
ankstesniu MC direktoriaus 2016 m.
liepos 20 d. įsakymu Nr. 4R-107
patvirtintas, Pareigybių, į kurias prieš
skiriant asmenį pateikiamas rašytinis
prašymas
LR
STT
pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį,
sąrašo patvirtinimo.
VĮ
„Regitra“
generalinio
direktoriaus 2016 m. gegužės 10 d.
įsakymu Nr. V-70 patvirtintas
pareigybių į kurias, prieš skiriant
asmenį, numatoma pateikti rašytinį
prašymą STT, sąrašas.
„Pušynas“ direktoriaus 2017 m.
kovo 3 d. įsakymu Nr. VK-4(3.1)
patvirtintas pareigybių, prieš skiriant į
kurias pateikiamas rašytinis prašymas
STT pateikti informaciją apie
skiriamą asmenį, sąrašas.
Ginklų fondas pareigybių sąrašą
patvirtino 2017 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr.1A-4 po naujos Ginklų
fondo struktūros patvirtinimo.
VRM ir visos VRM pavaldžios
įstaigos
yra
pasirengusios
ir
pasitvirtinusios pareigybių, prieš
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas
LR
STT
pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį.

1.6.

Lietuvos
Respublikos
korupcijos
prevencijos
įstatymo
9
straipsnyje
nurodytais pagrindais ir tvarka
kreiptis į STT dėl informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas VRM ir
įstaigose prie VRM.

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM

Nuolat, pagal
poreikį

Gauta informacija
padės užtikrinti, kad
VRM ir įstaigose
prie VRM dirbtų tik
atitinkamus
reikalavimus
atitinkantys
asmenys.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-2-1 reikšmė pasiekta.
Į STT kreiptasi dėl visų Vykdoma.
asmenų,
PD. 2018 m. į STT kreiptasi dėl 48
pretenduojančių
į asmenų, pretenduojančių į pareigybes
pareigybes,
prieš (savarankiško struktūrinio padalinio
skiriant
į
kurias vadovų ar jų pavaduotojų), prieš
pateikiamas rašytinis skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas STT.
prašymas
STT.
Asmenis
kompromituojančių
duomenų
negauta.
VSAT. 2018 m. į STT dėl
informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti pareigas VSAT buvo kreiptasi 12
kartų (4 kartus dėl Varėnos pasienio
rinktinės darbuotojų, po 2 kartus dėl
VSAT Ignalinos ir Pagėgių pasienio
rinktinių darbuotojų, po 1 kartą dėl
Vilniaus, ir Pakrančių apsaugos
rinktinių, Pasieniečių mokyklos ir CĮ
darbuotojų). Visais atvejais apie
asmenis
kompromituojančios
informacijos nebuvo gauta.
VST. 2018 m. į STT kreiptasi dėl 3
asmenų,
pretenduojančių
į
pareigybes.
VAD. 2018 m. į Specialiųjų tyrimų
tarnybą buvo kreiptasi 25 kartų dėl
135 asmenų, siekiančių eiti ar
einančių pareigas VAD.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
FNTT. 2018 metais dėl asmenų,
pretenduojančių į pareigybes, prieš
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas STT, buvo kreiptasi 7
kartus, neigiamų atsakymų iš STT
pagal paklausimus negauta.
PAGD per 2018 metus dėl
informacijos pateikimo į STT kreipėsi
33 kartus.
MC 2018 m. į STT dėl informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas MC, buvo kreiptasi dėl 3
asmenų.
MD. 2018 m. į STT nesikreipta, nes
į vadovaujančias pareigas nebuvo
priimta valstybės tarnautojų.
IRD. 2018 m. į STT dėl
informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti arba einantį pareigas IRD buvo
kreiptasi dėl 3 asmenų.
RPD prie VRM. 2018 m. į STT dėl
informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti arba einantį pareigas RPD prie
VRM, buvo kreiptasi dėl 8 asmenų.
„Regitra“. Į STT kreiptasi dėl visų
pagal neterminuotas darbo sutartis
priimamų į patvirtintų pareigybių
sąraše esančias pareigybes, asmenų.
JTS. Atvejų, dėl kiurių reikėtų
kreiptis į STT 2018 m. nebuvo.
ADIC. 2018 m. kreiptis į STT
poreikio nebuvo.
TVŪD. 2018 m. kreiptis į STT
poreikio nebuvo.
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Eil. Nr.
1.7.

Priemonės

Teikti informaciją Valstybės
tarnautojų
registrui
apie
asmenis,
kurie
įstaigos
sprendimu
yra
patraukti
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn už tarnybinius
nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.

Vykdytojai

VRM Teisės
departamentas
(toliau – VRM
TD),
įstaigos prie
VRM

Įvykdymo
terminas
Nuolat, pagal
poreikį

Laukiami
rezultatai
Laiku
pateikta
VRM ir įstaigų prie
VRM informacija
padės
kitoms
institucijoms pagal
jų poreikius gauti
asmenis
apibūdinančius
duomenis.

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

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-2-2 reikšmė pasiekta.
Vykdoma.
PD. Policijos įstaigose nebuvo
asmenų (karjeros valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis), kurie būtų patraukti
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn
už
tarnybinius
nusižengimus, susijusius, su Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
VSAT.
2018
m.
Valstybės
tarnautojų registrui buvo pateikta
informacija apie 3 VSAT valstybės
tarnautojus, kurių atžvilgiu atlikus
tarnybinius
patikrinimus
buvo
konstatuota, kad be visų kitų
pažeidimų jie padarė ir tarnybinius
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimais.
VAD 2018 m. tokių atvejų nebuvo.
FNTT. Per 2018 metus nustatytas 1
atvejis, kuris sudarė pagrindą vykdyti
šį priemonių plano punktą, duomenys
nustatyta tvarka pateikti Valstybės
tarnautojų registrui.
PAGD. Per 2018 metus buvo
pateikta informacija apie 8 atliktus
tarnybinius patikrinimus.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
VST. 2018 m. 90 asmenų buvo
patraukti tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn
už
tarnybinius
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimais. Informacija
pateikta
Valstybės
tarnautojų
registrui.
RPD prie VRM 2018 m. nebuvo
asmenų
patrauktų
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn
už
tarnybinius nusižengimus, susijusius
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais.
MD. Nustačius, kad esama
informacijos apie asmenis, kurie
įstaigos sprendimu yra patraukti
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn
už
tarnybinius
nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų pažeidimais, ji teikiama
Valstybės tarnautojų registrui. 2018
m. nebuvo valstybės tarnautojų,
patrauktų tarnybinėn ar drausminėn
atsakomybėn už tokius nusižengimus.
TVŪD. Tokio pobūdžio pažeidimų
nebuvo užfiksuota.
IRD. 2018 m. nebuvo atliekami
tarnybiniai nusižengimo tyrimai,
susiję su Viešųjų ir privačių interesų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais.
ADIC. 2018 m. tokio pobūdžio
pažeidimų nebuvo užfiksuota.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras. Atsižvelgiant į tai, kad
įstaigoje nėra valstybės tarnautojų,
priemonė nėra vykdoma.

1.8.

Vidaus
reikalų
ministro
įsakymu įpareigoti įstaigas prie
VRM teikti informaciją apie
jose atliekamus tarnybinius
patikrinimus VRM.

VRM KPVTS

2016 m.
liepos 1 d.

Bus
užtikrintas
įstaigų prie VRM
veiklos tarnybinių
patikrinimų srityje
koordinavimas
ir
metodinės pagalbos
įstaigoms
prie
VRM suteikimas.

1.9.

Kaupti ir sisteminti informaciją
apie su korupcija susijusius
atvejus
ir
atliekamus
tarnybinius patikrinimus VRM
ir įstaigose prie VRM.

VRM KPVTS

Nuolat

VRM ir įstaigų prie
VRM informacijos
apie įvykusius su
korupcija susijusius
atvejus
ir
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus
sisteminimas
sudarys
sąlygas
tolimesnei
jų
analizei
atlikti,
metodinėms
rekomendacijoms
parengti.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-2-3 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Korupcijos
prevencijos
tvarkos
aprašo, patvirtinto vidaus reikalų
ministro 2016-04-06 įsakymu Nr.
263, 41 p.

Vidaus reikalų ministro
įsakymu įstaigos prie
VRM įpareigotos teikti
informaciją apie jose
įvykusius su korupcija
susijusius atvejus ir
atliekamus tarnybinius
patikrinimus VRM.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-3-1 reikšmė pasiekta.
VRM ir įstaigų prie Vykdoma.
VRM
informacijos Per 2017 metus vadovaujantis
prevencijos
tvarkos
pagrindu
atlikta Korupcijos
tarnybinių patikrinimų aprašo, patvirtinto LR vidaus reikalų
analizė,
pateikti ministro 2016 m. balandžio 6 d.
siūlymai
VRM įsakymu Nr. 1v-263, 40 p.–41 p.
Korupcijos prevencijos VRM KPVTS buvo pateikta 114
komisijai
dėl tarnybinių patikrinimų išvadų. Gauti
einamaisiais
metais duomenys kaupiami ir analizuojami,
pasirinktinų
veiklos bei atsižvelgiama į juos teikiant VRM
sričių, kuriose tikslinga Korupcijos prevencijos komisijai
atlikti
korupcijos siūlymus dėl einamaisiais metais
pasireiškimo tikimybės siūlomų korupcijos pasireiškimo
nustatymą.
tikimybės nustatymo metu vertintinų
veiklos sričių parinkimo.
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Eil. Nr.

1.10.

Priemonės

Vykdytojai

Atsižvelgiant į einamaisiais
metais VRM ir įstaigose prie
VRM padarytų tarnybinių
nusižengimų
tendencijas,
atlikti įstaigose prie VRM
tarnybinių patikrinimų išvadų
pagrįstumo analizę ir jos
pagrindu, esant poreikiui,
parengti
metodines
rekomendacijas.

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

Laukiami
rezultatai
Šie duomenys taip
pat
užtikrins
siūlymų, teikiamų
VRM Korupcijos
prevencijos
komisijai
dėl
veiklos
sričių,
kuriose
einamaisiais metais
bus tikslinga atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą,
pagrįstumą.
Bus
užtikrinta
vienoda tarnybinių
patikrinimų
atlikimo praktika
VRM ir įstaigose
prie VRM.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Atlikta
VRM
ir
įstaigose prie VRM
tarnybinių patikrinimų
išvadų
pagrįstumo
analizė,
parengtos
metodinės
rekomendacijos
ir
išsiųstos įstaigoms prie
VRM susipažinti.

Vykdoma.
Vidaus reikalų ministrui pateikti
apibendrinimai dėl vidaus reikalų
ministerijai pavaldžių įstaigų 2016 m.
ir 2017 m. atliktų tarnybinių
patikrinimų, tarnybinio nusižengimo
tyrimų ar darbo drausmės pažeidimų
tyrimų (2017-01-24 Nr. 1D-431(56),
2018-01-23 Nr. 56VL-5).
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-3-3 reikšmė pasiekta.

1.11.
1.12.

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Parengti ir patvirtinti teisės
aktus,
reglamentuojančius
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi kontrolę:
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Eil. Nr.
1.121.
1.122.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Įstaigos prie
2017 m.
Patvirtinti (arba peržiūrėti ir
VRM
liepos
1 d.
esant poreikiui patikslinti)
įstaigos pareigybių, kurias
einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus,
sąrašus.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Įstaigose prie VRM
aiškiai
bus
nustatytos
pareigybės, kurias
einantys asmenys
privalo deklaruoti
privačius interesus.

Įstaigų prie VRM
vadovų
įsakymais
patvirtinti
(arba
peržiūrėti ir esant
poreikiui patikslinti)
įstaigų prie VRM
pareigybių,
kurias
einantys
asmenys
privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašai.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta
PD nurodė, kad Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2017 m. spalio
23 d. įsakymu Nr. 5-V-878 „Dėl
privačių
interesų
deklaravimo“
nustatyta, kad PD darbuotojai
(statutiniai valstybės tarnautojai,
karjeros
valstybės
tarnautojai,
darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį), turintys administravimo (taip
pat ir vidaus administravimo)
įgaliojimus,
privalo
deklaruoti
privačius interesus.
VAD direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymu Nr. V-326 buvo
patvirtintas
pareigybių,
kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas.
VSAT 2017 m. gegužės 16 d.
VSAT vado įsakymu Nr. 4-263 „Dėl
privačių
interesų
deklaracijų
pildymo“ patvirtintas pareigybių,
kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas. 2018 m. gegužės 4 d. VSAT
vado įsakymu Nr. 4-222 „Dėl
privačių
interesų
deklaracijų
pildymo“ buvo pakeistas pareigybių,
kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas.
PAGD direktoriaus 2017 m.
birželio 22 d. įsakymu Nr. 1-176,
patvirtintas
pareigybių,
kurias
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas.
VST vado 2017-06-09 įsakymu Nr.
47V-599 ,,Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos
pareigybių,
kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašo
patvirtinimo“
patvirtintas
VST
pareigybių, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus,
sąrašas (toliau – pareigybių sąrašas.
Pareigybių sąrašas pakoreguotas,
atsižvelgiant į LR vidaus reikalų
ministro 2017-09-19 įsakymą Nr. 1V649 ,,Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2007-04-01
įsakymo Nr. 1V-110 ,,Dėl Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos struktūros pakeitimo“,
įkūrus naują padalinį – Viešųjų
pirkimų skyrių (Tarnybos vado 201712-20 įsakymas Nr. 47V-1291).
Vadovaujantis nurodytu įsakymu nuo
2018-02-01 Tarnyboje įvyko kiti
struktūros pokyčiai, todėl Tarnybos
vado 2018-02-14 įsakymu Nr. 47V168 patvirtintas naujos redakcijos
pareigybių sąrašas. Įgyvendinant
Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo Nr.
VIII-371 4, 10 ir 13 straipsnių
pakeitimo įstatymo Nr. XIII-366
(toliau – įstatymas), 1 straipsnį,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
nurodyta
deklaruoti
privačius
interesus ir Tarnybos darbuotojams viešojo pirkimo komisijos nariams,
atliekantiems supaprastintus pirkimus
ir viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems ekspertams.
FNTT direktoriaus 2016-01-18
įsakymu Nr. V-13 patvirtintas FNTT
pareigybių,
kurias
einantys
darbuotojai
privalo
deklaruoti
privačius interesus, sąrašas.
TVŪD direktoriaus 2018-05-30
įsakymu Nr. 8V-111 patvirtintas
Turto valdymo ir ūkio departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos pareigybių, kurias
einantys
darbuotojai
privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas.
RPD prie VRM pareigų, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas.
patvirtintas
RPD
prie
VRM
direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr.
51V-6 (pakeistas RPD prie VRM
direktoriaus 2018-02-13 įsakymu Nr.
51V-18).
IRD parengtas naujos redakcijos
Pareigybių, kurias einantys asmenys
privalo deklaruoti privačius interesus,
sąrašas, patvirtintas IRD direktoriaus
2017 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 5V46.
ADIC.
Privačius
interesus
deklaruoja visi įstaigoje dirbantys
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
asmenys, patenkantys į Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 4
straipsnyje nurodytą asmenų sąrašą.
MD direktorės 2017-03-01 įsakymu
Nr. 4K-22 patvirtintas pareigų, kurias
einantys darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį, privalo pateikti privačių
interesų deklaracijas, sąrašas.
MC direktoriaus įsakymu 2016-0720 Nr. 4R-108 „Dėl pareigybių,
kuriose dirbantys darbuotojai turi
deklaruoti privačius interesus, sąrašo
patvirtinimo“ patvirtintas pareigybių,
kuriose dirbantys darbuotojai turi
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas.
VĮ
„Regitra“
generalinio
direktoriaus 2013-10-24 įsakymu Nr.
V-188 patvirtintas pareigybių, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašas. Privačius
interesus deklaravusių darbuotojų
skaičius – 450.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras. Vadovaujantis Viešųjų ir
privačiųjų
intereso
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 str.
1 d. darbuotojai paskirti atlikti mažos
vertės pirkimus, pirkimų ekspertai,
Orkestro
direktoriaus
įsakymu,
įpareigoti pateikti privačių interesų
deklaraciją.
„Dainava” direktorės 2017-12-28
įsakymu Nr. A-84 patvirtintas viešojo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
pirkimo komisijos narių ir kitų,
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių asmenų, nuo 2018 m.
sausio 1 d. turinčių pateikti privačių
interesų deklaracijas, sąrašas.
JTS direktorės 2017-04-05 įsakymu
Nr. IV-31 patvirtintas JTS pareigybių,
kurias einantys darbuotojai privalo
deklaruoti
privačius
interesus,
sąrašas.
Ginklų fondo direktoriaus 2017-0117 įsakymu Nr. 1A-5 atnaujintas
pareigybių sąrašas, kuriems būtina
deklaruoti privačius interesus.

1.123.

Parengti (arba peržiūrėti ir
esant poreikiui patikslinti)
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos
aprašą.

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM

2018 m.
spalio 1 d.

Bus
užtikrintas
tinkamas viešųjų ir
privačių
interesų
konfliktų
prevencijos
sistemos
funkcionavimas
VRM ir įstaigose
prie VRM.

Įstaigos
vadovo
įsakymu patvirtintas
(arba peržiūrėtas ir
esant
poreikiui
patikslintas) Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
kontrolės
tvarkos aprašas.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-22 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
PD. 2018 m. buvo peržiūrėtas
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2012-10-30 įsakymu Nr. 5V-748
patvirtintas
Policijos
darbuotojų Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
laikymosi ir kontrolės vykdymo
tvarkos aprašas. Atsižvelgiant į kai
kurias neaktualias minėto teisės akto
nuostatas, buvo parengtas naujas
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi ir kontrolės
vykdymo policijos įstaigose tvarkos
aprašo ir jį tvirtinančio teisės akto
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
projektai, vykdomos minėtų projektų
derinimo procedūros.
VAD direktoriaus 2016-09-02
įsakymu Nr. V-336 buvo patvirtintas
VAD darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
laikymosi kontrolės tvarkos aprašas.
Keisti ar pildyti šį aprašą poreikio
nebuvo.
PAGD direktoriaus 2015-06-18
įsakymu Nr. 1-187 buvo patvirtintas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų
privačių
interesų
deklaracijų pildymo, tikslinimo,
pateikimo ir saugojimo Privačių
interesų deklaravimo informacinėje
sistemoje tvarkos aprašas. Tačiau,
atsižvelgiant į VPGT struktūros
pasikeitimus bei STT atlikto
korupcijos rizikos vertinimo išvadoje
esančius pasiūlymus, VPGT 2019
metų kovos su korupcija programos
įgyvendinimo
priemonių
plane
numatytos priemonės, susijusios su
viešųjų ir privačių interesų kontrole
VPGT.
VST vado 2018-09-26 įsakymu Nr.
47V-1138
patvirtintas
naujos
redakcijos
Tarnybos
valstybės
tarnautojų Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
nuostatų laikymosi ir kontrolės
vykdymo tvarkos aprašas.
VSAT vado 2015-12-01 įsakymu
Nr. 4-409 buvo patvirtintas Viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybės
sienos apsaugos tarnyboje prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašas, kuriame
numatytas ir kontrolės mechanizmas.
Kadangi tvarkos aprašas atitinka
galiojančiame Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatyme
įtvirtintas
nuostatas, tvarkos aprašas nebuvo
tikslinamas.
FNTT direktoriaus 2016-01-18
įsakymu Nr. V-13 patvirtintas FNTT
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi bei
kontrolės vykdymo tvarkos aprašas.
RPD prie VRM Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo
ir kontrolės RPD prie VRM aprašas
patvirtintas
RPD
prie
VRM
direktoriaus 2018-01-12 įsakymu Nr.
51V-6 (RPD prie VRM direktoriaus
2018-02-13 įsakymo Nr. 51V-18
redakcija).
MD
direktoriaus
2018-09-28
įsakymu Nr. 3K-187 patvirtintas
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų vykdymo ir kontrolės
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Migracijos
departamente
prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos aprašas.
IRD
direktoriaus
2018-01-10
įsakymu Nr. 5V-3 patvirtintas
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje kontrolės
tvarkos aprašas.
TVŪD prie VRM direktoriaus
2018-05-30 įsakymu Nr. 8V-111
patvirtintas Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų vykdymo ir kontrolės Turto
valdymo ir ūkio departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos aprašas.
ADIC. Viešųjų ir privačių interesų
derinimo kontrolė įstaigoje vykdoma
vadovaujantis Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatomis.
JTS direktorės 2017-04-05 įsakymu
Nr. IV-31 patvirtintas JTS darbuotojų
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi ir kontrolės vykdymo
tvarkos aprašas.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras (toliau – Orkestras). Viešųjų
ir privačių interesų derinimo ir
kontrolės tvarkos aprašas parengtas ir
patvirtintas Orkestro direktoriaus
2018-09-27 įsakymu Nr. V-110 „Dėl
Koncertinės
įstaigos
Lietuvos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
Reprezentacinio
pučiamųjų orkestro viešųjų ir privačių
interesų derinimo ir kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
„Dainava“ direktorės 2018-10-09
įsakymu Nr. A-45 patvirtintas viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje kontrolės
tvarkos aprašas.

1.124.

Patikslinti Vidaus reikalų VRM KPVTS
ministerijos pareigybių, kurias
einantys asmenys privalo
deklaruoti privačius interesus,
sąrašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. 1V-453 „Dėl
Vidaus reikalų ministerijos
pareigybių, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąrašo
patvirtinimo“.

2018 m.
liepos 1 d.

Užtikrintas
tinkamas Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
4 straipsnio 1 dalies
nuostatų,
nustatančių pareigą
privačius interesus
deklaruoti viešojo
pirkimo komisijos
nariams, asmenims,
perkančiosios
organizacijos
vadovo paskirtiems
atlikti
supaprastintus
pirkimus, ir viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujantiems

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-23 reikšmė pasiekta.
Pakeistas
Vidaus Įvykdyta.
reikalų
ministerijos Vidaus reikalų ministro 2018 m.
pareigybių,
kurias birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-367
einantys
asmenys papildytas pareigybių, kurias einantys
privalo
deklaruoti asmenys privalo deklaruoti privačius
privačius
interesus, interesus, sąrašas.
sąrašas.
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Eil. Nr.
1.13.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų
taikymo.

VRM KPVTS,
VRM TD,
Policijos
departamentas
prie VRM
(toliau – PD),
VSAT,
Finansinių
nusikaltimų
tyrimo tarnyba
prie VRM
(toliau – FNTT),
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas
prie VRM
(toliau –
PAGD), VST

Įvykdymo
terminas
Pagal poreikį

Laukiami
rezultatai
ekspertams,
taikymas.
Įstaigų prie VRM
vadovai
ar
jų
įgalioti
asmenys
jiems pavaldiems
asmenims,
dirbantiems
valstybinėje
tarnyboje,
teikia
rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų vykdymo,
dėl ko pakeliamas
VRM ir įstaigose
prie VRM dirbančių
asmenų
sąmoningumo
lygis, išvengiama
galimų
interesų
konfliktų.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtos
rekomendacijos
dėl
Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo
nuostatų
taikymo.

Pasiekti rezultatai

Vykdoma.
VRM. Korupcijos prevencijos ir
vidaus tyrimų skyriaus darbuotojai
nuolatos konsultuoja darbuotojus dėl
tarnybinės
etikos
nuostatų
įgyvendinimo tarnybinėje veikloje,
atsako į klausimus ir pataria, kaip
elgtis,
kad
tarnybinė
veikla
neprieštarautų Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymui.
PD. Parengtos ir PD intranete 2017
m. sausio 10 d. paskelbtos
rekomendacijos dėl Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų taikymo. Be to, policijos
įstaigų darbuotojams, pagal poreikį,
yra teikiama su viešųjų ir privačių
interesų
deklaravimu
susijusi
informacija ir metodinė bei praktinė
pagalba. 2018 m.
individualios
konsultacijos policijos darbuotojams
dėl viešųjų ir privačių interesų
derinimo teiktos nuolat tiek telefonu,
tiek bendraujant betarpiškai. Policijos
įstaigų atitikties pareigūnai 474
kartus
teikė
individualias
konsultacijas policijos darbuotojams
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaravimo klausimais.
VSAT ir jos struktūriniuose
padaliniuose dėl Viešųjų ir privačių
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo
tarnautojams buvo parengtos ir
pateikta 18 rašytinių rekomendacijų
kaip elgtis, kad nekiltų interesų
konfliktas.
VST darbuotojams pateiktos dvi
rekomendacijos dėl privačių interesų
deklaravimo ir viena – dėl
Vyriausiosios
tarnybinės
etikos
komisijos skelbiamo elektroninio
tarnybinės etikos patarėjo, kuriuo
naudodamiesi
asmenys
gali
išsiaiškinti, ar jie gali dalyvauti
sprendžiant tam tikrus klausimus,
atstovauti kitiems asmenims ar
priimti dovanas.
FNTT Imuniteto ir kontrolės
skyriaus atitikties pareigūnai nuolatos
konsultuoja
darbuotojus
dėl
tarnybinės
etikos
nuostatų
įgyvendinimo tarnybinėje veikloje,
atsako į klausimus ir pataria, kaip
elgtis,
kad
tarnybinė
veikla
neprieštarautų Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymui. 2018 metais
buvo parengtos ir išplatintos
Tarnybos padaliniams 2018-06-21
rekomendacijos dėl bendravimo su
advokatų praktika užsiimančiais
buvusiais kolegomis ir galimo
privačių interesų konflikto, taip pat
2018-11-06 rekomendacijos dėl
viešųjų ir privačių interesų derinimo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
valstybinėje tarnyboje įstatymo
taikymo.
PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
rekomendacijos dėl galimo interesų
konflikto rengiamos atsižvelgiant į
privačių
interesų
deklaracijose
esančią informaciją. Rekomendacijos
teikiamos patikrinus privačių interesų
deklaracijų duomenis (ne rečiau kaip
kartą
per
metus)
arba
deklaruojančiajam
papildžius
privačių
interesų
deklaracijos
duomenis. Per 2018 metus VPGT
pateiktos 56 rekomendacijos.
ADIC savo darbuotojams teikia
individualias rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų taikymo.

1.14.

Vykdyti privačių
deklaracijose
duomenų kontrolę.

interesų
pateiktų

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Užtikrinta Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi
kontrolė.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-3 reikšmė pasiekta.
Kasmet
atliekama Vykdoma.
VRM ir įstaigose prie PD. Policijos įstaigose buvo
VRM
dirbančių vykdoma Viešųjų ir privačių interesų
asmenų
privačių derinimo valstybinėje tarnyboje
interesų deklaracijose įstatymo nuostatų laikymosi kontrolė,
pateiktų
duomenų patikrinti 2490 darbuotojų pateikti
peržiūra,
su
jos duomenys
privačių
interesų
rezultatais supažindinti deklaracijose.
Vyriausiosios
suinteresuoti asmenys. tarnybinės etikos komisijos (toliau –
VTEK)
Interesų
deklaracijų
informacinėje sistemoje (toliau –
IDIS) buvo tikrinama ar darbuotojai,
privalantys deklaruoti privačius
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
interesus, yra pateikę privačių
interesų deklaracijas. Pvz., PD
atitikties pareigūnas patikrino ir
nustatė, kad privačių interesų
deklaracijų nepateikė arba netinkamai
pateikė 126
darbuotojai. Tokie
darbuotojai buvo įpareigoti iki
nustatyto termino tinkamai pateikti
privačių interesų deklaracijas teisės
aktų nustatyta tvarka. Viešųjų ir
privačių interesų deklaracijų kontrolė
2018 m. taip pat buvo vykdoma ir dėl
pretenduojančių dirbti policijoje,
pretendentų į aukštesnes pareigas,
perkeliamų į kitas (lygiavertes ar
žemesnes) pareigas, į pareigas,
kurioms taikoma rotacija, policijos
pareigūnų.
VSAT ir VSAT pasienio rinktinėse
2018 m. buvo patikrintos buvo
patikrintos 1113 dirbančių asmenų
pateiktos viešųjų ir privačių interesų
deklaracijų (279 – Ignalinos pasienio
rinktinėje, 33 – Vilniaus, 244 –
Varėnos, 229 – Pagėgių, 210 – PAPR,
118 – VSAT CĮ). Kontroliuota ar
asmenys tinkamai deklaruoja savo
privačius
interesus.
Teiktos
konsultacijos viešųjų ir privačių
interesų
deklaracijų
pildymo
klausimais.
FNTT. Imuniteto ir kontrolės
skyriaus atitikties pareigūnai 2018
metais atliko 99 valstybės tarnautojų
pateiktų
privačių
deklaracijų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
patikrinimą. Patikrinus buvo nustatyti
10 netinkamo deklaracijų pildymo
atvejai, darbuotojai buvo informuoti,
deklaracijos patikslintos ištaisant
padarytas klaidas. Taip pat nustatyti
atvejai, kai Tarnybos darbuotojams
būtina gauti leidimus dirbti kitą darbą
– į tai atkreiptas darbuotojų dėmesys.
Dėl
vieno
privačių
interesų
deklaracijos netinkamo pildymo
atvejo pagal Valstybinės tarnybinės
etikos komisijos pranešimą buvo
atliktas tarnybinis patikrinimas.
Atlikus tarnybinio nusižengimo
tyrimą darbuotojui skirta nuobauda –
pastaba.
Iš viso per 2018 metus patikrintos 100
FNTT valstybės tarnautojų privačių
interesų deklaracijos.
VST.
Nuolat
atliekami
patikrinimai, nustatytus netikslumus
nurodoma pašalinti. Patikrinta 100
proc. deklaracijų.
PAGD Viešųjų ir privačių interesų
deklaracijose esanti informacija
periodiškai peržiūrima. Nustačius
galimus netikslumus informuojami
deklaruojantys asmenys. PAGD
administracijos padalinių vadovai
supažindinami su jų vadovaujamų
skyrių darbuotojų privačių interesų
deklaracijose esančia informacija. Per
2018 metus peržiūrėtos visos (100%)
VPGT darbuotojų privačių interesų
deklaracijos.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
VAD. 2018 m. vasario mėn. buvo
atlikta VAD nuolatinės viešųjų
pirkimų komisijos narių, taip pat
darbuotojų, turinčių teisę atlikti
mažos vertės viešuosius pirkimus,
deklaracijose pateiktų duomenų
peržiūra, 9 VAD darbuotojai
įpareigoti
pašalinti
trūkumus.
Tikrintos viešųjų ir privačiųjų
interesų
deklaracijos
VAD
darbuotojų, kurie gauna leidimus
dirbti kitą darbą; peržiūrėtos viešųjų ir
privačiųjų interesų deklaracijos
asmenų, pretenduojančių dirbti.
RPD prie VRM. Nuolat stebima
informacija apie RPD prie VRM
darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
deklaravimą, esant poreikiui su
rezultatais
supažindinami
suinteresuoti asmenys. Viešųjų ir
privačių
interesų
deklaracijose
pateiktų
duomenų
kontrolės
vykdymas detalizuojamas Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų vykdymo ir kontrolės RPD
prie VRM apraše. Patikrintos 25 iš 51
darbuotojų deklaracijos.
MD direktorė ir skyrių vedėjai
vykdo skyrių darbuotojų viešųjų ir
privačių
interesų
deklaracijose
pateiktų
duomenų
kontrolę.
Tikrinimo metu nustatyta, kad ne visi
naujai įdarbinti darbuotojai buvo
pateikę viešųjų ir privačių interesų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
deklaracijas,
visiems
skyriaus
darbuotojams el. paštu buvo išsiųstas
priminimas pateikti / atnaujinti
deklaracijas.
IRD. 2018 metais IRD darbuotojai
pateikė 87 papildytas ir patikslintas
privačių interesų deklaracijas. Buvo
organizuota ir kontroliuota, kad
viešųjų pirkimų komisijos nariai,
darbuotojai,
atliekantys
supaprastintus pirkimus ar viešųjų
pirkimų procedūrose dalyvaujantys
ekspertai iki 2018 m. vasario 1 d.
pateiktų papildytas privačių interesų
deklaracijas. Iki 2018 m. vasario 1 d.
šiais duomenimis deklaracijas papildė
20 darbuotojų. Teiktos konsultacijos
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaracijų pildymo klausimais.
Tikrinant IRD darbuotojų pateiktas
deklaracijas buvo nustatyta pildymo
netikslumų: neteisingai nurodyti
pareigų kodai, neteisingai deklaruotas
akcijų įsigijimas. Atsižvelgdami į
nustatytus
deklaracijų
pildymo
netikslumus, darbuotojai deklaracijas
patikslino. Buvo tikrinta, ar valstybės
tarnautojai, turintys leidimus dirbti
kitą darbą, yra nurodę privačių
interesų
deklaracijose
visas
darbovietes.
TVŪD direktoriaus 2018-05-30
įsakymu Nr. 8V-111 „Dėl viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
nuostatų vykdymo ir laikymosi
kontrolės“ paskirti atsakingi asmenys,
suteikti jiems įgaliojimai. Informacija
tikrinama deklaravimo informacinėje
sistemoje PIDIS.
ADIC darbuotojas, atsakingas už
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaracijose pateiktų duomenų
kontrolę, VTEK IDIS sistemos
pagalba atlieka VPIDVTĮ nuostatų
laikymosi
kontrolę.
2 ADIC
tarnautojai tikslino viešųjų ir
privačiųjų interesų deklaracijas.
Atlikti patikrinimus nebuvo poreikio.
JTS. Vadovaujantis JTS viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi bei kontrolės
vykdymo tvarkos aprašu, iki 2018-1231 JTS asmeniui, atsakingam už
privačių
interesų
deklaravimo
proceso stebėsenos atlikimą ir
privačių
interesų
deklaracijų
priėmimą ir įsaugojimą, buvo pateikta
41 deklaracija. Su privačių interesų
deklaracijų
duomenimis
buvo
supažindinti JTS direktorius ir
padalinių vadovai. Iki 2018-12-31
interesų konflikto pavojaus atvejų
nebuvo nustatyta.
Vadovaudamiesi LR viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 10
straipsnio nuostatų pakeitimais, JTS
viešojo pirkimo komisijos nariai,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
asmenys,
paskirti
atlikti
supaprastintus pirkimus, iki 2018-0201 viešai deklaravo privačius
interesus (2018-01-05 JTS direktorės
įsakymas Nr. IV-3).
MC. Peržiūrėtos 55 gydytojų
privačių interesų deklaracijos, iš kurių
buvo rasta pažeidimų:
1) 5 gydytojai pažeidė Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo 5
straipsnio 1 dalies nuostatas (t. y.
deklaruoti
privačius
interesus
įstatymo nustatyta tvarka per 30
kalendorinių dienų);
2) 13 gydytojų pažeidė minėto
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1
punkto ir 7 straipsnio 1 dalies
nuostatas (t. y. nenurodydami visų
savo
darboviečių).
Papildoma
kontrolė bus atlikta 2018 m.
pabaigoje.
„Regitra“. Privačius interesus
deklaruoja 420 darbuotojų. Peržiūrėti
5 darbuotojų deklaracijų duomenys.
Deklaracijų duomenys peržiūrimi
atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes,
priimant sprendimus, gautus skundus.
Įmonėje nėra nuolatinio pobūdžio
interesų konfliktų. Darbuotojai patys
yra atsakingi už deklaracijų apskaitą,
todėl kasmet primenama operatyviau
informuoti apie prievoles, nustatant
rizikos veiksnius, ir būtinybę
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
nusišalinti
vengiant
interesų
konflikto.
„Dainava“. Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos apraše
nustatytos procedūros dėl Centre
„Dainava“ dirbančių asmenų privačių
interesų
deklaracijose
pateiktų
duomenų kontrolės.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras.
Paskirtas
atsakingas
asmuo, vykdantis privačių interesų
deklaracijose pateiktų duomenų
kontrolę. Atsakingo asmens funkcijos
numatytos Viešųjų ir
čių interesų derinimo ir kontrolės
tvarkos apraše.
„Pušynas“. 2018 m. buvo peržiūrėti
visų deklaruoti privalančių asmenų
duomenys. Neatitikimų nenustatyta.
Nesant
pakankamai
išsamios
įstaigų
informacijos,
tikslios
laukiamo rezultato kriterijaus P-14-4 reikšmės apskaičiuoti nėra
galimybės.

1.14¹.

Išanalizuoti esamą padėtį
viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
reikalavimų
užtikrinimo
srityje
Valstybinėje
priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje (toliau –
VPGT):
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Eil. Nr.
1.141.1.

1.141.2.

1.141.3.

Priemonės

Vykdytojai

Surinkti
informaciją
apie
VPGT dirbančius artimus
asmenis (kaip jie apibrėžti
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatyme),
išanalizuoti šią informaciją,
susipažinti su minėtų asmenų
tarnybos eiga, nustatyti, ar
nebuvo viešųjų ir privačių
interesų
konfliktų
atvejų,
susijusių su minėtų asmenų
tarnybos eiga, įvertinti rizikas
interesų
konfliktams
kilti
ateityje
vykdant
vidaus
administravimo
ir
kitas
funkcijas.
Surinkti
ir
išanalizuoti
informaciją apie iš įmonių,
įstaigų, asociacijų ar fondų
gautą paramą (nuo 2015 m.
sausio 1 d.), apie įmones,
įstaigas, asociacijas ar fondus,
prisidėjusius prie švenčių
organizavimo, apmokėjusius
dalį renginių išlaidų, steigusius
prizus, reklamavusius per
VPGT šventes savo veiklą,
apmokėjusius
išvykų,
komandiruočių išlaidas ar jų
dalį ir pan.
Surinkti
informaciją
apie
VPGT
pareigas
einančių
įstaigų
ir
administracijos
padalinių vadovų, valstybinės

PAGD

Įvykdymo
terminas
2016 m.
rugsėjo 1 d.

Laukiami
rezultatai
Užkirstas
kelias
galimiems
nepotizmo atvejams
VPGT pasireikšti.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Atlikta
surinktos
informacijos
apie
VPGT
dirbančius
artimus
asmenis
analizė,
įvertintos
galimos
rizikos,
susijusios
su
sprendimų
rengimu,
svarstymu ir priėmimu
dėl VPGT dirbančių
artimų asmenų.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
surinkta informacija apie VPGT
dirbančius artimus asmenis. Esant
poreikiui darbuotojams pateiktos
rekomendacijos siekiant išvengti
viešųjų ir privačių interesų konflikto.
Nustatyti galimi trūkumai aptarti
pasitarimuose su departamentui
pavaldžių įstaigų vadovais, nurodyti
galimi trūkumų šalinimo būdai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-4-11 reikšmė pasiekta.

PAGD

PAGD

2016 m.
lapkričio 1 d.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Užkirstas
kelias
galimoms
korupcijos
apraiškoms
pasireikšti VPGT
gaunant paramą iš
įmonių,
įstaigų,
asociacijų ar fondų.

Bus
nustatyti
privačių
interesų
deklaracijas
neteisingai užpildę

Atlikta
surinktos
informacijos apie gautą
paramą iš įmonių,
įstaigų, asociacijų ar
fondų analizė bei
įvertintos
galimos
rizikos, susijusios su
VPGT
vykdoma
valstybine
priešgaisrine priežiūra.

Atlikta
surinktos
informacijos,
susijusios su viešųjų ir
privačių
interesų

Įvykdyta
PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
surinkta informacija apie VPGT gautą
paramą. Susipažinta su paramos
gavimo aplinkybėmis. Esant poreikiui
departamentui pavaldžioms įstaigoms
pateiktos rekomendacijos kaip reikėtų
elgtis vertinant siūlomą paramą.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-42 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Informacija
apie
priemonėje
nurodytus asmenis buvo renkama
kartu su kitų VPGT darbuotojų
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Eil. Nr.

1.141.4.

Priemonės
priešgaisrinės
priežiūros
pareigūnų,
personalo
administravimo ir viešųjų
pirkimų funkcijas atliekančių
valstybės tarnautojų kitą darbą
ar juridinius asmenis, kurių
dalyvis yra jis ar jo sutuoktinis,
sugyventinis,
partneris,
individualią veiklą (kaip ji
apibrėžta Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio
įstatyme), narystę ir pareigas
įmonėse, įstaigose, asociacijose
ar fonduose, išskyrus narystę
politinėse
partijose
ir
profesinėse
sąjungose,
ir
sulyginti su šių asmenų
privačių interesų deklaracijose
esančia ir kita VPGT turima
informacija šiais klausimais.
Parengti ataskaitą apie esamą
padėtį VPGT
viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
reikalavimų
užtikrinimo
srityje, numatant nustatytų
pažeidimų ir kitų rizikos
veiksnių šalinimo ir (ar)
mažinimo priemones.

Vykdytojai

PAGD

Įvykdymo
terminas

2017 m.
kovo 1 d.

Laukiami
rezultatai
asmenys, galimai
interesų konflikte
esantys
ir
to
nedeklaravę VPGT
valstybės
tarnautojai,
nustatyti įstatymų
nuostatas dėl kito
darbo deklaravimo
ir leidimų dirbti kitą
darbą
gavimo
pažeidę
VPGT
valstybės
tarnautojai.

Laukiamo rezultato
kriterijai
derinimo valstybinėje
tarnyboje reikalavimų
užtikrinimu, analizė,
įvertintos
rizikos,
susijusios su VPGT
valstybės
tarnautojų
funkcijų
atlikimu
kitose darbovietėse.

Bus
numatytos
esamos situacijos
viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
reikalavimų
užtikrinimo
tobulinimo
priemonės.

Vidaus
reikalų
ministerijos kovos su
korupcija 2016–2018
metų
programos
įgyvendinimo
priemonių plano (toliau
– VRM planas) 1.141.1,
1.141.2
ir
1.141.3
papunkčiuose atliktų
analizių
pagrindu
parengta ataskaita ir
pateikta
PAGD
direktoriui,
PAGD
pavaldžių
įstaigų
vadovams (pagal jų

Pasiekti rezultatai
duomenimis remiantis su SODRA
2017 m. balandžio 25 d. pasirašyta
duomenų
teikimo
sutartimi.
Nustačius galimus interesų konfliktų
atvejus
buvo
pateikiamos
rekomendacijos dėl galimo interesų
konflikto.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-43 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta.
Remiantis 2017 m. balandžio 25 d.
Duomenų teikimo sutartimi Nr. ADS13/6-190, departamentas ir jam
pavaldžios įstaigos kreipėsi į IRD prie
VRM su prašymais pateikti duomenis
apie VPGT darbuotojų antrą darbą ir
draudėją.
Surinkus
informaciją
nustatytą, kad VPGT antrą darbą
dirba 597 asmenys iš jų 441 turėdami
įstaigos vadovo leidimus. 166
asmenys leidimų dirbti antrą darbą
neturėjo. Siekiant įvertinti galimo
tarnybinio nusižengimo aplinkybes
šių
asmenų
atžvilgiu
pradėti
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Eil. Nr.

1.141.5.

Priemonės

Vykdytojai

VRM plano 1.141.1, 1.141.2 ir
1.141.3 papunkčiuose atliktų
analizių pagrindu parengti
išankstines
rašytines
rekomendacijas, skirtas VPGT
pareigas einantiems valstybės
tarnautojams,
nuo
kokių
sprendimų rengimo, svarstymo
ar priėmimo procedūrų privalo
nusišalinti asmenys, turintys
privačių interesų, kurie gali
sudaryti prielaidas kilti interesų
konfliktui.

PAGD

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2017 m.
balandžio 1 d.

Bus
pateiktos
rašytinės
rekomendacijos dėl
galimų
interesų
konfliktų,
imtasi
priemonių
galimiems
interesų
konfliktams
išvengti
ir
nepotizmo atvejams
užkardyti.

Laukiamo rezultato
Pasiekti rezultatai
kriterijai
kompetenciją) ir VRM tarnybiniai patikrinimai.
generaliniam
Gavus šią informacija taip pat
inspektoriui.
nustatyti asmenys, dirbantys turėdami
verslo liudijimus. Atsižvelgiant į
veiklos pobūdį šiems asmenims
pasiūlyta papildyti savo privačių
interesų
deklaracijose
esančius
duomenis. Nustačius pažeidimus ir
įtariant galimą riziką kilti interesų
konfliktui
šiems
darbuotojams
parengtos ir įteiktos rekomendacijos
dėl galimo interesų konflikto.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-44 reikšmė pasiekta.
Pateiktos
rašytinės Įvykdyta.
rekomendacijos,
Priemonės vykdymo metu surinkta
skirtos VPGT pareigas informacija
buvo
įvertinta
einantiems valstybės departamento Vidaus tyrimų skyriuje.
tarnautojams,
nuo Išanalizuoti duomenys apie VPGT
kokių
sprendimų dirbančius artimus asmenis (kaip jie
rengimo, svarstymo ar apibrėžti Viešųjų ir privačių interesų
priėmimo procedūrų derinimo valstybinėje tarnyboje
privalo
nusišalinti įstatyme). Nustačius galimus interesų
asmenys,
turintys konflikto atvejus buvo bendrauta su
privačių interesų, kurie departamentui pavaldžių įstaigų
gali sudaryti prielaidas vadovais, jiems primintos galimos
konflikto
galimybės.
kilti
interesų interesų
Atitinkamais atvejais darbuotojams
konfliktui.
buvo
teikiamos
išankstinės
rekomendacijos dėl galimo interesų
konflikto. Taip pat siūlyta peržiūrėti
pareigybių aprašymus ir užtikrinti,
kad tarp giminystės ryšių turinčių
asmenų nebūtų tiesioginio pavaldumo
kas galėtų sudaryti galimybes
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Eil. Nr.

1.142.

Priemonės

Patikrinti per Privačių interesų
deklaracijų
informacinę
sistemą (toliau – IDIS), ar visi
VRM
pareigas
einantys
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai, atliekantys su ES
fondų
administravimu

Vykdytojai

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrinta Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi
kontrolė.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Atlikta VRM pareigas
einančių
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų, atliekančių
su
ES
fondų
administravimu
susijusias
funkcijas,

Pasiekti rezultatai
pažeidinėti įstatymus.
Išanalizuota informacija apie VPGT
gautą paramą nuo 2015 metų sausio 1
d.
Informaciją
pateikė
17
departamentui pavaldžių įstaigų.
Parama buvo gauta pinigais ir
daiktais. Taip pat įvertinta PAGD
pavaldžių įstaigų paramos vertinimo
komisijų
protokoluose
esanti
informacija. Pastebėta, kad vertinant
gaunamos paramos atitikimą teisės
aktų
reikalavimams
neišsamiai
užfiksuojama
vertinimui būtina
informacija. Ne visuomet įmanoma
nustatyti vertinamas aplinkybes, t. y.
kokioms sąlygoms esant buvo
teikiama ir priimama parama ar ji
tikrai atitinka pirmiau minėtų
įstatymų nuostatoms. Siekiant ateityje
išvengti
panašių
netikslumų
departamento Vidaus tyrimų skyrius
2016 ir 2017 metais organizuotų
pasitarimų metu aptarė nustatytus
netikslumus bei pasiūlė komisijų
posėdžių protokoluose išsamiau
fiksuoti aptariamą informaciją.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-45 reikšmė pasiekta.
Vykdoma.
Tikrinama.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Užkirstas
kelias
galimiems interesų
konfliktams,
susijusiems
su
funkcijų vykdymu
dirbant papildomą
darbą,
ir
(ar)
valstybės tarnautojų
dalyvavimui
su
valstybės tarnyba ar
vidaus
tarnyba
nesuderinamoje
veikloje.

susijusias funkcijas,
yra
pateikę
privačių
interesų
deklaracijas
ir
šiose
deklaracijose
pateiktus
duomenis.
1.15.

Iš
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu
ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro (toliau –
Apdraustųjų registras) gautų
duomenų pagrindu atlikti
tikrinimus dėl galimų valstybės
tarnautojų interesų konfliktų.

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM (išskyrus
viešąsias
įstaigas ir VĮ
„Regitra“)

Laukiamo rezultato
kriterijai
privačių
interesų
deklaracijose pateiktų
duomenų
peržiūra,
esant
poreikiui
valstybės tarnautojams
pateiktos
rekomendacijos.
Iš Apdraustųjų registro
gautų
duomenų
pagrindu
kasmet
atliekami VRM ir
įstaigose prie VRM
pareigas
einančių
valstybės
tarnautojų
tikrinimai.

Pasiekti rezultatai

Vykdoma.
VRM KPVTS kreipėsi į IRD su
prašymu
pateikti
Valstybinio
socialinio draudimo fondo prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos duomenis apie VRM
pareigas
einančius
valstybės
tarnautojus, kurie 2018 metais dirbo
arba dirba kitą darbą. Pagal gautus
duomenis pažeidimų nenustatyta.
PD. Iš Apdraustųjų registro PD du
kartus per metus gauna ir vertina
duomenis apie policijos darbuotojų
dirbamą kitą darbą (veiklą) ir galimus
interesų konfliktų atvejus. Gauta
informacija esant reikalui lyginama
su informacija, pateikta darbuotojų
privačių
interesų
deklaracijose.
Tikrinama, ar dirbant kitą darbą pagal
darbo sutartį yra gauti leidimai iš
pagrindinės darbovietės. Vykdant šių
leidimų
išdavimo
procedūras
vertinami
darbuotojų
pateikti
duomenys, dokumentai ir kt. Sodros
duomenimis, 2018 m. policijos
įstaigose iš viso kitą darbą dirbo ar
vertėsi individualia veikla 1247
darbuotojai.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
VST. Patikrinta 100 proc. Tarnybos
valstybės
tarnautojų
duomenys
Apdraustųjų registre. Tarnybiniai
patikrinimai nepradėti.
VSAT. 2018 m. atlikta Valstybinio
socialinio draudimo fondo duomenų
analizė
dėl
VSAT
valstybės
tarnautojų dirbamo kito darbo. Per
2018 m. kitą darbą dirbo 459 VSAT
valstybės tarnautojų (tai sudaro 6,65
proc.
visų
VSAT
valstybės
tarnautojų), iš kurių 230 dirbo kitą
darbą pagal darbo sutartis. Atliekant
analizę, nenustatyta atvejų, kad
VSAT tarnautojų dirbamas kitas
darbas (neatsižvelgiant į tai, ar jam
buvo reikalingas leidimas, ar nebuvo)
būtų sukėlęs viešųjų ir privačių
interesų
konfliktą
valstybės
tarnyboje, sudarytų prielaidas tarnybą
panaudoti asmeniniais interesais,
diskredituotų valstybės tarnybos
autoritetą ar kliudytų valstybės
tarnautojui tinkamai atlikti jo
pareigybės aprašyme nustatytas
funkcijas.
VAD. Per 2018 m. 2 kartus buvo
kreiptasi į IRD prie VRM dėl
informacijos
pateikimo
iš
Apdraustųjų registro. Buvo gauti
duomenys dėl VAD valstybės
tarnautojų,
kuriems
reikalingas
leidimas dirbti kitą darbą, darbuotojai
turėjo
Departamento
išduotus
leidimus dirbti kitą darbą. Surinktos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
informacijos pagrindu (dirbo darbą
neturint leidimo dirbti kitą darbą;
laiku nesikreipė dėl leidimo dirbti kitą
darbą) 2 VAD darbuotojams skirta
tarnybinė nuobauda – pastaba.
FNTT. Imuniteto ir kontrolės
skyriaus atitikties pareigūnai per 2018
metus
atliko
1
Tarnybos
administracijos
padalinio
52
valstybės
tarnautojų
Lietuvos
Respublikos apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir valstybinio
socialinio draudimo išmokų gavėjų
registre
esančių
duomenų
patikrinimą, pažeidimų nenustatyta.
PAGD. Remiantis su SODRA
2017-04-25 pasirašyta duomenų
teikimo sutartimi, vertinama pateikta
informacija apie VPGT darbuotojų
dirbamą kitą darbą ir galimus viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje pažeidimus. Į
SODRA kreipiamasi ne rečiau kaip
kartą per kalendorinius metus. Esant
poreikiui
dėl
atskirų
atvejų
kreipiamasi dažniau.
RPD prie VRM. Periodiškai
vykdoma RPD prie VRM darbuotojų
kito darbo stebėsena ir kontrolė
(vykdomos leidimų dirbti kitą darbą
išdavimo/panaikinimo procedūros,
tikrinami duomenys, pateikiami
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaracijose ir kt.). 2018 m. buvo
gautas vienas RPD prie VRM
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
valstybės tarnautojos prašymas dėl
leidimo dirbti kitą darbą, kuris buvo
įvertintas RPD prie VRM valstybės
tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą
darbą pagal darbo sutartį komisijoje ir
išduotas leidimas.
MD. 2018 m. iš Apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro gautų
duomenų pagrindu atlikti tikrinimai
dėl galimų valstybės tarnautojų
interesų
konfliktų.
Pažeidimų
nenustatyta.
TVŪD.
Patikrinimas
atliktas.
Neatitikimų nenustatyta.
IRD. 2018 m. Apdraustųjų registro
duomenų pagrindu atlikto tikrinimo
metu nustatyta, kad pagal darbo
sutartį dirbantys valstybės tarnautojai
turi išduotus leidimus dirbti kitą
darbą. Analizuoti viešųjų ir privačių
interesų
deklaracijose
pateikti
duomenys.
ADIC. 2018 m. atliktas ADIC
darbuotojų tikrinimas už 2017 m.
Pažeidimų nenustatyta.

1.16.

Iš
Administracinių
nusižengimų
registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų
registro
gautų
duomenų pagrindu atlikti

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM (išskyrus
viešąsias

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-5 reikšmė pasiekta.
Įvertinama, ar nėra Iš
Administracinių Vykdoma.
įstatymuose
nusižengimų registro ir
VRM KPVTS 2018 m. kreipėsi į
nustatytų pagrindų, Įtariamųjų,
IRD su prašymu pateikti duomenis
kurie užkerta kelią kaltinamųjų
ir apie VRM pareigas einančius
valstybės
neteistųjų
registro valstybės tarnautojus ir darbuotojus
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Eil. Nr.

Priemonės
tikrinimus
dėl
tarnautojų
atsakomybės.

valstybės
tarnybinės

Vykdytojai
įstaigas ir VĮ
„Regitra“)

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai
tarnautojui toliau
eiti pareigas ar yra
tiesiogiai susiję su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu.

Laukiamo rezultato
kriterijai
gautų
duomenų
pagrindu
atliekami
VRM ir įstaigose prie
VRM
pareigas
einančių
valstybės
tarnautojų
patikrinimai.

Pasiekti rezultatai
padarytus administracinius teisės
pažeidimus Administracinių teisės
pažeidimų registro duomenimis ir
turėtus
teistumus
Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
duomenimis.
Įvertinus
Administracinių
nusižengimų
registre esančius duomenis apie
tikrinamų
valstybės
tarnautojų
padarytus
ANK
pažeidimus,
nenustatyta įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkirstų kelią
tarnautojui toliau eiti pareigas ar būtų
tiesiogiai susiję su tarnybinės
atsakomybės taikymu. Patikrinta
100% valstybės tarnautojų.
PD. Du kartus per metus gaunami
duomenys
iš
Administracinių
nusižengimų
ir
Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų. Šių
duomenų
pagrindu
atliekami
vertinimai, ar nėra įstatymuose
nustatytų pagrindų, kurie užkerta
kelia valstybės tarnautojui toliau eiti
pareigas ar yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės taikymu.
VST. Patikrinta informacija apie
darbuotojų (100%) Administracinių
nusižengimų registre
įvykdytus
administracinius nusižengimus ir
administracinės teisės pažeidimus ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registre įvykdytas nusikalstamas
veikas. Tarnybiniai patikrinimai
nepradėti. Dėl valstybės tarnautojams
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
pradėtų ikiteisminių tyrimų buvo
pradėti 3 tarnybiniai patikrinimai, bet
jų pradėjimo vada – pačių valstybės
tarnautojų ar kitų tarnybos pareigūnų
tarnybiniai pranešimai. Tarnybinės
nuobaudos neskirtos.
VSAT. Pagal iš IRD prie VRM
gautus
duomenis
dėl
VSAT
darbuotojų padarytų administracinių
nusižengimų
ir
patraukimo
baudžiamojon
atsakomybės
nustatyta, kad per 2018 m. 779 VSAT
darbuotojai
padarė
928
administracinius
nusižengimus.
Atlikus analizę nustatyta, kad 9
pareigūnai buvo padarę šiurkščius
administracinius teisės pažeidimus, t.
y. neblaivaus pasirodymas viešoje ir
transporto priemonės vairavimas
esant neblaiviam, dviem pareigūnams
atlikus tarnybinį patikrinimą skirta
tarnybinė nuobauda pažeminimas
pareigose, 6 pareigūnai buvo atleisti
iš vidaus tarnybos, vieno pareigūno
atžvilgiu tarnybinis patikrinimas
sustabdytas, kadangi jis apskundė
policijos nutarimą administracinio
nusižengimo byloje. Dažniausiai
padaromi
ir
fiksuojami
administraciniai teisės nusižengimai:
leistino greičio viršijimas bei
sustojimas ir palikimas stovėti
transporto priemonę draudžiamoje
vietoje bei kalbėjimas telefonu be
laisvų rankų įrangos.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
2018 m. 15 VSAT pareigūnų pareikšti
įtarimai už padarytas nusikalstamas
veikas
(vienam
už
padarytą
korupcinio pobūdžio nusikalstamą
veiką, 14 – už nekorupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas.) Iš minėtų 15
pareigūnų šiai dienai 8 atžvilgiu
ikiteisminis tyrimas nutrauktas (4
susitaikius su nukentėjusiuoju, 4
nesant nusikaltimo sudėties), 3 atleisti
nuo baudžiamosios atsakomybės
pagal laidavimą (vienas sprendimą
apskundė), o 5 atleisti iš VSAT.
VAD. Iš IRD prie VRM gauti
duomenys už laikotarpį nuo 2017-1121 iki 2018-10-23 apie VAD
darbuotojų
Administracinių
nusižengimų registre
įvykdytus
administracinius nusižengimus ir
administracinės teisės pažeidimus ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registre įvykdytas nusikalstamas
veikas. Pasiūlyta administracinės
teisės
pažeidimus
padariusių
Departamento darbuotojų atžvilgiu
atlikti profilaktinius pokalbius dėl
Etikos taisyklių laikymosi. Duomenų
apie
Departamento
darbuotojų
teistumus negauta.
FNTT Per 2018 metus FNTT
Imuniteto ir kontrolės skyriaus
atitikties pareigūnai atliko 1 Tarnybos
administracijos
padalinio
48
valstybės tarnautojų Administracinių
teisės
pažeidimų
registre
ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registre
esančių
duomenų
patikrinimą.
Įvertinus
Administracinių
nusižengimų
registre esančius duomenis apie
tikrinamų
valstybės
tarnautojų
padarytus
ANK
pažeidimus,
nenustatyta įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkirstų kelią
tarnautojui toliau eiti pareigas ar būtų
tiesiogiai susiję su tarnybinės
atsakomybės taikymu.
Įvertinus Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registre esančius valstybės
tarnautojų duomenis, nenustatyta
įstatymuose nustatytų pagrindų, kurie
užkirstų kelią valstybės tarnautojams
toliau eiti pareigas ar būtų tiesiogiai
susiję su tarnybinės atsakomybės
taikymu.
PAGD. Iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
departamento Vidaus tyrimų skyrius
ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius
surenka
informaciją
apie
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų galimus teisės aktų
pažeidimus. Nustačius pažeidimus
atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Per 2018 metus VPGT nustatyti 96
pažeidimų atvejai.
RPD prie VRM. Tiesiogiai į
Administracinių teisės pažeidimų
registrą ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
neteistųjų registrą dėl RPD prie VRM
pareigas
einančių
valstybės
tarnautojų 2018 m. nesikreipta.
Kreipiantis į STT dėl informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas RPD prie VRM, STT
pateikiamuose
atsakymuose
pateikiama informacija, nurodyta
Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio 2
dalyje, t. y. pateikiama informacija
apie
asmenis,
vadovaujantis
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registre,
Prevencinių
poveikio
priemonių
taikymo
registre,
Administracinių
nusižengimų
registre, Vidaus reikalų pareigūnų
registre,
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
prie
Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos,
Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
informacinėse sistemose pateikiamais
duomenimis. Per 2018 m. buvo
kreiptasi dėl 8 asmenų, gautas
atsakymas iš STT dėl 8 asmenų
IRD. 2018 m Administracinių
nusižengimų registro (toliau – ANR)
duomenų pagrindu atlikto tikrinimo
metu, nustyta, kad IRD valstybės
tarnautojai padarė administracinius
nusižengimus važiuodami be bilieto
ar pažeidę Kelių eismo taisykles
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Eil. Nr.

1.17.

Priemonės

Didinti
Vidaus
reikalų
informacinės
sistemos
Centrinio duomenų banko

Vykdytojai

VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM, kurios

Įvykdymo
terminas

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

(sustojo ir stovėjo draudžiamoje
vietoje, nesilaikė kelio ženklų).
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registre duomenų apie IRD valstybės
tarnautojus nebuvo.
MD. 2018 m. atlikti tikrinimai
Administracinių nusižengimų registre
ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų
registre dėl valstybės tarnautojų
tarnybinės atsakomybės. Pagrindų
pradėti tyrimą nenustatyta.
ADIC Atlikus duomenų, pateiktų
IRD 2018-06-12 raštu „Dėl duomenų
pateikimo“,
analizę,
pažeidimų
nenustatyta (3 ADIC darbuotojai
bausti administracine bauda).
Ginklų fondas 2017 metais
kreipėsi į Administracinių teisės
pažeidimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
tvarkytoją dėl aplinkybių, dėl kurių
Ginklų fondo valstybės tarnautojai
negalėtų eiti valstybės tarnautojų
funkcijų,
pateikimo.
Pateiktos
informacijos pagrindu nustatyta, kad
įstatymuose nurodytų pagrindų, kurie
užkirstų kelią tarnautojui toliau eiti
pareigas ar yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės taikymu,
nėra.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-4-6 reikšmė pasiekta.
Išvengta situacijų, Kasmet
atliekamas Vykdoma.
kai VRIS CDB VRM ir įstaigų prie Prisijungimą turi centrinių įstaigų
duomenimis
VRM
valstybės darbuotojai – PD, VSAT, FNTT,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

(toliau – VRIS CDB) duomenų
tvarkymo kontrolę.

savo veikloje
naudojasi VRIS
CDB
duomenimis.

Įvykdymo
terminas
kalendorinius
metus

Laukiami
rezultatai
naudojamasi
neteisėtai
nepagrįstai.

Laukiamo rezultato
kriterijai
tarnautojų
ir
ar darbuotojų VRIS CDB
duomenų tvarkymo ir
naudojimo teisėtumo ir
pagrįstumo
patikrinimas.

Pasiekti rezultatai
PAGD, VAD, taip pat Viešojo
saugumo
tarnybos,
Migracijos
departamento.
PD. Atlikti 1426 policijos įstaigų
darbuotojų duomenų tvarkymo atvejų
duomenų registruose teisėtumo ir
pagrįstumo
patikrinimai.
Dėl
patikrinimų
metu
nustatytų
pažeidimų pradėti 9 tarnybiniai
patikrinimai ir už neteisėtą VRIS
naudojimą
CDB
duomenų
pareigūnams skirtos 6 tarnybinės
nuobaudos.
VST.
Gavus
duomenis
iš
Informatikos ir ryšių departamento
prie VRM patikrintos Tarnybos
darbuotojų, kuriems suteikta teisė
atlikti VRIS CDB vartotojo funkcijas,
vykdytas
duomenų
peržiūros.
Pažeidimų nenustatyta.
VSAT 2018 m. patikrinta 47 VSAT
struktūrinių
padalinių,
535
darbuotojų, naudojimosi duomenų
bazėmis teisėtumas. Patikrinimo metu
buvo nustatytas vieno pareigūno
netinkamas naudojimasis duomenų
bazėmis, atlikus tarnybinį patikrinimą
pareigūnui už tarnybinį nusižengimą
buvo skirta tarnybinė nuobauda –
papeikimas. Daugiau pažeidimų
nenustatyta. Dažniausi nustatyti
trūkumai – tikslaus patikrinimo
pagrindo
nenurodymas.
Apie
nustatytus trūkumus informuoti
tiesioginiai vadovai, kurie užsiėmimų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
bei instruktažų metu primena
darbuotojams naudojimosi duomenų
bazėmis tvarką.
FNTT. Duomenų priežiūros
komisija 2018 metais atliko 14 VRIS
CDB vartotojų (naudotojų) (kas
sudaro 11,66 proc. visų FNTT
pareigūnų) patikrinimą dėl jų VRIS
CDB atliktų duomenų užklausų
peržiūros teisėtumo. Nustatyti 3
teisės aktų reikalavimų pažeidimai,
darbuotojams skirtos nuobaudos.
VAD. Vieno VAD darbuotojo
atžvilgiu
atliktas
tarnybinis
patikrinimas dėl galimai nepagrįsto
naudojimosi VRIS CDB, patvirtinta
išvada ir skirta nuobauda- pastaba.
PAGD. Tikrinti konkrečių VPGT
darbuotojų duomenų bazėse esančių
asmens
duomenų
naudojimo
pagrįstumą gali tik duomenų bazių
administratorius, o PAGD suteiktos
tik duomenų bazėse esančių duomenų
naudotojų teisės. Tačiau PAGD
Korupcijos prevencijos ir vidaus
tyrimų skyrius kreipėsi į PAGD
administracijos padalinių vadovus
siekiant surinkti informaciją apie
duomenų bazių naudojimą atliekant
tarnybines
funkcijas,
nurodant
darbuotojų
duomenis
(vardas,
pavardė, skyrius, pareigos), kuriems
suteikta teisė naudotis šiomis
duomenų bazėmis (taip pat nurodant,
kokia konkrečia duomenų baze ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
kokias
funkcijas
vykdydamas
darbuotojas naudojasi). Taip pat
PAGD
pavaldžioms
įstaigoms
nurodyta panaikinti teisę naudotis
duomenų bazėmis darbuotojams,
kuriems
atliekant
tarnybines
funkcijas duomenų bazių informacija
nebūtina. Priminta apie būtinybę
panaikinti
leidimus
naudotis
duomenų
bazėmis
asmenims,
nebedirbantiems departamente ar jam
pavaldžiose įstaigose.
IRD. Pagal pateiktas ataskaitas apie
VRIS CDB naudotojus, dirbančių
trijuose IRD padaliniuose, atlikti
duomenų
peržiūros
veiksmų
teisėtumo patikrinimai. Pažeidimų
nenustatyta.
MD. 2018 m. atlikta Informatikos ir
ryšių departamento pateiktų MD
darbuotojų 2017-2018 m. VRIS CDB
naudotojų duomenų tvarkymo ir
naudojimo
išklotinės
analizė.
Patikrinimo metu nustatyta, kad
vienas valstybės tarnautojas vieną
kartą asmens duomenis tikrino be
pagrindo. Pažeidimas užfiksuotas
asmens duomenų saugumo pažeidimų
žurnale.
Tiksliai
laukiamo
rezultato
kriterijaus
P-1-4-7
reikšmei
apskaičiuoti reikalingi išsamesni
duomenys.
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Eil. Nr.
1.18.

1.19.

1.20.

Priemonės

Vykdytojai

VRM kanclerio potvarkiu VRM Bendrasis
sudaryti komisiją, kuri vertins departamentas,
VRM valstybės tarnautojų ir Turto valdymo
darbuotojų pagal tarptautinį
ir ūkio
protokolą ar tradicijas gautas departamentas
dovanas ir reprezentacijai
prie VRM
skirtas dovanas. Parengti ir (toliau – TVŪD)
įdiegti technines priemones,
skirtas informacijai apie VRM
pagal tarptautinį protokolą ar
tradicijas gaunamas dovanas ir
reprezentacijai skirtas dovanas,
apskaitai tvarkyti.

Sudaryti
galimybes
techninėmis
priemonėmis
pateikti
informaciją
apie
korupcijos atvejus ir kitus
pažeidimus VRM generaliniam
inspektoriui ir Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui.
Nustatyti
techninėmis
priemonėmis VRM pateiktų
pranešimų apie korupcijos
atvejus ir kitus pažeidimus
nagrinėjimo ir administravimo
tvarką.

Įvykdymo
terminas
2016 m.
gruodžio 1 d.

Informatikos ir
ryšių
departamentas
prie VRM
(toliau – IRD),
VRM KPVTS

2017 m.
spalio 1 d.

VRM KPVTS

2017 m.
spalio 1 d.

Laukiami
Laukiamo rezultato
rezultatai
kriterijai
Užtikrinta skaidri VRM
kanclerio
dovanų
apskaita potvarkiu
sudaryta
VRM.
komisija, kuri vertins
VRM
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas
gautas
dovanas
ir
reprezentacijai skirtas
dovanas.
VRM
įdiegtos
techninės priemonės,
skirtos
informacijai
apie
VRM
pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas
gaunamas
dovanas
ir
reprezentacijai skirtas
dovanas,
apskaitai
tvarkyti.
Visuomenei
ir Per
metus
gautų
darbuotojams bus pagrįstų
pranešimų
apie
sudaryta galimybė (informacijos)
pateikti informaciją pastebėtus korupcijos
apie
pastebėtus atvejus
ir
kitus
korupcijos atvejus ir pažeidimus skaičiaus
kitus pažeidimus.
pokytis.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
Vidaus reikalų ministerijos kanclerio
2016-03-09 potvarkiu Nr. 1PV-9 „Dėl
komisijos sudarymo“ sudaryta Pagal
tarptautinį protokolą ar tradicijas
gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų
dovanų vertinimo komisija.
Laukiamo rezultato kriterijų P-14-8-1 ir P-1-4-8-2 reikšmės
pasiektos.

Įvykdyta.
Sukonfiguruotas autoatsakiklis tel.
Nr. (85) 271 8788, (vidinis tel. 5
8788). Suteiktos prieigos teisės
pasitikėjimo
telefono
įrašų
perklausymui.
Laukiamo rezultato kriterijaus P1-5-1 reikšmė pasiekta.
Aiškiai
Parengtas ir vidaus Įvykdyta.
reglamentuota
reikalų
ministro Parengtas ir vidaus reikalų ministro
techninėmis
įsakymu patvirtintas 2017-07-11 įsakymu Nr. 1V-498
priemonėmis VRM techninėmis
patvirtintas
„Informacijos
apie
pateiktų pranešimų priemonėmis
VRM pažeidimus teikimo ir tvarkymo
nagrinėjimo
ir pateiktų
pranešimų
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Eil. Nr.

1.21.

Priemonės

VST
sudaryti
galimybes
techninėmis
priemonėmis
pateikti
informaciją
apie
korupcijos atvejus ir kitus
pažeidimus.

Vykdytojai

VST

Įvykdymo
terminas

2017 m. sausio
1 d.

Laukiami
rezultatai
administravimo
tvarka, užtikrintas
pranešėjų
konfidencialumas ir
apsauga.
Visuomenei
bus
sudaryta galimybė
VST
pateikti
informaciją
apie
pastebėtus
korupcijos atvejus ir
kitus pažeidimus.

Laukiamo rezultato
kriterijai
nagrinėjimo
ir
administravimo
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašas“.

Laukiamo rezultato kriterijaus P1-5-2 reikšmė pasiekta.
Per
metus
gautų Įvykdyta.
pagrįstų
pranešimų VST interneto svetainėje sukurtas
apie
pastebėtus skyrius ,,Korupcijos prevencija“ bei
korupcijos atvejus ir paskelbtas VST pasitikėjimo telefono
kitus
pažeidimus numeris ir elektroninio pašto adresas.
skaičiaus pokytis.
Taip pat sudaryta galimybė pateikti
informaciją apie VRM ar jai
pavaldžių
įstaigų
tarnautojų
korupcinio elgesio atvejus. VST vado
2018-03-22 įsakymu Nr. 47V-347
patvirtintas
Informacijos
apie
korupcijos atvejus ir pažeidimus,
gautos Viešojo saugumo tarnyboje
prie
VRM,
registravimo
ir
nagrinėjimo
tvarkos
aprašas,
nustatantis informacijos, gautos
pasitikėjimo telefonu (su pokalbio
įrašymo funkcija ir autoatsakikliu) ir
el. paštu, registravimą, nagrinėjimą,
tvarkymą. Nurodytu VST el. paštu
2018 metais gautas 1 pranešimas apie
VST pareigūno galimą pažeidimą.
Dėl šio fakto pradėtas tarnybinis
patikrinimas.
Tarnybinio
nusižengimo nenustatyta. Dar 1
gautas pranešimas buvo nesusijęs su
VST
kompetencija
ir
VST
darbuotojais, todėl ši informacija
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
persiųsta
pagal
kompetenciją
Valstybės saugumo departamentui el.
p.
pranesk@vsd.lt.
Pranešimų
pasitikėjimo telefonu negauta.
Laukiamo rezultato kriterijus P-15-3 reikšmė pasiekta.

1.22.
1.23.

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Atlikti įstaigų prie VRM
VRM KPVTS
2018 m.
vadovų priimtų vidaus tarnybos
gruodžio 31 d.
sistemos pareigūnų tarnybinę
etiką reglamentuojančių teisės
aktų analizę ir įvertinti
būtinybę
parengti
bendrą
vidaus
tarnybos
sistemos
pareigūnų tarnybinės etikos
kodeksą.

1.24.

Vykdyti VRM ir įstaigų prie
VRM parengtų norminių teisės
aktų projektų antikorupcinį
vertinimą.

VRM
KPVTS

Nuolat, pagal
poreikį

1.241.

Atlikti norminių teisės aktų
projektų, reglamentuojančių su
Vidaus
saugumo
fondo
administravimu
susijusius

VRM KPVTS

Nuolat

Užtikrintas vienodų
tarnybinės etikos
standartų taikymas
visiems
vidaus
tarnybos sistemos
pareigūnams.

Atliekant teisės aktų
projektų
antikorupcinį
vertinimą,
bus
nustatyti
jais
numatomo teisinio
reguliavimo
trūkumai, dėl kurių
gali
susidaryti
sąlygos korupcijai
pasireikšti.
Atliekant teisės aktų
projektų
antikorupcinį
vertinimą,
bus

Atlikta vidaus tarnybos
sistemos
pareigūnų
tarnybinę
etiką
reglamentuojančių
teisės aktų analizė.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 201806-29 Vidaus tarnybos statuto
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1381
vidaus tarnybos sistemos pareigūno
sąvoka apima kelių ministrų valdymo
srityse priimtus statutinius valstybės
tarnautojus, o ne tik vidaus reikalų
ministro valdymo srities statutinėse
įstaigose į pareigūno pareigas
priimtus
statutinius
valstybės
tarnautojus,
šios
priemonės
tolimesnis vykdymas išeitų iš
kompetencijos ribų.
Vykdoma.
KPVTS atliko teisės aktų projektų
antikorupcinius vertinimus: 2016 m. –
49, 2017 m. – 38, 2018 m. – 47.

Atliktas
norminių
teisės aktų projektų,
reglamentuojančių su
Vidaus saugumo fondo

Vykdoma.
2017 metais atlikta:
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos
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Eil. Nr.

Priemonės
klausimus,
vertinimą.

antikorupcinį

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai
nustatyti
juose
numatomo teisinio
reguliavimo
trūkumai, dėl kurių
gali
susidaryti
sąlygos korupcijai
pasireikšti.

Laukiamo rezultato
kriterijai
administravimu
susijusius klausimus,
antikorupcinis
vertinimas.

Pasiekti rezultatai
Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr.
1V-620 ,,Dėl negautų tranzito vizų
mokesčių
apskaičiavimo,
deklaravimo
ir
kompensavimo
Vidaus saugumo fondo finansinės
paramos lėšomis tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
vertinimas.
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
2015 sausio 27 d. įsakymu Nr. 1V-60
„Dėl atsakomybės ir funkcijų
paskirstymo
tarp
institucijų,
įgyvendinant nacionalinę Vidaus
saugumo fondo 2014–2020 m.
programą,
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto
vertinimas.
 Vidaus saugumo fondo projektų
administravimo
ir
finansavimo
taisykės, patvirtintos vidaus reikalų
ministro 2015 rugsėjo 3 d. įsakymu
Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo
fondo projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“,
keitimo projektą
 2018 m. atliktas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymo „Dėl Rekomendacijų dėl
projektų išlaidų atitikties Vidaus
saugumo
fondo
reikalavimams
patvirtinimo“ projekto vertinimas.
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Eil. Nr.
1.25.

1.26.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti
VRM
veiklos
skaidrumo atmintines, skirtas
VRM valstybės tarnautojams ir
darbuotojams bei visuomenei.

VRM KPVTS

Kiekvienais metais VRM
generaliniam inspektoriui
(toliau – VRM GI) teikti
korupcijos bei tarnybinių
nusižengimų
prevencijos ir kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą
– ataskaitą.

PD, VSAT,
FNTT, PAGD,
VST, VAD

Įvykdymo
terminas
2018 m.
spalio 1 d.

Laukiami
rezultatai
VRM
valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams, taip
pat
visuomenei
pateikta
aiški
informacija
apie
VRM skaidrumo ir
dovanų politiką.

Kiekvienų
metų I
ketvirtis
(nuo 2019 m.)

Pateikti duomenys
sudarys
sąlygas
tolimesnei
jų
analizei
atlikti,
rekomendacijoms
parengti.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtos ir viešai
paskelbtos
(VRM
interneto
puslapyje)
VRM
veiklos
skaidrumo atmintinės,
skirtos VRM valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams
bei
visuomenei.
Korupcijos
bei
tarnybinių
nusižengimų
prevencijos
ir
kontrolės, vykdomos
įstaigoje,
apžvalga
pateikiama VRM GI.

Pasiekti rezultatai
Priemonė vykdoma.

VSAT. 2018 m. vasario mėn.
generaliniam
inspektoriui
elektroniniu paštu pateikta VSAT
korupcijos
bei
tarnybinių
nusižengimų prevencijos ir kontrolės
apžvalga – ataskaita.
PAGD ataskaita pateikta 2019-01-11.
VAD, VST, FNTT, PD. Priemonė bus
vykdoma 2019 metais, plane
nustatytu laikotarpiu, pateikiant
apžvalgą – ataskaitą už 2018 metus.
2. Tikslas – šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus ir įgyvendinant išvadose
dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones VRM ir įstaigų prie VRM veiklos srityse, tobulinti teisinį reglamentavimą ir įgyvendinti kitas
korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.

2.1.

Siekiami rezultatai:
1. Pašalinti korupcijos rizikos veiksniai, išaiškinti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir tarnybinius patikrinimus.
Įgyvendintos išvadose dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos korupcijos prevencijos priemonės.
Korupcijos
prevencijos VRM korupcijos
Kiekvienų
Veiklos
sričių Atliktas vertinimas ir Vykdoma.
įstatymo nustatyta tvarka atlikti
prevencijos
metų III
antikorupcinė
nustatyti
korupcijos 2018 metais atliktas korupcijos
korupcijos
pasireiškimo
komisija,
ketvirtis
analizė ir vertinimas rizikos veiksniai.
pasireiškimo tikimybės nustatymas
tikimybės nustatymą VRM ir VRM KPVTS,
padės
nustatyti
šiose srityse:
įstaigų prie VRM veiklos
įstaigos prie
svarbiausius
VRM KPVTS – Atrankų į vidaus
srityse.
VRM
korupcijos rizikos
reikalų įstaigų vadovo ar jo
veiksnius veiklos
pavaduotojo pareigas organizavimas
srityse (teisės aktų
ir vykdymas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai
spragas,
tobulintinas
administracines
procedūras,
sprendimų
priėmimo tvarką ar
pan.)
ir
imtis
reikiamų korupcijos
prevencijos
priemonių
nustatytoms
korupcijos
grėsmėms mažinti
ar šalinti.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
PD – Tarnybinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas.
VST – Tarnybos transporto
priemonių naudojimo racionalumas.
VSAT – Tarnybinių transporto
priemonių techninė priežiūra ir
remontas. Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo metu buvo
nustatyta, kad išlieka tikimybė
pasireikšti korupcijai organizuojant
transporto
priemonių
techninę
priežiūrą ir remontą, todėl VSAT
Turto valdymo valdybai buvo pateikti
siūlymai dėl korupcijos rizikos
veiksnių
neigiamos
įtakos
panaikinimo ar sumažinimo.
VAD – Pretendentų atrankos į
laisvas
statutines
pareigas
organizavimas ir vykdymas.
PAGD
–
Viešųjų
pirkimų
organizavimas, vykdymas, turto
priėmimas ir apskaita.
FNTT – Tarnybos ūkinės finansinės
veiklos tyrimo skyrių specialistų
atliekami ūkinės finansinės veiklos
tyrimai.
JTS – Darbuotojų atrankos proceso
organizavimas.
RPD prie VRM – Projektinių
pasiūlymų vertinimas.
MD – Leidimų laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje prašymų
nagrinėjimas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
TVŪD – Personalo formavimas,
valdymas ir administravimas.
MC – Specializuotos medicininės
ekspertizės
organizavimas
ir
atlikimas.
IRD Turto valdymas ir priežiūra
(turto apskaita ir saugojimas).
ADIC – Infrastruktūros priežiūra
(viešieji pirkimai).
VĮ „Regitra“ – tarnybinio
transporto priemonių naudojimas.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras – Darbuotojų skatinimo ir
nuobaudų jiems skyrimo
srityje
nustatymas.
Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai – Ilgalaikio materialiojo
ir
nematerialiojo,
trumpalaikio
materialiojo turto nurašymas ir
likvidavimas srityje nustatymas.
„Dainava“ – Viešųjų pirkimų
organizavimas ir vykdymas.
„Pušynas“ – Personalo formavimo,
darbo užmokesčio nustatymo ir
skatinimo srityje.
Generolo P. Plechavičiaus kadetų
licėjus – Turto valdymo ir priežiūros
(turto apskaita ir saugojimas) srityje.

2.2.

Parengti
motyvuotosios
išvados dėl veiklos sričių,
kuriose
yra
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, (toliau

VRM KPVTS

Iki kiekvienų
metų spalio
31 d.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-1-1 reikšmė pasiekta.
Vidaus
reikalų Parengtas
Išvados Įvykdyta
ministras
projektas ir pateiktas
2018 metais Motyvuota išvada dėl
informuotas
apie vidaus
reikalų Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus
VRM ir įstaigų prie ministrui.
reikalų ministrui pavestose valdymo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

– Išvada) projektą ir pateiktį jį
vidaus reikalų ministrui.

2.3.

Pateikti vidaus reikalų ministro
pasirašytą išvadą STT.

2.4.

Vykdyti išvadoje pasiūlytas
korupcijos riziką mažinančias
priemones:
Tobulinti
įslaptintos
informacijos, kuria disponuoja
VRM,
apsaugos
reglamentavimą.

2.4.1.

VRM KPVTS

Per 1 mėnesį
nuo išvados
pasirašymo

VRM BD

2016 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
Laukiamo rezultato
rezultatai
kriterijai
VRM
veikloje
einamaisiais metais
išaiškintas
korupcijos grėsmes
ir priemones, kurias
numatoma
įgyvendinti
korupcijos rizikos
veiksniams
pašalinti
ar
sumažinti.
Vidaus
reikalų Vidaus reikalų ministro
ministro pasirašyta pasirašyta
išvada
išvada
suteiks pateikta STT.
reikiamos
informacijos STT
sprendimams dėl
korupcijos rizikos
analizės
atlikimo
VRM ir įstaigose
prie VRM.

Užtikrinta
įslaptintos
informacijos
apsauga.

Parengti vidaus reikalų
ministro
įsakymų
projektai
(jų
pakeitimai)
dėl
įslaptintos
informacijos,
kuria
disponuoja
VRM,
apsaugos.

Pasiekti rezultatai
srityse veikiančių įstaigų veiklos
sričių, kuriose yra korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rezultatų, vidaus reikalų ministro
buvo patvirtinta 2018-12-28.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-1-2 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta
2018 metais Motyvuota išvada dėl
Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus
reikalų ministrui pavestose valdymo
srityse veikiančių įstaigų veiklos
sričių, kuriose yra korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rezultatų, STT buvo pateikta 201812-28 raštu Nr. 1D-6471(56).
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-1-3 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta.
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2016-05-02 įsakymas Nr.
1V-332 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2013 m. kovo
20 d. įsakymo Nr. 1V-236 ,,Dėl
Vidaus reikalų ministerijos Centrinės
specialiosios ekspertų komisijos“
pakeitimo“;
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymas Nr. 1V-914 „Dėl Vidaus
reikalų ministerijos administracijos
padalinių
pareigybių,
kurias
užimantiems asmenims reikia leidimų
dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, sąrašo patvirtinimo ir kai
kurių Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“ (su vėlesniais
pakeitimais);
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2016 m. gruodžio 12 d.
įsakymas Nr. 1V-915 „Dėl įstaigų
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos, kitų vidaus
reikalų ministrui pavestose valdymo
srityse veikiančių įstaigų, išskyrus
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įstaigas, ir įmonių, kuriose dirbama su
įslaptinta informacija ar saugoma
įslaptinta
informacija,
žymima
slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“,
„Slaptai“ ar „Konfidencialiai“, sąrašo
patvirtinimo“.
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018-11-06 įsakymas Nr.
1V-812 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2016 m.
rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 1V-576
„Dėl Vyriausybinio plačiajuosčio
šifruoto duomenų ir balso perdavimo
tinklo darbo vietos administratoriaus,
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Eil. Nr.

2.4.2.

Priemonės

Pakeisti
VšĮ Jungtinio
techninio sekretoriato (toliau –
JTS)
Viešojo
pirkimo
komisijos darbo reglamentą bei
nešališkumo deklaracijos ir
konfidencialumo pasižadėjimo
formas ir suderinti jas su
Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. kovo 31 d.
įsakymu
Nr.
1S-44
patvirtintomis Viešojo pirkimo
komisijos sudarymo ir jos
veiklos
organizavimo
rekomendacijomis
(aktualia
redakcija).

Vykdytojai

JTS

Įvykdymo
terminas

2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrintas
JTS
Viešojo
pirkimo
komisijos
darbo
reglamento
ir
nešališkumo
deklaracijos
ir
konfidencialumo
pasižadėjimo
formos atitikimas
Viešųjų
pirkimų
tarnybos
direktoriaus 2011
m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. 1S-44
patvirtintoms
Viešojo
pirkimo

Laukiamo rezultato
kriterijai

JTD
direktoriaus
įsakymu patvirtinti JTS
Viešojo
pirkimo
komisijos
darbo
reglamento pakeitimai
ir
nešališkumo
deklaracijos
ir
konfidencialumo
pasižadėjimo formos.

Pasiekti rezultatai
jį
pavaduojančio
asmens
ir
naudotojų“ pakeitimo;
 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018-11-12 įsakymas Nr.
1V-832 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2016 m.
gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1V-403
„Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos administracijos
padalinių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, supažindinimo su įslaptintos
informacijos
apsaugą
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimais ir įstatymų nustatyta
atsakomybe taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-1 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
2016-05-02 JTS direktorės įsakymu
Nr. IV-23 patvirtintas JTS viešojo
pirkimo komisijos darbo reglamentas.
Vadovaujantis JTS direktorės 201710-24 įsakymu Nr. IV-63, visi
darbuotojai
pasirašė
naujas
nešališkumo deklaracijos formas.
2018-03-21 JTS direktorės įsakymu
Nr. IV-21 buvo patvirtinta JTS
viešojo pirkimo komisijos darbo
reglamento nauja redakcija. Viešojo
pirkimo komisijos pirmininkas,
nariai, prevencinę pirkimų vykdymo
kontrolę atliekantis asmuo pasirašė
konfidencialumo pasižadėjimus.
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Eil. Nr.

2.4.3.

2.4.4.

Priemonės

Parengti JTS Viešųjų pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės aprašą (taisykles),
kuriame, be kitų elementų, būtų
aiškiai apibrėžtos viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų
funkcijos,
pareigos
ir
atsakomybės, atskirtos viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų
kontrolės funkcijos, paskirtas
prevencinę kontrolę atliekantis
asmuo
ar
struktūrinis
padalinys.

Reglamentuoti
paramos,
teikiamos
Lietuvos
Respublikos
labdaros
ir
paramos įstatymo nustatyta
tvarka, gavimo ir panaudojimo
procedūras PAGD ir jam
pavaldžiose įstaigose.

Vykdytojai

JTS

PAGD

Įvykdymo
terminas

2016 m.
liepos 1 d.

2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
komisijos sudarymo
ir
jos
veiklos
organizavimo
rekomendacijoms.
Užtikrintas aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatantis
JTS
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų funkcijas,
pareigas
ir
atsakomybę,
atskirtos
viešųjų
pirkimų vykdymo ir
jų
kontrolės
funkcijos ir kt.

Sumažės korupcijos
pasireiškimo
tikimybė gaunant ir
panaudojant
paramą, teikiamą
Lietuvos
Respublikos
labdaros ir paramos

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-2 reikšmė pasiekta.

Parengtas
ir
JTS
direktoriaus įsakymu
patvirtintas
JTS
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus
kontrolės
aprašas
(taisyklės).

Įvykdyta.
JTS Viešųjų pirkimų organizavimo
aprašas patvirtintas JTS direktorės
2016-05-02 įsakymu Nr. IV- 23.
2017-05-23 JTS direktorės įsakymu
Nr. IV-41 pakeistas JTS Viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašas (nauja
redakcija 2018-03-21 įsakymas Nr.
IV-22). Apraše apibrėžtos JTS
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių asmenų ir prevencinę
kontrolę
atliekančio
asmens
funkcijos, pareigos ir atsakomybės,
atskirtos viešųjų pirkimų vykdymo ir
jų kontrolės funkcijos.
2018-01-18 JTS direktorės įsakymu
Nr. IV-5 paskirtas prevencinę pirkimų
vykdymo kontrolę atliekantis asmuo.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-3 reikšmė pasiekta.
Parengtas ir PAGD Įvykdyta.
direktoriaus įsakymu PAGD direktoriaus 2016-06-09
patvirtintas Paramos įsakymu Nr. 1-185 patvirtintas
gavimo ir panaudojimo Paramos gavimo ir panaudojimo
PAGD
ir
jam PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas.
tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-4 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.
2.4.5.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti ir PAGD direktoriaus
įsakymu patvirtinti teisės aktus,
reglamentuosiančius
darbuotojų duomenų, pateiktų
privačių interesų deklaracijose,
patikrinimų tvarką.

PAGD

Įvykdymo
terminas
2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
įstatymo nustatyta
tvarka.
Užtikrinta Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi
kontrolė.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtas ir PAGD
direktoriaus įsakymu
patvirtintas duomenų,
pateiktų
privačių
interesų deklaracijose,
patikrinimų
tvarkos
aprašas.

2.4.6.

Parengti ir pasirašyti susitarimo
projektą
su
Valstybine
mokesčių
inspekcija
prie
Finansų
ministerijos
dėl
pasirinktų
darbuotojų
gyvenimo lygio (išlaidų) ir
gaunamų pajamų atitikties
patikrinimų atlikimo.

PAGD

2017 m.
gruodžio 31 d.

Sudarytos sąlygos
atlikti darbuotojų
gyvenimo
lygio
(išlaidų) ir gaunamų
pajamų
atitikties
patikrinimus.

Pasirašytas susitarimas
tarp
PAGD
ir
Valstybinės mokesčių
inspekcijos
prie
Finansų ministerijos
dėl
pasirinktų
darbuotojų gyvenimo
lygio
(išlaidų)
ir
gaunamų
pajamų
atitikties patikrinimų
atlikimo.

2.4.7.

Užtikrinti, kad pareigūnai,
turintys leidimą dirbti ar
susipažinti
su
įslaptinta
informacija ir (ar) asmens

PD, PAGD,
FNTT,VST

2016 m.
gruodžio 31 d.

Užtikrinta
Parengti ir patvirtinti
pareigūnų apsauga Vykimų į užsienio
nuo
galimo valstybes
tvarkos
poveikio.
Įstaigų klausimynai.

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
2016 m. liepos 1 d. departamento
direktoriaus įsakymu Nr. 1-209
patvirtinta
nauja
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių
interesų
deklaracijų
pildymo,
tikslinimo, pateikimo ir saugojimo
Privačių
interesų
deklaravimo
informacinėje sistemoje tvarkos
aprašo redakcija.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-5 reikšmė pasiekta.
Nėra teisinio pagrindo.
Susirašinėjimo bei susitikimo metu su
VMI atstovais nepavyko surasti
įstatymų leidžiamų būdų bei
galimybių
departamentui
gauti
pirmiau
minėtą
informaciją.
Remiantis Lietuvos Respublikos
asmens duomenų apsaugos įstatymo
nuostatomis, departamentui negali
būti pateikta informacija apie
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų papildomas pajamas bei
išlaidas kadangi departamentas nėra
šios informacijos tvarkytojas.
Įvykdyta.
Policijos
darbuotojams,
vykstantiems į užsienio valstybes
tarnybos tikslais, kuriose aktyviai
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Eil. Nr.

Priemonės
patikimumo
pažymėjimą,
vykdytų Lietuvos Respublikos
valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo
19
straipsnyje
nustatytas pareigas.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai
prie
VRM
už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę atsakingi
asmenys įpareigoti
konsultuoti
darbuotojus,
vykstančius
į
užsienio valstybes
tiek
tarnybiniais,
tiek
asmeniniais
tikslais.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
veikia žvalgybos tarnybos yra
sudaryta galimybė konsultuotis, kad
išvengti
provokacinių
veiksmų
grėsmių.
Taip
pat
policijos
darbuotojams rekomenduojama ir yra
sudaryta galimybė PD intranete
užregistruoti
informaciją
apie
numatomas asmenines išvykas į
konkrečias užsienio
valstybes
(registracija apie privatų vykimą į
užsienio šalis nėra privaloma).
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro nurodymu Nr. 5-N(S)1(RN) policijos darbuotojai pildo
kelionės į užsienio valstybes
klausimyną. Siekiant mažinti užsienio
žvaldybų ir saugumo tarnybų galimo
verbavimo riziką, šiuo metu PD yra
parengtas ir derinamas Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro
įsakymo „Dėl išvykų į užsienio
valstybes“ projektas, kurį patvirtinus
bus reglamentuota, kaip policijos
pareigūnams apsisaugoti nuo galimų
grėsmių iš užsienio žvalgybų ir
saugumo tarnybų bei užtikrinta
vykstančiųjų
į
užsienio šalis
tarnybiniais ir asmeniniais tikslais
pareigūnų kontrolė ir apsauga nuo
galimo poveikio.
FNTT direktoriaus 2016-02-26
įsakymu Nr. V-42 patvirtinti ir
vykdomi FNTT darbuotojų vykimo į
užsienio valstybes tvarkos aprašas ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
FNTT darbuotojų vykimo į užsienio
valstybes klausimynas.
VST
VTKPS
pareigūnai
konsultuoja į užsienį vykstančius
pareigūnus,
tikrina
užpildytus
klausimynus.
Per
ataskaitinį
laikotarpį pažeidimų nenustatyta,
nebuvo
pradėtas
nė
vienas
patikrinimas.
PAGD direktoriaus 2016-12-28
įsakymu Nr. 1-447 buvo patvirtintas
Vykimų į užsienio valstybes
klausimynas. Taip pat VPGT įstaigų
vidaus tyrimų funkcijas atliekantys
pareigūnai įpareigoti konsultuoti ir
supažindinti į užsienio valstybes,
išskyrus NATO, Europos Sąjungos ir
Šengeno
erdvės
valstybes,
vykstančius pareigūnus su galimu
poveikiu ir grėsmėmis išvykos metu,
analizuoti
pareigūnų
pateiktus
atsakymus į klausimyno klausimus ir,
nustačius, kad pareigūnas išvykos
metu patyrė galimą poveikį ar
grėsmes, susijusias su pareigūno ar
jam patikėtos arba tarnybos metu
sužinotos informacijos saugumu,
nedelsiant iškviesti pareigūną siekiant
gauti išsamią informaciją apie galimo
poveikio ar grėsmių aplinkybes, apie
išvykos metu galimą poveikį ar
grėsmes patyrusį pareigūną ir
aplinkybes informuoti Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos generalinį inspektorių.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.4.8.

Parengti
ir
Vadovybės
apsaugos departamento prie
VRM
(toliau
–
VAD)
direktoriaus įsakymu patvirtinti
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankos tvarkos
aprašą.

VAD

2016 m.
gruodžio 31 d.

2.4.9.

VSAT vado įsakymu paskirti
viešųjų pirkimų iniciatorius
arba tarnybos darbuotojų,
vykdančių pirkimų iniciatorių
funkcijas,
pareigybių
aprašymuose numatyti pirkimų

VSAT

2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Įsakyme taip pat rekomenduojama
pareigūnams, prieš vykstant į užsienio
valstybes
asmeniniais
tikslais,
išskyrus NATO, Europos Sąjungos ir
Šengeno erdvės valstybes, kreiptis į
VPGT įstaigoje vidaus tyrimų
funkcijas atliekančius pareigūnus
konsultacijos dėl galimo poveikio ir
grėsmių išvykos metu, o po išvykos
pagal galimybes kuo skubiau pateikti
VPGT įstaigoje vidaus tyrimų
funkcijas atliekantiems pareigūnams
užpildytą klausimyną.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-7 reikšmė pasiekta.
Išsamiai
Parengtas ir VAD Įvykdyta.
reglamentavus
direktoriaus įsakymu Atrankos į laisvas darbuotojo,
darbuotojų,
patvirtintas darbuotojų, dirbančio pagal darbo sutartį pareigas,
pretenduojančių
pretenduojančių dirbti tvarkos aprašas patvirtintas VAD
dirbti
VAD, VAD, atrankos tvarkos direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d.
atrankos
tvarką, aprašas.
įsakymu Nr. V-110.
padidėtų
šių
darbuotojų atrankos
skaidrumas
ir
Laukiamo rezultato kriterijaus Psumažėtų
2-2-8 reikšmė pasiekta.
korupcijos tikimybė
personalo atrankos
procese.
Užtikrintas viešųjų VSAT vado įsakymu Įvykdyta.
pirkimų
procese paskirti
viešųjų
Tvirtinant
naujus
tarnybos
vykdomų funkcijų pirkimų iniciatoriai ir darbuotojų pareigybių aprašymus, kai
atskyrimas.
(ar)
patvirtinti kuriuose iš jų buvo numatyta, kad tam
valstybės
tarnautojų tikras pareigas užimantys asmenys
pareigybių aprašymų vykdys pirkimų iniciatorių funkcijas
pakeitimai.
(pvz. tarnybos Turto valdymo
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Eil. Nr.

Priemonės
iniciatoriams
funkcijas.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

priskirtinas

2.4.10.

Pakeisti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės VSAT taisykles, jose
nustatyti,
kas ir kada
nusprendžia, ar viešąjį pirkimą
atliks Viešųjų pirkimų komisija
ar organizatorius, kuriame
viešojo pirkimo etape yra
parenkamas pirkimo būdas,
reglamentuoti pirkimo būdo
keitimo
aplinkybes
bei
procedūrą,
reglamentuoti
tiekėjų pretenzijų nagrinėjimo
procedūras ir kt.

VSAT

2016 m.
liepos 1 d.

Užtikrintas
skaidresnis viešųjų
pirkimų
organizavimas
ir
vidaus
kontrolės
šioje
srityje
vykdymas.

Parengti ir VSAT vado
įsakymu
patvirtinti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus
kontrolės
VSAT
taisyklių pakeitimai.

2.4.11.

RPD direktoriaus įsakymu
pakeisti Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus
reikalų
ministerijos
visuomenės informavimo ir
informacijos
talpinimo
interneto tinklalapyje tvarkos
aprašą,
atsižvelgiant
į
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo 2015 m.
metu
nustatytus
teisinio
reglamentavimo trūkumus.

RPD prie VRM

2016 m.
gruodžio 31 d.

Sumažės korupcijos
pasireiškimo
tikimybė RPD prie
VRM visuomenės
informavimo
ir
informacijos
skelbimo interneto
tinklalapyje srityje.

RPD
direktoriaus
įsakymu
pakeistas
Regioninės
plėtros
departamento
prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
visuomenės
informavimo
ir
informacijos talpinimo
interneto
tinklapyje
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai
skyriaus Specialių užduočių valdybos
aptarnavimo
grupės
vyresniojo
specialisto pareigybių aprašymas).
Atskiru tarnybos vado įsakymu
viešųjų pirkimų iniciatoriai nebuvo
paskirti.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-9 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
VSAT vado 2016-07-11 įsakymu
Nr. 4-336 „Dėl viešųjų pirkimų
organizavimo“ patvirtintos naujos
Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklės, kuriose
nustatyta, kas ir kada nusprendžia, ar
viešąjį pirkimą atliks Viešųjų pirkimų
komisija ar organizatorius, kuriame
viešojo pirkimo etape yra parenkamas
pirkimo būdas, bei kita viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarka.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-10 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Atsižvelgiant
į
korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo
2015 m. metu nustatytus teisinio
reglamentavimo trūkumus, taip pat
siekiant
užtikrinti
visuomenės
informavimą
apie
nacionalinės
regioninės politikos įgyvendinimą
apskrityse, regionų plėtros planų
rengimą bei įgyvendinimą, regionų
plėtros tarybų veiklą, RPD prie VRM
direktoriaus 2016-06-23 įsakymu Nr.
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Eil. Nr.

2.4.12.

Priemonės

Bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija
parengti ir RPD prie VRM
direktoriaus įsakymu patvirtinti
informacijos skelbimo Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
interneto svetainėje tvarkos
aprašą, kuris reglamentuotų
informacijos skelbimą Europos
Sąjungos struktūrinių fondų
interneto
svetainėje
www.esinvesticijos.lt.

Vykdytojai

RPD prie VRM

Įvykdymo
terminas

2017 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrinta
aiški
informacijos
skelbimo Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų
interneto svetainėje
tvarka.
Visuomenei
sudaryta galimybė
gauti informaciją.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Parengtas ir RPD prie
VRM
direktoriaus
įsakymu patvirtintas
informacijos skelbimo
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai
51V-28 patvirtintas Visuomenės
informavimo
ir
informacijos
talpinimo RPD prie VRM interneto
svetainės tvarkos aprašas. Naujas
aprašas patvirtintas RPD prie VRM
direktoriaus 2018 m. kovo 20 d.
įsakymu Nr. 51V-35.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-11 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
svetainės administravimo RPD prie
VRM aprašas patvirtintas RPD prie
VRM direktoriaus 2017 m. liepos 14
d. įsakymu Nr. 51V-61.
Pastaba: RPD prie VRM direktoriaus
2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.
51V-51 „Dėl Regioninės plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2015 m.
sausio 8 d. įsakymo Nr. 51V-3 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų investicijų veiksmų programos
įgyvendinimo
administravimo
Regioninės plėtros departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos vidaus
procedūrų aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ buvo pakeistas 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo
administravimo
Regioninės plėtros departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos vidaus
procedūrų aprašas, jį detaliai
papildant
nuostatomis
dėl
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Eil. Nr.

2.4.13.

Priemonės

Parengti RPD prie VRM
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
pareigybės
aprašymų pakeitimų projektus,
kuriuose
būtų
nustatyta
informacijos skelbimo RPD
interneto
svetainėje
www.lietuvosregionai.lt
ir
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų interneto svetainėje
www.esinvesticijos.lt funkcija,
ir patvirtinti juos RPD prie
VRM direktoriaus įsakymu.

Vykdytojai

RPD prie VRM

Įvykdymo
terminas

2016 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrintas
informacijos
skelbimas RPD prie
VRM
interneto
svetainėje
ir
Europos Sąjungos
struktūrinių fondų
interneto svetainėje.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

informacijos
skelbimo Europos
Sąjungos struktūrinių fondų interneto
svetainėje.
RPD
prie
VRM
direktoriaus 2018 m. liepos 4 d.
įsakymu Nr. 51V-52 „Dėl kai kurių
Regioninės plėtros departamento prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
direktoriaus įsakymų pripažinimo
netekusiais galios“, RPD prie VRM
direktoriaus 2017 m. liepos 14 d.
įsakymas Nr. 51V-61 pripažintas
netekusiu galios.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-12 reikšmė pasiekta.
RPD
prie
VRM Įvykdyta
direktoriaus įsakymu RPD prie VRM direktoriaus 2016-10patvirtinti RPD prie 18 įsakymu Nr. 51V-68 pavirtintuose
VRM
valstybės pareigybės aprašymuose atitinkamai:
tarnautojų
ir „ departamento direktoriaus nustatyta
darbuotojų pareigybių tvarka talpina informaciją apie
aprašymai.
Tauragės, Kauno, Marijampolės,
Vilniaus ir Alytaus regionų plėtros
tarybų
veiklą
bei
priimtus
sprendimus,
atliekant
tarpinių
institucijų funkcijas, departamento
interneto svetainėje ir Europos
Sąjungos struktūrinių fondų interneto
svetainėje“,
„departamento
direktoriaus nustatyta tvarka talpina
informaciją apie Klaipėdos, Telšių,
Šiaulių, Panevėžio ir Utenos regionų
plėtros tarybų veiklą bei priimtus
sprendimus,
atliekant
tarpinių
institucijų funkcijas, departamento
interneto svetainėje ir Europos
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Eil. Nr.

2.4.14.

Priemonės

Parengti VĮ „Regitra“ Vardinių
numerių išdavimo komisijos
darbo reglamento projektą ir
patvirtinti jį VI „Regitra“
direktoriaus įsakymu.

Vykdytojai

VĮ „Regitra“

Įvykdymo
terminas

2017 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrintas
efektyvesnis
skaidresnis
sprendimų
priėmimas,
korupcijos
tikimybės
sumažėjimas.

Laukiamo rezultato
kriterijai

VĮ
ir direktoriaus
patvirtintas
„Regitra“
numerių
komisijos
reglamentas.

„Regitra“
įsakymu
VĮ
Vardinių
išdavimo
darbo

Pasiekti rezultatai
Sąjungos struktūrinių fondų interneto
svetainėje“.
RPD prie VRM direktoriaus 2016-1104 įsakymu Nr. 51V-78 patvirtintame
pareigybės
aprašyme
įtvirtinta:
„departamento direktoriaus nustatyta
tvarka
talpina
informaciją
departamento interneto svetainėje;“.
RPD prie VRM direktoriaus 2018-0131 įsakymu Nr. 51V-13 patvirtintame
pareigybės
aprašyme
įtvirtinta:
„departamento direktoriaus nustatyta
tvarka talpina informaciją apie
regionų plėtros tarybų veiklą bei
priimtus
sprendimus,
atliekant
tarpinių
institucijų
funkcijas,
departamento interneto svetainėje ir
Europos Sąjungos struktūrinių fondų
interneto svetainėje“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-13 reikšmė pasiekta.
Priemonė nebeaktuali.
Nutarta naikinti Vardinių numerių
išdavimo komisiją. VĮ „Regitra“
generalinio direktoriaus 2017 m.
liepos 7 d. įsakymu Nr. V-135
patvirtinta 2017 m. lapkričio 1 d.
įsigaliojusi
naujos
redakcijos
Valstybinio registracijos numerio
sudarymo, rezervavimo ir skyrimo
registruojamoms
transporto
priemonėms tvarkos aprašas. Kartu
nuo 2017 m. lapkričio 1 d. pripažintas
netekusiu galios 2004 m. gegužės 19
d. įsakymas Nr. V-30 „Dėl vardinių
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.4.15.

Nustatyti Praktinio egzamino
vaizdo ir garso duomenų
tvarkymo ir duomenų įrašymo
įrangos naudojimo tvarkos
apraše minimalų praktinio
egzamino vaizdo ir garso
duomenų įrašų saugojimo
laiką.

VĮ „Regitra“

2016 m.
gruodžio 31 d.

2.4.16.

Tobulinti
įslaptintos
informacijos, kuria disponuoja
VST, apsaugos ir naudojimosi
ja reglamentavimą, paskirti
įgaliotus asmenis.

VST

2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
Sudarytos sąlygos
naudoti praktinio
egzamino vaizdo ir
garso
duomenų
įrašus apskundus
egzamino rezultatą.

Užtikrinta
įslaptintos
informacijos
apsauga.

Laukiamo rezultato
kriterijai
VĮ
„Regitra“
direktoriaus įsakymu
pakeistas
Praktinio
egzamino vaizdo ir
garso
duomenų
tvarkymo ir duomenų
įrašymo
įrangos
naudojimo
tvarkos
aprašas.
Parengti ir VST vado
įsakymu
patvirtinti
teisės
aktai,
reglamentuojantys
įslaptintos
informacijos,
kuria
disponuoja
VST,
apsaugą ir naudojimąsi
ja (jų pakeitimai).

Pasiekti rezultatai
valstybinio
numerio
ženklų
užsakymo ir išdavimo taisyklių“.
Įvykdyta.
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
2017-03-08 įsakymu Nr. V-42
pakeistas Praktinio egzamino vaizdo
ir garso duomenų tvarkymo ir
duomenų įrašymo įrangos naudojimo
tvarkos aprašas
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-15 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
VST atliktas veiklos srities vertinimas
(2017-09-20 aprašymas Nr. 47TP2309); sritis: valstybės ar tarnybos
paslaptį sudarančios informacijos
apsaugos ir personalo patikimumo
įvertinimas. VST vado 2017-10-04
įsakymu Nr. 47V-992 patvirtintas
Nustatytų korupcijos rizikos veiksnių
neigiamos įtakos panaikinimo ar
sumažinimo priemonių planas – plane
nustatytos priemonės įvykdytos ar
vykdomos: VST vado 2018-07-04
įsakymas Nr. 47V-824 „Dėl Viešojo
saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos
už
įslaptintos
informacijos apsaugą atskirose srityse
atsakingų asmenų paskyrimo“, VST
vado 2018-09-26 įsakymas Nr. 47V1134 „Dėl Viešojo saugumo tarnybos
prie Vidaus reikalų ministerijos
patalpų ir teritorijų, kuriose dirbama
ar saugoma įslaptinta informacija,
suskirstymo į saugumo zonas“, VST
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.4.17.

Parengti
teisės
akto,
reglamentuojančio
Lietuvos
Respublikos
valstybės
ir
tarnybos paslapčių įstatymo
ketvirtajame
skirsnyje
nustatytų
funkcijų
įgyvendinimą, projektą ir
patvirtinti jį VST vado
įsakymu.

VST

2016 m.
liepos 1 d.

2.4.18.

Parengti
VST
atliekamų
viešųjų pirkimų prevencinės
kontrolės organizavimo tvarkos
aprašo projektą ir patvirtinti jį
VST vado įsakymu.

VST

2016 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

vado 2018-12-27įsakymas Nr. 4747ĮV-6(RN) ,,Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos
evakuotinos
ir
naikintinos įslaptintos informacijos
atnaujintų sąrašų patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-16 reikšmė pasiekta.
Bus
aiškiai VST vado įsakymu Įvykdyta.
nustatytos asmens, patvirtintas
teisės Parengtas VST vado 2016-12-23
atsakingo už VST aktas,
įsakymas
Nr.47V-1047
„Dėl
personalo
reglamentuojantis
procedūrų, susijusių su sprendimu
patikimumą,
Lietuvos Respublikos suteikti, nesuteikti arba panaikinti
funkcijos
dėl valstybės ir tarnybos teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta
leidimų suteikimo paslapčių
įstatymo informacija, žymima slaptumo žyma
(nesuteikimo) dirbti ketvirtajame skirsnyje „Riboto naudojimo“, tvarkos aprašo
ar susipažinti su nustatytų
funkcijų patvirtinimo“.
įslaptinta
įgyvendinimą.
informacija,
Laukiamo rezultato kriterijaus Pžymima slaptumo
2-2-17 reikšmė pasiekta.
žyma
„Riboto
naudojimo“.
Bus
aiškiai VST vado įsakymu Įvykdyta.
nustatytos asmenų patvirtintas
VST VST vado 2016-12-30 įsakymu Nr.
ar
padalinio, atliekamų
viešųjų 47V-1070 patvirtintas VST atliekamų
vykdančio viešųjų pirkimų prevencinės viešųjų
pirkimų
prevencinės
pirkimų prevencinę kontrolės
kontrolės organizavimo tvarkos
kontrolę, funkcijos organizavimo tvarkos aprašas, kuriuo paskirtas padalinys,
ir įgaliojimai.
aprašas.
vykdysiantis
viešųjų
pirkimų
prevencinę kontrolę, ir nustatytos šio
padalinio funkcijos bei įgaliojimai.
2017-08-11 priimtas VST vado
įsakymas Nr. 47V-814 ,,Dėl viešųjų
pirkimų
vykdymo
prevencinės
kontrolės,
vykdant
Lietuvos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

2.4.19.

Parengti ir vidaus reikalų
ministro įsakymu patvirtinti
2014–2020 metų Europos
Sąjungos
fondų investicijų
administravimo VRM vidaus
procedūrų vadovą.

VRM RPD

2017 m.
gegužės 1 d.

Bus
užtikrintas
aiškus ir skaidrus
VRM
atliekamų
procedūrų,
administruojant ES
fondų
lėšas,
reglamentavimas.

Vidaus reikalų ministro
įsakymu patvirtintas
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
administravimo VRM
vidaus
procedūrų
vadovas.

2.4.20.

Parengti ir vidaus reikalų
ministro įsakymu patvirtinti
patikrų vietose dėl projektų,
finansuojamų Vidaus saugumo
fondo lėšomis,
atlikimo
metodiką.

VRM RPD

2017 m.
liepos 1 d.

Užtikrintas patikrų
vietose
atlikimo
aiškumas, taip pat
Vidaus
saugumo
fondo
projektų
administravimo ir
finansavimo
taisyklių,
patvirtintų Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų
ministro
2015 m. rugsėjo 3 d.
įsakymu Nr. 1V683,
162
p.
įgyvendinimas.
Bus
aiškiai
nustatyta,
kad
asmenims
išduodamas tokios
rūšies (terminuotas
ar
nuolatinis)

Vidaus reikalų ministro
įsakymu
patvirtinta
patikrų vietose dėl
projektų, finansuojamų
Vidaus saugumo fondo
lėšomis,
atlikimo
metodika.

2.4.21.

Tobulinti
Vienkartinio
terminuoto
ar
nuolatinio
leidimo atvykti ir būti valstybės
sienos apsaugos zonoje ir
leidimo
verstis
ūkine,
komercine ar kitokia veikla

VSAT

2017 m.
liepos 1 d.

Pasiekti rezultatai
Respublikos vidaus reikalų ministro
pavedimą“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-18 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018 m. rugpjūčio 3 d.
įsakymas Nr. 1V-559 „Dėl 2014–
2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
investicijų
administravimo
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
Įvykdyta
2017 m. gruodžio 11 d. vidaus reikalų
ministro įsakymu 1V-849 patvirtintos
naujos redakcijos Vidaus saugumo
fondo projektų administravimo ir
finansavimo
taisyklės,
kuriose
nustatyta projektų, finansuojamų
Vidus saugumo fondo lėšomis,
patikrų vietose atlikimo metodika.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-21 reikšmė pasiekta.

Pakeistos Vienkartinio
terminuoto
ar
nuolatinio
leidimo
atvykti ir būti valstybės
sienos apsaugos zonoje
ir leidimo verstis ūkine,

Įvykdyta
Įgyvendinant Valstybės sienos ir jos
apsaugos įstatymo 14 straipsnio 2
dalį, parengtas Asmenų, turinčių teisę
būti valstybės sienos apsaugos
zonoje, pasienio juostoje, pasienio
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

valstybės sienos apsaugos
zonoje išdavimo taisykles,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2002 m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 454.

2.4.22.

Tobulinti Asmenų, vykstančių į
darbą, mokymo įstaigą ir
grįžtančių iš jų, kurie į pasienio
kontrolės punktus, esančius
prie
automobilių
kelių,

VSAT

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
leidimas ir tokiam
terminui
(neviršijant teisės
aktuose nustatytos
maksimalios
termino
ribos),
kokio jie prašo,
jeigu pagal teisės
aktus asmuo turi
teisę gauti tokios
rūšies leidimą.

Bus aiškiai nustatyti
kriterijai,
pagal
kuriuos
yra
nustatomas įrašymo
į sąrašą terminas,

Laukiamo rezultato
kriterijai
komercine ar kitokia
veikla valstybės sienos
apsaugos
zonoje
išdavimo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2002
m. rugsėjo 23 d.
įsakymu Nr. 454.

Pasiekti rezultatai

vandenyse, kurių vandenimis arba
krantais eina išorės siena, sąrašo
sudarymo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Valstybės
sienos
apsaugos tarnybos vado prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos 2017 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. Nr. 4-590 „Dėl asmenų,
turinčių teisę būti valstybės sienos
apsaugos zonoje, pasienio juostoje,
pasienio
vandenyse,
kurių
vandenimis arba krantais eina išorės
siena, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“, kurio 13 punkte
numatyta, kad prašymus įrašyti į
Asmenų, turinčių teisę būti valstybės
sienos apsaugos zonoje, pasienio
juostoje, pasienio vandenyse, kurių
vandenimis arba krantais eina išorės
siena, sąrašą arba išbraukti iš jo
asmenys pateikia atvykę į VSAT
centrinę įstaigą, VSAT pasienio
rinktinę ar pasienio užkardą arba
elektroninėmis priemonėmis per
elektroninio pristatymo sistemą.
Tokiu būdu asmenims sudaryta
galimybė kreiptis dėl įtraukimo į
sąrašą elektroniniu būdu.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-22 reikšmė pasiekta.
Pakeistos
Asmenų, Įvykdyta
vykstančių į darbą, 2017 m. gegužės 16 d. vidaus reikalų
mokymo įstaigą ir ministro įsakymu Nr. 1V-371 „Dėl
grįžtančių iš jų, kurie į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
pasienio
kontrolės ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

įleidžiami ir tikrinami be eilės,
sąrašo sudarymo taisykles,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2002 m. kovo 19 d.
įsakymu Nr. 131.

2.4.23.

2.4.24.

Paskirti kelis (ne mažiau kaip
du)
FNTT
pareigūnus,
atsakingus už Pinigų plovimo
prevencijos
informacinės
sistemos
Dokumentų
(pranešimų)
valdymo
ir
duomenų
apdorojimo
posistemėje (toliau – DVDAP)
nustatomų rizikingų piniginių
operacijų ir sandorių atranką
tolimesnei piniginės operacijos
ar sandorio analizei atlikti.
Atlikti
rizikos
kriterijų
automatizuotai
nustatant
rizikingiausias
pinigines

FNTT

2017 m.
balandžio 1 d.

FNTT

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
taip pat nustatytas
terminas, per kurį
asmuo iš to sąrašo
turi būti išbrauktas
nuo taisyklių 17 p.
nustatytų
aplinkybių
paaiškėjimo.

Laukiamo rezultato
kriterijai
punktus, esančius prie
automobilių
kelių,
įleidžiami ir tikrinami
be
eilės,
sąrašo
sudarymo
taisyklės,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2002
m. kovo 19 d. įsakymu
Nr. 131.

Bus
užtikrinta
nepertraukiama,
maksimali
ir
visapusiška
rizikingų piniginių
operacijų atranka.

Paskirti keli (ne mažiau
kaip du) pareigūnai,
atsakingi už DVDAP
nustatomų
rizikingų
piniginių operacijų ir
sandorių
atranką
tolimesnei piniginės
operacijos ar sandorio
analizei atlikti.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-24 reikšmė pasiekta.

Bus
taikomų
kriterijų

įvertintas Atlikta rizikos kriterijų
rizikos automatizuotai
nustatant

Pasiekti rezultatai
Nr. 131 „Dėl asmenų vykstančių į
darbą, mokymo įstaigą ir grįžtančių iš
jų, kurie į pasienio kontrolės punktus,
esančius prie automobilių kelių,
įleidžiami ir tikrinami be eilės, sąrašo
sudarymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“
buvo
patobulintos
Asmenų, vykstančių į darbą, mokymo
įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į
pasienio kontrolės punktus, esančius
prie automobilių kelių, įleidžiami ir
tikrinami be eilės, sąrašo sudarymo
taisyklės ir aiškiai nustatyti kriterijai,
pagal kuriuos yra nustatomas įrašymo
į sąrašą terminas, taip pat nustatytas
terminas, per kurį asmuo iš to sąrašo
turi būti išbrauktas nuo taisyklių 17 p.
nustatytų aplinkybių paaiškėjimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-23 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Paskirti
du
Pinigų
plovimo
prevencijos
valdybos
Atitikties
skyriaus darbuotojai, atsakingi už
rizikingų piniginių operacijų ir
sandorių atranką analizei (2017-0125 Nr. 04/6-2-1-824)

Įvykdyta.
Atlikta rizikos kriterijų, kuriais
vadovaujantis vykdoma DVDAP
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

operacijas
ar
sandorius
efektyvumo analizę.

Laukiami
rezultatai
efektyvumas
automatizuotai
nustatant
rizikingiausias
pinigines operacijas
ar sandorius.

2.4.25.

Tobulinti FNTT direktoriaus
įsakymu patvirtintą Pinigų
plovimo
prevencijos
informacinės sistemos DVDAP
nustatomų rizikingų piniginių
operacijų ir sandorių valdymo
tvarkos aprašą.

FNTT

2017 m.
balandžio 1 d.

Bus paskirtas
pareigūnas,
atsakingas už
DVDAP nustatomų
rizikingų piniginių
operacijų ir
sandorių atrankos
tolimesnei
piniginės operacijos
ar sandorio analizei
atlikti kontrolę.

2.4.26.

Parengti ir FNTT direktoriaus
įsakymu patvirtinti kriterijus,
kuriais vadovaujantis FNTT
pareigūnai patikrinimui dėl
pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo
prevencijos
priemonių
įgyvendinimo

FNTT

2017 m.
balandžio 1 d.

Bus
nustatyti
kriterijai,
kuriais
vadovaujantis
patikrinimui
bus
atrenkamos įstaigos
ar kiti subjektai.

Laukiamo rezultato
kriterijai
rizikingiausias
pinigines operacijas ar
sandorius efektyvumo
analizė,
su
jos
rašytinėmis išvadomis
supažindinta
FNTT
vadovybė.

Pasiekti rezultatai
atrenkamų rizikingų sandorių atranka,
taikymo efektyvumo analizė bei
rizikos vertinimo modelio testavimas.
Su analizės metu nustatytais DVDAP
veiklos probleminiais aspektais ir
priemonėmis, kuriomis bus siekiama
pašalinti nustatytą problematiką,
buvo supažindinta FNTT vadovybė.
(2017-09-14 tarnybinis pranešimas
Nr. 04/6-2-4-7865).

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-25 reikšmė pasiekta.
Pakeistas
FNTT Įvykdyta.
direktoriaus
2017-01-23
direktoriaus įsakymu FNTT
patvirtintas
Pinigų įsakymu Nr. V-11 pakeistas Pinigų
plovimo prevencijos plovimo prevencijos informacinės
informacinės sistemos sistemos Dokumentų (pranešimų)
DVDAP
nustatomų valdymo ir duomenų apdorojimo
rizikingų
piniginių posistemės nustatomų rizikingų
operacijų ir sandorių piniginių operacijų ir sandorių
valdymo
tvarkos administravimo tvarkos aprašas,
kuriuo, be kitų pakeitimų, paskirtas
aprašas.
DVDAP
nustatomų
rizikingų
operacijų ir sandorių atranką analizei
kontroliuojantis pareigūnas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-26 reikšmė pasiekta.
FNTT
direktoriaus Įvykdyta
įsakymu
patvirtinti FNTT
direktoriaus
2017-03-30
atrankos vykdomiems įsakymu Nr. V-56 patvirtintas
patikrinimams
dėl Patikrinimų, atliekamų įgyvendinant
pinigų plovimo ir pinigų
plovimo
ir
teroristų
teroristų finansavimo finansavimo priemones, atrankos
prevencijos priemonių kriterijų aprašas.
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Eil. Nr.
2.4.27.

2.4.28.

Priemonės
atrenka konkrečią įstaigą ar kitą
subjektą.
Tobulinti PAGD prie VRM
direktoriaus patvirtintą Objekto
atitikties priešgaisrinę saugą
reglamentuojantiems
teisės
aktams patikrinimų atlikimo
tvarkos aprašą.

Atlikti PAGD pavaldžių įstaigų
viešųjų pirkimų procedūras
reglamentuojančių teisės aktų
įvertinimą, siekiant išvengti
funkcijų
dubliavimo
ir
atsakomybės bei atskaitomybės
nebuvimo.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PAGD

2017 m.
liepos 1 d.

PAGD

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
Atlikus aprašo
pakeitimus bus
nustatyta konkreti
objektų valstybinės
priešgaisrinės
priežiūros (toliau –
VPP) atlikimo
tvarka,
IV grupės objektų
priešgaisrinių
techninių
patikrinimų
atlikimo
organizavimo
tvarka,
statybviečių VPP
atlikimo tvarka
ir reglamentuoti IV
grupės objektų VPP
patikrinimų metu
nustatytų pažeidimų
šalinimo terminai.
Atlikus teisės aktų
įvertinimą
bus
nustatytos spragos,
sudarančios sąlygas
korupcijos rizikai
kilti.

Laukiamo rezultato
kriterijai
įgyvendinimo
kriterijai.
Pakeistas PAGD prie
VRM
direktoriaus
patvirtintas
Objekto
atitikties priešgaisrinę
saugą
reglamentuojantiems
teisės
aktams
patikrinimų atlikimo
tvarkos aprašas.

Atliktas visų PAGD
pavaldžių
įstaigų
priimtų
viešųjų
pirkimų
procedūras
reglamentuojančių
teisės aktų įvertinimas,
su
įvertinimo
rašytinėmis išvadomis
supažindinta
PAGD
vadovybė.

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-27 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
PAGD direktoriaus 2017-06-26
įsakymu Nr. 1-195 padaryti Objekto
atitikties
priešgaisrinę
saugą
reglamentuojantiems teisės aktams
patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo
pakeitimai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-28 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta.
Įvertinti departamentui pavaldžių
įstaigų viešųjų pirkimų procedūras
reglamentuojantys teisės aktai, bei
pateikti
konkretūs
pasiūlymai.
Vertinimo
išvada
pateikta
departamento vadovybei (2017-12-28
Nr. 6-647).
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-29 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.
2.4.29.

2.4.30.

Priemonės

Vykdytojai

PAGD direktoriaus įsakymu
įpareigoti PAGD pavaldžių
įstaigų vadovus užtikrinti jų
vadovaujamų įstaigų viešųjų
pirkimų
procedūras
reglamentuojančių teisės aktų
(taisyklių, atsakingų asmenų
paskyrimo, komisijų sudarymo
įsakymų, pirkimų kontrolės
tvarkų)
skelbimą
įstaigų
interneto svetainėse.
Atlikti
naminių
stiprių
alkoholinių
gėrimų,
nedenatūruoto ar denatūruoto
etilo alkoholio, jų skiedinių
(mišinių), gamybos įrangos
paėmimo, laikymo, naikinimo
reglamentavimo ir taikomos
praktikos policijos įstaigose
analizę ir suvienodinti praktiką
policijos įstaigose.

PAGD

PD

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2017 m.
balandžio 1 d.

Viešųjų
pirkimų
procedūras
reglamentuojančių
teisės
aktų
paviešinimas
padidins atliekamų
viešųjų
pirkimų
procedūrų
skaidrumą.

2017 m.
gruodžio 31 d.

Laukiamo rezultato
kriterijai

PAGD
direktoriaus
įsakymu
PAGD
pavaldžios
įstaigos
įpareigotos
savo
įstaigos
interneto
svetainėse
paskelbti
visus įstaigose priimtus
viešųjų
pirkimų
procedūras
reglamentuojančius
teisės aktus.
Bus suvienodinta Parengta analizė, su jos
taikoma
praktika rašytinėmis išvadomis
policijos įstaigose
supažindintos policijos
įstaigos.
Patobulinti
teisės aktai (pagal
analizėje
pateiktus
siūlymus).

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
Informacija patikrinta. Teisės aktai,
reglamentuojantys viešųjų pirkimų
procedūras, paviešinti.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-30 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta.
PD nurodė, kad PD centralizuoto
vidaus audito skyriui atlikus vidaus
auditą dėl paimto, konfiskuoto,
bešeimininkio turto, turto, į kurį
nuosavybės teisės laikinai apribotos,
daiktinių įrodymų (toliau – Paimti
daiktai) valdymo ir apskaitos
policijos įstaigose ir pateikus
rekomendacijas dėl audito metu
nustatytų
rizikų
sumažinimo,
Lietuvos
policijos
generalinio
komisaro 2017-01-05 įsakymu Nr. 5V-12 „Dėl Rekomendacijų, pateiktų
Policijos departamento Centralizuoto
vidaus audito skyriaus 2016 m.
rugpjūčio 20 d. Paimto, konfiskuoto
turto, turto, į kurį nuosavybės teisės
laikinai apribotos, ir daiktinių
įrodymų valdymo ir apskaitos vidaus
audito ataskaitoje Nr. 5-4-AA-3,
įgyvendinimo
priemonių
plano
patvirtinimo“ patvirtintos konkrečios
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

2.4.31.

Įvertinti Lietuvos policijos
generalinio komisaro įsakymu
patvirtinto
Apyvartoje
neteisėtai esančių akcizais
apmokestinamų prekių ar
naminių alkoholinių gėrimų,
taip pat apyvartoje teisėtai
esančių prekių arba teikiamų
paslaugų kontrolinių pirkimų
tvarkos
aprašo
taikymo
praktiką ir teikti siūlymus dėl
galimo teisinio reguliavimo
tobulinimo.

PD

2017 m.
liepos 1 d.

Nustatyti
Kontrolinių pirkimų
tvarkos trūkumai ir
pateikti siūlymai jų
pašalinimui.

Pakeistas
Lietuvos
policijos generalinio
komisaro
įsakymu
patvirtintas Apyvartoje
neteisėtai
esančių
akcizais
apmokestinamų prekių
ar naminių alkoholinių
gėrimų,
taip
pat
apyvartoje
teisėtai
esančių prekių arba
teikiamų
paslaugų
kontrolinių
pirkimų
tvarkos aprašas.

2.4.32.

Tobulinti Regionų projektų
atrankos
tvarkos
aprašą,
patvirtintą
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2014 m. gruodžio 22
d. įsakymu Nr. 1V-893.

VRM RPD

2017 m.
birželio 1 d.

Bus
patikslintos
Regionų projektų
atrankos
tvarkos
aprašo nuostatos,
taip
pašalintos
galiojančio
reglamentavimo
dviprasmiško

Pakeistas
Regionų
projektų
atrankos
tvarkos
aprašas,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2014
m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. 1V-893.

Pasiekti rezultatai
priemonės ir už jų įgyvendinimą
atsakingi
PD
padaliniai
rekomendacijoms įgyvendinti Paimtų
daiktų valdymo ir apskaitos srityje.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-31 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2017-06-16 įsakymu Nr. 5V-567 „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2015 m.
rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 5-V-734
„Dėl Apyvartoje neteisėtai esančių
akcizais apmokestinamų prekių ar
naminių alkoholinių gėrimų, taip pat
apyvartoje teisėtai esančių prekių
arba teikiamų paslaugų kontrolinių
pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“ nauja redakcija išdėstytas
Apyvartoje
neteisėtai
esančių
akcizais apmokestinamų prekių ar
naminių alkoholinių gėrimų, taip pat
apyvartoje teisėtai esančių prekių
arba teikiamų paslaugų kontrolinių
pirkimų tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-32 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Vidaus reikalų ministro 2018-06-19
įsakymu Nr. 1V-442 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.
1V-893 „Dėl iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamų
regionų
projektų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.4.33.

Tobulinti
teisinį
reglamentavimą dėl teritorinių
policijos įstaigų areštinėse
laikomų asmenų priežiūros ir
areštinių patalpų apsaugos.

PD

2018 m.
gruodžio 1 d.

2.4.34.

Tobulinti
teisinį
reglamentavimą dėl
policijos įstaigų areštinėse
vykdomų kamerų apžiūrų ir
papildomos
darbuotojų
kontrolės.

PD

2018 m.
gruodžio 1 d.

Laukiami
rezultatai
aiškinimo
galimybės.

Bus nustatyti aiškūs
vertinimo kriterijai,
kuriais
būtų
vadovaujamasi
vertinant ir priimant
sprendimus
dėl
policijos
įstaigų
areštinėse laikomų
asmenų priežiūros
bei
policijos
pareigūnams
užtikrinant policijos
įstaigų
areštinių
patalpų
apsaugą.
Bus
nustatyti
konkretūs terminai,
per
kuriuos
priimami atitinkami
sprendimai.
Bus
užtikrintas
aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatantis policijos
įstaigų areštinėse
dirbantiems
pareigūnams
pamainos
metu
leidžiamus
turėti
daiktus, sustiprinta
policijos
įstaigų

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“
pakeistas
Regionų
projektų atrankos tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-33 reikšmė pasiekta.
Pakeistos Teritorinių Įvykdyta.
policijos
įstaigų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
areštinių
vidaus ministro 2018-10-23 įsakymu Nr. 1Vtvarkos
taisyklės, 777 pakeistos Teritorinių policijos
patvirtintos Lietuvos įstaigų areštinių vidaus tvarkos
Respublikos
vidaus taisyklės
(patvirtintos
Lietuvos
reikalų ministro 2017 Respublikos vidaus reikalų ministro
m. balandžio 3 d. 201704-03 įsakymu Nr. 1V-247 ,,Dėl
įsakymu Nr. 1V-247 Teritorinių policijos įstaigų areštinių
„Dėl
Teritorinių vidaus
tvarkos
taisyklių
policijos
įstaigų patvirtinimo“).
areštinių
vidaus
tvarkos
taisyklių Laukiamo rezultato kriterijaus Ppatvirtinimo“
2-2-34 reikšmė pasiekta.

Pakeista
Policijos
įstaigų
areštinių
apsaugos ir priežiūros
instrukcija, patvirtinta
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro
2015 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. 5-V-139
„Dėl
Policijos
areštinių apsaugos ir

Įvykdyta.
LP generalinio komisaro 2018-06-26
įsakymu Nr. 5-V-593 pakeista
Policijos areštinių apsaugos ir
priežiūros instrukcija (patvirtinta LP
generalinio komisaro 2015 m. vasario
10
d.
įsakymu
Nr.5-V-139).
Periodiškai
atliekami
policijos
darbuotojų atsinešamų į darbo vietą
bei išsinešamų iš jos daiktų
patikrinimai.
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Eil. Nr.

2.4.35.

2.4.36.

Priemonės

Organizuoti
tarnybinius
mokymus,
kvalifikacijos
tobulinimo
seminarus
korupcijos
prevencijos
klausimais policijos įstaigų
areštinėse dirbantiems policijos
pareigūnams.
Tobulinti PAGD tarnybinių
automobilių naudojimo
taisykles.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

PD

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

PAGD

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

Laukiami
rezultatai
areštinės darbuotojų
atsinešamų daiktų
kontrolė.
Policijos
įstaigų
areštinėse dirbantys
policijos pareigūnai
įgis reikiamų žinių
korupcijos
prevencijos
klausimais.
Užtikrintas aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatantis aiškias
asmenų, atsakingų
už
tarnybinių
transporto
priemonių
naudojimo
kontrolę, funkcijas,
konkrečius
pagrindus, kuriais
remiantis
darbuotojams
galima atimti teisę
naudotis tarnybiniu
transportu ir kt.

Laukiamo rezultato
kriterijai
priežiūros instrukcijos
patvirtinimo.“
Mokymus išklausiusių
policijos
pareigūnų
skaičius (proc.).

Pakeistos
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie
Vidaus reikalų
ministerijos tarnybinių
lengvųjų automobilių
naudojimo taisyklės,
patvirtintos
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento
direktoriaus 2009 m.
spalio 23 d. įsakymu
Nr. 1-333, ir
Valstybinės
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
technikos
eksploatavimo
nuostatai, patvirtinti
Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento
direktoriaus 2010 m.

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-35 reikšmė pasiekta.
Vykdoma.
2018 metais policijos įstaigose
organizuoti mokymai korupcijos
prevencijos klausimais 59 policijos
įstaigų
areštinėse
dirbantiems
policijos pareigūnams.
Įvykdyta.
 PAGD direktoriaus 2018-10-30
įsakymu Nr. 1-380 patvirtintos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos tarnybinių lengvųjų
automobilių ir specialiųjų lengvųjų
automobilių naudojimo taisyklės.
Pastaba. Rengiant taisykles buvo
neatsižvelgta į PAGD Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus
siūlymus dėl atitinkamų taisyklių
punktų formuluočių, kas ateityje gali
apsunkinti tinkamą taisyklių nuostatų
vykdymą.
 SPGV direktoriaus 2018-03-28
įsakymu Nr. 4-125, patvirtintos
Tarnybinių lengvųjų automobilių ir
specialiųjų lengvųjų automobilių
naudojimo taisyklės.
 SPGV viršininko 2018 m. sausio 18
d. įsakymu Nr. 4-17, paskirti asmenys
atsakingi už transporto priemonių
techninės priežiūros atlikimą ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai
birželio 4 d. įsakymu
Nr. 1-175.

Pasiekti rezultatai
automobilių
techninės
būklės
kontrolę.
 PAGD direktoriaus 2018-07-09
įsakymu Nr. 1-230 patvirtintos VPGT
degalų įsigijimo kortelių naudojimo
taisyklės.
 SPGV 2018-05-14 direktoriaus
raštu Nr. S-346, departamentui buvo
pateiktos
Išlaidų
tarnybiniams
lengviesiems automobiliams dydžių
nustatymo rekomendacijos, kuriose
pateikiami galimi išlaidų skaičiavimo
būdai.
Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad
tarnybinių
lengvųjų
transporto
priemonių išlaidų dydžių nustatymą
organizuoja
VPGT
padalinių,
kuriuose naudojami automobiliai,
vadovai bei į tai, kad visos nuostatos
yra tik rekomendacinio pobūdžio
galima teigti, kad VPGT esama
tvarka
nėra
suvienodinta.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
rekomendacijos nėra patvirtintos.
 PAGD direktoriaus 2018-07-09
įsakymu Nr. 1-229
patvirtintas
VPGT
degalų
naudojimo
tarnybiniuose
lengvuose
automobiliuose kontrolės tvarkos
aprašas.
Pastaba. Aprašo 2 punkte nurodoma,
kad „Aprašas gali būti taikomas
eksploatuojant ir kitus VPGT
lengvuosius
automobilius
(specialiuosius,
daugiatikslius,
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Eil. Nr.

2.4.37.

2.4.38.

Priemonės

Parengti ir patvirtinti Elektrėnų
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos (toliau – Elektrėnų
PGT) tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo tvarką.

Valstybinės
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos (toliau –
VPGT)
naudojamuose
tarnybiniuose lengvuosiuose
automobiliuose
įdiegti
elektroninę
nuvažiavimo
atstumo ir degalų sunaudojimo
skaičiavimo
sistemą
bei
atsisakyti
kelionės
lapų

Vykdytojai

PAGD

PAGD

Įvykdymo
terminas

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrintas aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatantis
Elektrėnų PGT
tarnybinių lengvųjų
automobilių
naudojimo tvarką.
Užtikrinta
efektyvesnė
tarnybinio
transporto
naudojimo
kontrolė.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Patvirtinta Elektrėnų
PGT tarnybinių
lengvųjų automobilių
naudojimo tvarka.

Pasiekti rezultatai
krovininius)“.
Tokia
punkto
formuluotė sudaro sąlygas ir toliau
vadovautis VPGT esančia praktika ir
nevykdyti apraše esančių nuostatų.
Šią nuostata būtina keisti numatant
prievolę naudojantis visais VPGT
turimais lengvaisiais automobiliais
vadovautis aprašo nuostatomis.
Įsakymas,
reglamentuojantis
sunaudotų degalų nurašymo būdą
pagal faktines išlaidas, nepakeistas.
 SPGV pateiktais duomenimis, iki
2018-12-01 įvyko 3 aukcionai, kurių
metu
parduoti
27
lengvieji
automobiliai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-36 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Elektrėnų PGT viršininko 2018-0424 įsakymu Nr. 1V-45 patvirtintos
Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos tarnybinių automobilių
naudojimo taisyklės.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-37 reikšmė pasiekta.
VPGT naudojamuose Įvykdyta
tarnybiniuose
Nuo 2018-11-01 įdiegta elektroninė
lengvuosiuose
nuvažiuojamo atstumo ir degalų
automobiliuose įdiegta sunaudojimo skaičiavimo sistema.
nuvažiuoto atstumo,
degalų sunaudojimo Laukiamo rezultato kriterijaus Pskaičiavimo
bei 2-2-38 reikšmė pasiekta.
kontrolės elektroninė
sistema.

81

Eil. Nr.
2.4.39.

Priemonės
pildymo, įdiegiant elektroninę
kontrolės sistemą.
Tobulinti
Pretendentų
atrankos
į
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos
prie
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Pasieniečių
mokyklą taisykles, patvirtintas
VSAT vado 2017 m. balandžio
25 d. įsakymu Nr. 4-247 „Dėl
Pretendentų
atrankos
į
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos
prie
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Pasieniečių
mokyklą taisyklių tvirtinimo“

Vykdytojai

VSAT

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

2018 m.
birželio 1 d.

Nustatyti kriterijai,
kuriais
vadovaujantis
nustatomas
priimamų į VSAT
Pasieniečių
mokyklą
asmenų
skaičius, išsamiai
reglamentuotas
pretendentų žinių ir
gebėjimų
testo
rengimo etapas bei
pretendentų
registracijos
ir
atpažinimo
kodo
suteikimas.

Pakeistos Pretendentų
atrankos
į
VSAT
Pasieniečių mokyklą
taisyklės, patvirtintos
VSAT vado 2017 m.
balandžio
25
d.
įsakymu Nr. 4-247
„Dėl
Pretendentų
atrankos į Valstybės
sienos
apsaugos
tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
Pasieniečių mokyklą
taisyklių tvirtinimo“.

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
1. Kriterijai nenustatyti, tačiau
priimamų į Pasieniečių mokyklą
asmenų kvotą kiekvieniems metams
nustato vidaus reikalų ministras. Nuo
2018 m. konkretus priimamų kursantų
skaičius,
neviršijant
nustatytos
kvotos,
tvirtinamas
Strateginio
planavimo ir valdymo tobulinimo
komisijos posėdyje. 2018 m.
patvirtintas 90 priimamų asmenų
skaičius, 2017 m. to padaryta nebuvo.
Pagrindinis
kriterijus/veiksnys,
nustatant priimamų į Pasieniečių
mokyklą asmenų kvotą yra šios
komisijos
sprendimas,
kuris
grindžiamas turimomis lėšomis.
2. Pretendentų žinių ir gebėjimo
testo rengimas bei atpažinimo kodo
suteikimas reglamentuotas tarnybos
vado 2018 m. liepos 24 d. įsakymu
Nr. 4-339 „Dėl atrankos į VSAT
Pasieniečių mokyklą 2018 m.
rugpjūčio mėnesį organizavimo ir
komisijų
darbo
reglamentų
patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-39 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.
2.4.40.

2.4.41.

Priemonės

Vykdytojai

Reglamentuoti pagal panaudos
ir subnuomos sutartis valdomų
tarnybinių
automobilių
naudojimą (FNTT transporto
priemonių
naudojimo
taisyklėse
įrašyti
atskirą
nuostatą,
reglamentuojančią
FNTT laikinai
valdomų
(panaudos,
subnuomos
pagrindais)
transporto
priemonių naudojimą, kiek jo
nereglamentuoja
Turto valdymo ir ūkio
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos (toliau – TVŪD)
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklės,
patvirtintos TVŪD direktoriaus
2016-12-23 įsakymu Nr. 8V221 „Dėl turto valdymo ir ūkio
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
transporto
priemonių naudojimo taisyklių
patvirtinimo”).

FNTT

Atsakingais
už
FNTT
naudojamų
automobilių
techninę priežiūrą paskirti
FNTT darbuotojus,
kurių
pareigybės
aprašyme
yra
nustatyta funkcija, susijusi su
tarnybinio transporto techninės
priežiūros vykdymu.

FNTT

Įvykdymo
terminas
2018 m.
rugsėjo 1 d.

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

Laukiami
rezultatai
Užtikrintas aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatantis
pagal
panaudos
ir
subnuomos sutartis
FNTT
valdomų
tarnybinių
automobilių
naudojimą.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Pakeistos FNTT
transporto priemonių
naudojimo taisyklės,
patvirtintos FNTT
direktoriaus 2008-0328 įsakymu Nr. 38-V
„Dėl Finansinių
nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
tarnybinių ir
netarnybinių lengvųjų
automobilių
naudojimo taisyklių
patvirtinimo“.

Užtikrinta, kad už
tarnybinio
transporto
priežiūrą bus
paskirti asmenys,
kurių tiesioginių
pareigų atlikimas
yra susijęs su
tarnybinio

Už
transporto
priemonės
techninę
priežiūrą paskirti ne
mažiau
kaip
du
asmenys,
kurių
pareigybės aprašyme
nustatyta
funkcija,
susijusi su tarnybinio

Pasiekti rezultatai
Neįvykdyta
Priemonę vėluojama įvykdyti dėl
teisės akto projekto derinimo metu
iškilusių
nesklandumų
derinant
pozicijas.
Priemonės vykdymas perkeltas į
naujos programos įgyvendinimo
priemonių planą.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-40 reikšmė nepasiekta.

Įvykdyta.
FNTT direktoriaus 2018-05-31
įsakymas Nr. T-37 „Dėl Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos padaliniams priskirtų
tarnybos patikėjimo teise valdomų
automobilių, darbuotojų, turinčių
teisę juos eksploatuoti bei atsakingų
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Eil. Nr.

2.4.42.

Priemonės

Visuose FNTT naudojamuose
(valdomuose) automobiliuose
sumontuoti telemetrinę
transporto stebėjimo sistemą
(telemetrinės transporto
stebėjimo sistemos
montavimas automobiliuose,
kuriuos FNTT valdo pagal su
TVŪD sudarytas transporto
priemonių panaudos ar
subnuomos sutartis,
derinamas su TVŪD).

Vykdytojai

FNTT

Įvykdymo
terminas

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

Laukiami
rezultatai
transporto
techninės
priežiūros
vykdymu, taip
užtikrinant
efektyvesnę
tarnybinio
transporto
priežiūrą.
Užtikrinta
efektyvesnė
tarnybinio
transporto
naudojimo
kontrolė.

Laukiamo rezultato
kriterijai
transporto techninės
priežiūros vykdymu.

Pasiekti rezultatai
už automobilių priežiūrą asmenų
sąrašo patvirtinimo ir kuro
suvartojimo normų nustatymo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-41 reikšmė pasiekta.

Visuose FNTT
naudojamuose
automobiliuose
sumontuota
telemetrinė transporto
stebėjimo sistema,
leidžianti nustatyti
automobilio buvimo
vietą, maršrutus,
variklio darbo laiką,
automobilio greitį.

Įvykdyta.
Telemetrinė tarnybinio transporto
stebėjimo sistema sumontuota 100
procentų
tarnybiniuose
automobiliuose.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-41 reikšmė pasiekta.
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Įvykdymo
terminas
2018 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
Užtikrintas aiškus,
nedviprasmiškas
teisinis
vizų
išdavimo
reglamentavimas.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtas
Vizos
išdavimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
ir
Lietuvos
Respublikos užsienio
reikalų ministro 2017
m. gruodžio 28 d.
įsakymu
Nr.
1V899/V-330 „Dėl Vizos
išdavimo
tvarkos
aprašo patvirtinimo“,
pakeitimo projektas.

MD

2018 m.
gegužės 1 d.

Bus suvienodinta
asmenų
aptarnavimo
praktika.

Parengta
Asmenų
aptarnavimo
Migracijos
departamente
atmintinė.

MD

2018 m.
gegužės 1 d.

MD darbuotojams, Patvirtintos
dovanų
taip pat visuomenei gavimo ir teikimo MD
pateikta
aiški pagrindinės taisyklės.

Priemonės

Vykdytojai

Tobulinti Vizos išdavimo
tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro ir Lietuvos
Respublikos užsienio reikalų
ministro 2017 m. gruodžio 28
d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330
„Dėl Vizos išdavimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
(atsižvelgiant į STT 2017 m.
gruodžio 12 d. antikorupcinio
vertinimo išvadą Nr. 4-019723).

MD,
VRM Viešojo
saugumo ir
migracijos
politikos
departamentas

2.4.44.

Parengti asmenų aptarnavimo
Migracijos
departamente
Lietuvos
Respublikos
pilietybės klausimais, dėl
leidimų
laikinai
gyventi
Lietuvos Respublikoje ir kt.
atmintinę,
kurioje
būtų
pateikiamos
asmenų
aptarnavimo
rekomendacijos, standartinės
frazės ir pan.

2.4.45.

Parengti ir patvirtinti dovanų
gavimo ir teikimo MD
pagrindines taisykles.

Eil. Nr.
2.4.43.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
2018 m. parengtas Vizos išdavimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro ir
Lietuvos
Respublikos
užsienio
reikalų ministro 2017-12-28 įsakymu
Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos
išdavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“, pakeitimo projektas.
Projektas suderintas su VRM Viešojo
saugumo ir migracijos politikos
departamentu, PD, VSAT, taip pat su
kitomis institucijomis. Projektas,
patikslintas pagal gautas pastabas,
teikiamas vizuoti VRM ir URM.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-42 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
MD direktoriaus 2018-04-24 įsakymu
Nr. 3K-87 patvirtinta Klientų
aptarnavimo
Migracijos
departamente
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos atmintinė;
MD direktoriaus 2018-05-04 įsakymu
Nr. 3K-99 patvirtintos Asmenų
aptarnavimo ir prašymų (skundų)
nagrinėjimo migracijos departamente
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos taisyklės.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-43 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
MD direktoriaus 2018-04-30 įsakymu
Nr. 3K-95 patvirtinta
Nulinės
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.4.46.

Organizuoti MD darbuotojams
asmenų
aptarnavimo
ir
korupcijos
prevencijos
mokymus,
psichologo
konsultacijas.

MD

Ne rečiau kaip
1 kartą per
metus

2.4.47.

Parengti ir patvirtinti teisės
aktą, reglamentuojantį MC
Slaugos ir palaikomojo

MC

2018 m.
birželio 1 d.

Laukiami
Laukiamo rezultato
rezultatai
kriterijai
informacija
apie
MD
vykdomą
dovanų
politiką:
kaip
MD
darbuotojai
turi
elgtis
gaudami
dovanas
pagal
tarptautinį
protokolą, kai jiems
siūloma
padėka,
kaip įforminti ir
grąžinti
gautas
materialines
padėkas.
Gerinamas
Mokymus išklausiusių
darbuotojų
MD
darbuotojų
psichologinis
skaičius (proc.).
mikroklimatas,
stiprinamas
darbuotojų
atsparumas
korupcijai,
gerinama asmenų
aptarnavimo
kokybė.

Pasiekti rezultatai
tolerancijos korupcijai Migracijos
departamente
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos politika.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-44 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta:
- 2018 m. kovo 6-7 d. Vadovybės
apsaugos departamento organizuoti
mokymai
„Persekiojimas.
Kaip
atpažinti?
Kokios
pagalbos
galimybės?“ (39 darbuotojai);
- 2018 m. balandžio 25–26 d. VšĮ
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
organizuoti mokymai „Krizinių
situacijų valdymas“ (2 darbuotojai);
- 2018 m. gegužės 3 d. Lietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų
tarnybos
organizuoti
mokymai
„Korupcijos rizikos: viešųjų ir
administracinių paslaugų teikimas ir
kontrolė“ (26 darbuotojai).
Detaliai
Patvirtintas
teisės Įvykdyta.
reglamentuota MC aktas,
Pacientų hospitalizacijos į Slaugos ir
Slaugos
ir reglamentuojantis MC palaikomojo
gydymo
skyrių
palaikomojo
Slaugos ir palaikomojo organizavimo
tvarkos
aprašas,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

gydymo skyriaus pacientų
hospitalizavimo procedūrą.

2.4.48.

Parengti ir patvirtinti
pareigūnų siuntimo į asmens
sveikatos priežiūros įstaigas,
kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina VRM ir
(ar) TVŪD prie VRM, tvarkos
aprašą.

MC

2.4.49.

Parengti ir patvirtinti MC
internetinės registracijos į
asmens sveikatos priežiūros
įstaigas, kurių savininko teises
ir pareigas įgyvendina VRM ir
(ar) TVŪD prie VRM, sistemos
naudojimo (-si) taisykles.

MC

2018 m.
birželio 1 d.

2.4.50.

Pakeisti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2009 m.
balandžio 8 d. įsakymą Nr. 1V133 „Dėl viešosios įstaigos
Valstybės ir savivaldybių
tarnautojų mokymo centro

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centras
„Dainava“

2018 m.
birželio 1 d.

2018 m.
birželio 1 d.

Laukiami
rezultatai
gydymo skyriaus
pacientų
hospitalizavimo
procedūra.

Laukiamo rezultato
kriterijai
gydymo
skyriaus
pacientų
hospitalizavimo
procedūrą.

Užtikrinta skaidri
pareigūnų siuntimo
į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas,
kurių
savininko
teises ir pareigas
įgyvendina VRM ir
(ar) TVŪD prie
VRM, tvarka.

Parengtas ir
patvirtintas pareigūnų
siuntimo į asmens
sveikatos priežiūros
įstaigas, kurių
savininko teises ir
pareigas įgyvendina
VRM ir (ar) TVŪD
prie VRM, tvarkos
aprašas.
Parengtos
MC
internetinės
registracijos į asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigas,
kurių
savininko teises ir
pareigas
įgyvendina
VRM ir (ar) TVŪD
prie VRM, sistemos
naudojimo
(-si)
taisyklės.

Užtikrintas
skaidrumas
naudojantis
MC
internetinės
registracijos
į
asmens sveikatos
priežiūros įstaigas,
kurių
savininko
teises ir pareigas
įgyvendina VRM ir
(ar) TVŪD prie
VRM, sistema.
Aiškiai
reglamentuotas
papildomų
dokumentų
dėl
kvalifikacijos
pagrindimo

Pakeistas
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų ministro
2009 m. balandžio 8 d.
įsakymas Nr. 1V-133
„Dėl viešosios įstaigos

Pasiekti rezultatai
patvirtintas
Medicinos
centro
direktoriaus 2017 m. lapkričio 22 d.
įsakymu Nr. 4R-112 (Medicinos
centro direktoriaus 2018 m. kovo 12
d. įsakymo Nr. 4R-16 redakcija)
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-45 reikšmė pasiekta.
Neįvykdyta.
Dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo
priemonė nebuvo įvykdyta. Priemonė
perkelta į naujos programos
įgyvendinimo priemonių planą.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-46 reikšmė nepasiekta.
Vykdoma.
Šiuo metu galioja Medicinos centro
direktoriaus 2018-09-19 įsakymas Nr.
4R-65 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Medicinos
centro
informacinės
sistemos
nuostatų ir duomenų saugos nuostatų
patvirtinimo“, į kurį bus įtrauktos
naudojimo(si) taisyklės.

Įvykdyta
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2009-04-08 įsakyme Nr. 1V133
nustatytos
konkursinės
pareigybės yra direktorius, vyriausias
buhalteris, gydymo dalies vadovas ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

„Dainava“ pareigybių, į kurias
darbuotojai priimami konkurso
būdu sąrašo, kvalifikacinių
reikalavimų
ir
konkurso
pareigoms, į kurias darbuotojai
priimami konkurso būdu,
organizavimo taisyklių ir
įstaigos valdymo struktūros ir
pareigybių
sąrašo
patvirtinimo“.

2.4.51

Parengti ir patvirtinti teisės
aktą, reglamentuojantį VĮ
„Regitra“
darbuotojų,
vykdančių Kelių transporto
priemonių registro (toliau –
KTPR) ir Kelių transporto
priemonių vairuotojų registro
(toliau – KTPVR) tvarkymo
funkcijas, sprendimų priėmimo
kontrolės įgyvendinimo tvarką.

VĮ „Regitra“

2018 m.
spalio 1 d.

Laukiami
rezultatai
pateikimo terminas;
aiškiai
nustatyta
kokius,
kvalifikaciją
pagrindžiančius
dokumentus
turi
pateikti
pretendentai,
siekiantys užimti
konkursines
pareigas;
detalizuota
pretendentų
į
konkursines
pareigybes
informavimo tvarka
ir
terminai,
numatyta konkurso
rezultatų
apskundimo tvarka
Atsižvelgiant į
patvirtintame teisės
akte nustatytus
kriterijus bus
vieningai
vertinamas VĮ
„Regitra“
darbuotojų veiklos
bei sprendimų
priėmimo
objektyvumas,
skaidrumas,
veiksmingumas ir
ekonomiškumas.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Valstybės
ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
pareigybių, į kurias
darbuotojai priimami
konkurso būdu sąrašo,
kvalifikacinių
reikalavimų
ir
konkurso pareigoms, į
kurias
darbuotojai
priimami
konkurso
būdu,
organizavimo
taisyklių ir įstaigos
valdymo struktūros, ir
pareigybių
sąrašo
patvirtinimo“.

Patvirtintas
teisės
aktas,
reglamentuojantis VĮ
„Regitra“ darbuotojų,
vykdančių KTPR ir
KTPVR
tvarkymo
funkcijas, sprendimų
priėmimo priežiūros
bei
kontrolės
įgyvendinimo tvarką.

Pasiekti rezultatai
mokymo dalies vadovas. Kadangi
Centre „Dainava“ dirba ilgamečiai
darbuotojai ir neiškilo poreikis į šias
pareigas priimti naujų darbuotojų,
todėl nebuvo poreikio inicijuoti šio
teisės akto pakeitimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-48 reikšmė pasiekta.

Iš dalie įvykdyta.
Parengtas VĮ „Regitra“ darbuotojų,
vykdančių
Kelių
transporto
priemonių registro ir Kelių transporto
priemonių
vairuotojų
registro
tvarkymo
funkcijas,
sprendimų
priėmimo kontrolės tvarkos aprašo
projektas. Šis aprašas glaudžiai
susijęs su klaidingų duomenų taisymo
Kelių transporto priemonių registre
metodika, kurios parengimo užduotis
įtraukta į VĮ „Regitra“ 2019 m.
priemonių planą. Tikslinga priemonės
įgyvendinimą perkelti į 2019 m.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2.4.52.

Paskirti atsakingą darbuotoją
(darbuotojus), kuris (kurie)
reguliariai
tikrintų
ar
darbuotojai, kuriems suteikta
prieiga prie tvarkomų registrų,
tinkamai naudojasi suteiktais
įgaliojimais.

VĮ „Regitra“

2018 m.
balandžio 1 d.

2.4.53.

Parengti ir patvirtinti VĮ
„Regitra“
direktoriaus
priimamų norminių teisės aktų
projektų poveikio korupcijos
mastui
vertinimo tvarkos
aprašą.

VĮ „Regitra“

2018 m.
spalio 1 d.

Užtikrintas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
sprendimų
priėmimo procese
valdymas.

2.4.54.

Parengti ir patvirtinti projektų
valdymo aprašą, detalizuojantį
projektų,
susijusių
su
informacinių
sistemų
programinės įrangos sukūrimu,
programinės
įrangos
ir

IRD prie VRM

2018 m.
rugpjūčio 1 d.

Detalizuotas
projektų
iniciavimas,
vykdymas,
kontrolė; nustatyti
kriterijai,
kuriais
vadovaujantis

Laukiamo rezultato
kriterijai

Užtikrinta registrų Paskirtas (-i)
duomenų tvarkymo darbuotojas
teisėtumo kontrolė. (darbuotojai), kuris
(kurie) reguliariai
tikrintų, ar darbuotojai,
kuriems suteikta
prieiga prie tvarkomų
registrų, tinkamai
naudojasi suteiktais
įgaliojimais.

Patvirtintas
VĮ
„Regitra“ direktoriaus
priimamų
norminių
teisės aktų projektų
poveikio
korupcijos
mastui
vertinimo
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-49 reikšmė nepasiekta.
Įvykdyta.
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
2016-11-30 įsakymu Nr. V-200
paskirti tvarkomų Kelių transporto
priemonių registro ir Kelių transporto
priemonių
vairuotojų
registro
duomenų valdymo įgaliotiniai, kurie
įpareigoti vykdyti (koordinuoti) visus
Valstybės informacinių
išteklių
valdymo įstatymo 8 str. numatytus
uždavinius, t. y. ir dėl darbuotojų,
kuriems pavesta tvarkyti duomenis,
informaciją, dokumentus ir (arba) jų
kopijas, teisių ir pareigų nustatymo
bei priežiūros funkcijas.

Įvykdyta.
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
2018-09-27 įsakymu Nr. V- 156
patvirtintas
valstybės
įmonės
„Regitra“ generalinio direktoriaus
priimamų teisės aktų poveikio
korupcijos
pasireiškimo
mastui
vertinimo tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-50 reikšmė pasiekta.
Parengtas
ir Vykdoma.
patvirtintas Projektų Po pateiktų pakartotinių teisininkų
valdymo aprašas.
pastabų vyksta tolesnis projekto
derinimas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

techninės
įrangos
modernizavimu, įsigijimu,
iniciavimą, vykdymą ir
kontrolę (toliau –Projektų
valdymo aprašas).

2.4.55.

2.4.56.

Tobulinti Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinį
darbo
reglamentą,
patvirtintą
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2016 m.
gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1V375 „Dėl Regiono plėtros
tarybos pavyzdinių nuostatų ir
Regiono
plėtros
tarybos
pavyzdinio darbo reglamento
patvirtinimo“, atsižvelgiant į
STT 2017 m. rugsėjo 27 d.
antikorupcinio
vertinimo
išvadoje „Dėl Regiono plėtros
tarybos pavyzdinio darbo
reglamento“ Nr. 4-01-7174
pateiktas
pastabas
ir
pasiūlymus.
Inicijuoti Konkursų į valstybės
tarnautojo
pareigas
organizavimo tvarkos aprašo,
patvirtinto
Lietuvos

RPD prie VRM

2018 m.
rugsėjo 1 d.

VRM TD

2018 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai
steigiama projekto
valdymo grupė ir
(ar)
projekto
priežiūros grupė;
teikiamų
pasiūlymų,
inicijuojančių
projektų rengimą,
svarstymą/aprobavi
mą
pavedant
Veiklos planavimo
ir
strateginių
spendimų grupei.
Bus
užtikrintas
aiškesnis regiono
plėtros
tarybos
darbo
tvarkos
teisinis
reglamentavimas.

Organizuojamuose
konkursuose
į
valstybės tarnautojo
pareigas dalyvauja

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Pakeistas
Regiono
plėtros
tarybos
pavyzdinis
darbo
reglamentas,
patvirtintas Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2016
m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. 1V-375
„Dėl Regiono plėtros
tarybos
pavyzdinių
nuostatų ir Regiono
plėtros
tarybos
pavyzdinio
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Iš dalies įvykdyta
2018-06-19 RPD prie VRM raštu Nr.
51D-321 VRM RPD ir TD pateiktas
derinti
parengtas
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
įsakymo „Dėl Lietuvos respublikos
vidaus reikalų ministro 2016 m.
gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1V-375
„Dėl Regiono plėtros tarybos
pavyzdinių nuostatų ir Regiono
plėtros tarybos pavyzdinio darbo
reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“
projektas.
Pakeitimo
projektas
derinamas su suinteresuotais VRM
padaliniais.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m.
birželio 24 d. nutarimo
Nr. 966 „Dėl priėmimo

Neįvykdyta / Priemonė tapo
nebeaktuali
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018-12-12 nutarimu Nr. 1295 „Dėl
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Respublikos Vyriausybės 2002
m. birželio 24 d. nutarimu Nr.
966, pakeitimą, siekiant jame
nustatyti, kad pretendentų į
valstybės tarnautojo pareigas
atitiktis
nepriekaištingos
reputacijos ir kitiems Valstybės
tarnybos ir Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymuose
nustatytiems
reikalavimams
būtų įvertinta pagal turimus
duomenų bazėse ir registruose
duomenis iki konkurso dienos.

2.4.57.

2.5.

Patvirtinti pranešimo apie
perėjimą į kitą darbą formą ir
nustatyti jo pateikimo tvarką
bei terminus.

VRM KPVTS

2018 m.
liepos 1 d.

Vykdyti
pasireiškimo

VRM KPVTS

2016–2018 m.

korupcijos
tikimybės

Laukiami
rezultatai
tik nepriekaištingos
reputacijos ir kitus
Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymuose
nustatytus
reikalavimus
atitinkantys
asmenys.

Laukiamo rezultato
kriterijai
į valstybės tarnautojo
pareigas
tvarkos
patvirtinimo“
pakeitimo
projektas
pateiktas
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybei.“

Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
įsakymu patvirtintame
Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje
kontrolės
tvarkos
apraše
nustatyta
pranešimo
apie
perėjimą į kitą darbą
pateikimo tvarka bei
terminai, patvirtinta šio
pranešimo forma.
kad Apibendrinta
informacija
apie
korupcijos

Pasiekti rezultatai
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr.
176 „Dėl Lietuvos Respublikos
valstybės
tarnybos
įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“ buvo
patvirtintas Priėmimo į valstybės
tarnautojo pareigas organizavimo
tvarkos aprašas, kuriame nuostatos,
numatančios, jog pretendentų į
valstybės tarnautojo pareigas atitiktis
nepriekaištingos
reputacijos
ir
kitiems Valstybės tarnybos ir Viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymuose
nustatytiems reikalavimams būtų
įvertinta pagal turimus duomenų
bazėse ir registruose duomenis iki
konkurso dienos, buvo atsisakyta.

Užtikrintas
tinkamas Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
17
straipsnio
įgyvendinimas
VRM.

Neįvykdyta.
Dėl padalinio žmogiškųjų resursų
trūkumo
savalaikis
priemonės
įgyvendinimas negalėjo būti laiku
užtikrintas. Priemonė perkelta į
naujos programos įgyvendinimo
priemonių planą.

Užtikrinta,
korupcijos
pasireiškimo

Įvykdyta.
2018 m. apibendrinta informacija apie
korupcijos pasireiškimo tikimybės
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Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nustatymo VRM ir įstaigose
prie VRM sisteminimą.

2.6.

2.7.

Pakeisti VRM Medicinos
centro
(toliau
–
MC)
direktoriaus 2012 m. gruodžio
4 d. įsakymą Nr. 4R-59 „Dėl
Medicinos centro Centrinėje
medicinos ekspertizės komisijos
darbo reglamento patvirtinimo“,
atsižvelgiant į STT išvadoje dėl
korupcijos rizikos analizės
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Medicinos
centro Centrinėje medicinos
ekspertizės komisijoje (toliau –
MC
CMEK)
nurodytas
korupcijos
prevencijos
priemones (toliau – STT
išvada).
Pakeisti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2008 m.
rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 1V299 „Dėl specializuotosios
medicininės
ekspertizės
organizavimo
ir
atlikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“,
atsižvelgiant į STT išvadoje

MC

2016 m.
gegužės 1 d.

Laukiami
rezultatai
tikimybės
nustatymas VRM ir
įstaigose prie VRM
vykdomas planingai
ir nuosekliai.

Užtikrinta
skaidresnė
MC
CMEK
veikla,
įgyvendinti
išvadoje
pateikti
siūlymai, į kuriuos
buvo
numatyta
atsižvelgti.

Laukiamo rezultato
kriterijai
pasireiškimo tikimybės
nustatymą
VRM ir
įstaigose prie VRM
apsvarstyta
VRM
Kovos su korupcija
posėdyje (kartą per
metus).
Pakeistas VRM MC
direktoriaus 2012 m.
gruodžio 4 d. įsakymas
Nr.
4R-59
„Dėl
Medicinos
centro
Centrinėje medicinos
ekspertizės komisijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

Pasiekti rezultatai
nustatymą VRM ir įstaigose prie
VRM
Korupcijos
prevencijos
komisijos pirmininko sprendimu
VRM
Korupcijos
prevencijos
komisijai svarstyti buvo pateikta
2018 m. lapkričio 21 d.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-2-20 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
CMEK darbo reglamentas pakeistas ir
patvirtintas 2016 m. kovo 3 d. MC
direktoriaus įsakymu Nr. 4R-23 ,,Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Medicinos
centro
Centrinės medicinos ekspertizės
komisijos reglamento patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-1 reikšmė pasiekta.

MC

2017 m.
gruodžio 1 d.

Užtikrinta
skaidresnė
MC
CMEK
veikla,
įgyvendinti
išvadoje
pateikti
siūlymai, į kuriuos
buvo
numatyta
atsižvelgti.

Pakeistas
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2008
m. rugpjūčio 5 d.
įsakymas Nr. 1V-299
„Dėl specializuotosios
medicininės
ekspertizės
organizavimo
ir

Įvykdyta.
Tvarkos aprašas keistas 2017 m.
spalio 3 d. įsakymu Nr. 1V-673
(aktuali redakcija nuo 2017-10-04).
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-2 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

nurodytas
korupcijos
prevencijos priemones.
2.8.

Fiksuoti CMEK posėdžių eigą
vaizdo ir (ar) garso fiksavimo
priemonėmis.

MC

Nuolat

2.9.

Parengti
teisės
aktą,
reglamentuojantį MC CMEK
narių nešališkumą ir gydytojų
pareigą nusišalinti nuo veiksmų
ir sprendimų, kurie gali sukelti
interesų konfliktą.

MC

2016 m. liepos
1 d.

Laukiamo rezultato
kriterijai
atlikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.

Užtikrintas
skaidresnis
sprendimų
priėmimas,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
sumažėjimas.

MC CMEK posėdžiai
fiksuoti vaizdo ir (ar)
garso
fiksavimo
priemonėmis.

MC
CMEK
veikloje užkirstas
kelias
galimiems
interesų
konfliktams
atsirasti.

Parengtas
ir
MC
direktoriaus įsakymu
patvirtintas MC CMEK
narių nešališkumą ir
gydytojų
pareigą
nusišalinti
nuo
veiksmų ir sprendimų,
kurie
gali
sukelti
interesų
konfliktą,
reglamentuojantis
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
Posėdžių eiga, kai pareigūnai nėra
tinkami eiti pareigas vidaus tarnyboje,
pareigūnų
tinkamumas
yra
individualus ar pareigūnai yra su
sveikatos
sutrikdymais,
nuolat
vykdoma fiksuojant garso įrašymo
priemonėmis vadovaujantis MC
CMEK posėdžių garso įrašymo ir
saugojimo tvarkos aprašu, patvirtintu
2016-03-03 MC direktoriaus įsakymu
Nr. 4R-24 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos Medicinos
centro
Centrinės
medicinos
ekspertizės komisijos posėdžių garso
įrašymo ir saugojimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
2018 m. viso įrašyti 1138 garso įrašai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-3 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta
Parengta CMEK narių nusišalinimo
nuo ekspertizės atlikimo procedūra,
patvirtinta
2016-03-03
MC
direktoriaus įsakymu Nr. 4R-25 ,,Dėl
Vidaus
reikalų
ministerijos
Medicinos
centro
Centrinės
ekspertizės
komisijos
narių
nusišalinimo nuo ekspertizės atlikimo
procedūros patvirtinimo“.
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Eil. Nr.
2.10.

2.11.

2.12.

Priemonės

Sudaryti MC pareigybių,
turinčių deklaruoti privačius
interesus, sąrašą.

Užtikrinti, kad MC CMEK
narių pareigybių aprašymuose
būtų visa informacija apie jų
nuolat vykdomas funkcijas
MC.

Kaupti ir analizuoti duomenis
apie tai, kokius ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose
pirkimuose ir su kokiais
tiekėjais susijusius ekspertinius
vertinimus yra atlikę įstaigoje
dirbantys ekspertai.

Vykdytojai

MC

MC

PD, IRD,
VSAT, Asmens
dokumentų
išrašymo centras
prie VRM,
PAGD, VRM
KPVTS

Įvykdymo
terminas
2016 m.
gegužės 1 d.

2016 m. liepos
1 d.

2016–2018 m.

Laukiami
rezultatai
Užtikrintas Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų
dėl
interesų
deklaravimo
laikymasis MC.
Bus
padidinta
tikimybė,
kad,
vykdant
MC
CMEK
veiklos
kontrolės
procedūras,
bus
nustatytos veiklos
sritys, kuriose gali
kilti
interesų
konfliktų, ir laiku
imtis
priemonių
galimiems interesų
konfliktams
sumažinti
iki
minimumo.
Būtų
užtikrintas
ekspertų
nešališkumas
atliekant
ekspertinius
vertinimus
skirtingose
įstaigose prie VRM.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-4 reikšmė pasiekta.
Sudarytas
ir
MC Įvykdyta
direktoriaus įsakymu Sudarytas ir 2016-07-20 MC
patvirtintas pareigybių, direktoriaus įsakymu Nr. 4R-108
turinčių
deklaruoti patvirtintas MC pareigybių, turinčių
privačius
interesus,
privačius
interesus, deklaruoti
sąrašas.
sąrašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-5 reikšmė pasiekta.
Patikslinti ir koreguoti Įvykdyta
CMEK
narių Pareigybių aprašymai patikslinti,
pareigybių aprašymai. pakoreguoti ir patvirtinti 2016-07-20
MC direktoriaus įsakymu Nr. 4R-106
,,Dėl Vidaus reikalų ministerijos
Medicinos
centro
Centrinės
ekspertizės komisijos pareigybių
aprašymų patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-3-6 reikšmė pasiekta.

VRM ir įstaigose prie
VRM sudaryti ir ne
rečiau nei kas pusmetį
atnaujinami
ekspertinius vertinimus
viešuosiuose
pirkimuose atliekančių
ekspertų
sąrašai,
sukaupti
duomenys

Įvykdyta.
VSAT, PD, IRD duomenys apie
ekspertų atliktus vertinimus kaupiami
ir sisteminami. Taip pat analizuoti
ekspertų
privačių
interesų
deklaracijose pateikti duomenys apie
ryšius su juridiniais asmenimis, taip
pat kiti duomenys ir (ar) aplinkybės,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai
apie ekspertų atliktus
ekspertinius
vertinimus.

Pasiekti rezultatai
dėl kurių deklaruojančiam asmeniui
gali kilti interesų konfliktas.
PD. Vykdant sudėtingus viešuosius
pirkimus, ekspertai kviečiami iš
išorės.
Ekspertinis
vertinimas
vykdomas išimtinais atvejais, o
pasitelkiami ekspertai yra paskiriami
konkrečiai (vienetinei) užduočiai,
vertinimui. Per 2018 m. ekspertų
paslaugomis naudotasi 4
kartus.
Ekspertų išvados ir vertinimai visais
atvejais yra apsvarstomi, ir ekspertų
išvados kartu su posėdžio protokolu
saugomos Dokumentų valdymo
sistemoje ir pirkimo dokumentų
byloje.
VST vado 2018 m. kovo 13 d.
įsakymu Nr. 47V-298 patvirtintas
VST viešųjų pirkimų planavimo,
inicijavimo. Organizavimo, atlikimo
ir atskaitomybės tvarkos aprašas,
nustatantis
ir
viešuosiuose
pirkimuose dalyvaujančių ekspertų
funkcijas ir atsakomybę.
PAGD. Duomenys apie 2018
metais
atliktus
ekspertinius
vertinimus viešuosiuose pirkimuose
kaupti
ir
analizuoti
nebuvo.
Priežastys, dėl kurių nebuvo vykdyta
priemonė, nenurodomos.
IRD sudarytas IRD ekspertų 2018
m. atlikusių ekspertinius vertinimus
viešuosiuose pirkimuose, sąrašas.
ADIC.
Atlikti
šių
pirkimų
vertinimai: Biuro ir kompiuterinės
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.121.

Parengti
atmintines
ekspertams, dalyvaujantiems
viešuosiuose pirkimuose.

TVŪD

2017 m. liepos
1 d.

2.122.

Patvirtinti
ekspertinio
vertinimo išvados formą.

TVŪD

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai

Bus užtikrinta, kad
ekspertai
yra
supažindinami su
teisės
aktų
nustatytais
reikalavimais, kurių
būtina
laikytis
atliekant
ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose
pirkimuose.
Bus
užtikrintas
nustatytus
reikalavimus
atitinkantis
ekspertinio

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

įrangos pirkimas; Bendrojo ryšių
palaikymo punkto infrastruktūros
techninės įrangos pirkimas; ID-3
formato asmens dokumentų blankų
gamybos
paslaugos
pirkimas;
Išrašymo įrangos nuomos pirkimo Nr.
ADIC-D2-18 pateiktų pasiūlymų
techninių parametrų atitikties pirkimo
sąlygose nustatytiems techniniams
reikalavimams
vertinimas;
Patikimumo užtikrinimo paslaugų
teikimo veiklos atitikties Reglamento
(ES) Nr. 910/2014 reikalavimams
audito paslaugos pirkimo Nr. ADICA28-32, kvalifikacinių reikalavimų
vertinimas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-4-1 reikšmė pasiekta.
Parengtos atmintinės Įvykdyta.
ekspertams,
Parengta
atmintinė
ekspertinį
dalyvaujantiems
pasiūlymų vertinimą atliekančiam
viešuosiuose
ekspertui, kuri paskelbta VRM
pirkimuose, paskelbtos intraneto puslapyje VRS CPO
VRM
intraneto kataloge
puslapyje.
http://intranetas.vrm.lt/wordpress/wp
content/uplads/2015/06/Atmintinė.pd
f
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-4-11 reikšmė pasiekta.
Patvirtinta ekspertinio Įvykdyta.
vertinimo
forma LR vidaus reikalų ministro 2017-07(pakeistas
Ekspertų 03
įsakymu
„Dėl
Lietuvos
dalyvavimo
Respublikos vidaus reikalų ministro
viešuosiuose
2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1V-
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Eil. Nr.

2.123.

Priemonės

Nustatyti
ekspertų,
dalyvaujančių
viešuosiuose
pirkimuose, skyrimo tvarką.

Vykdytojai

Perkančiosios
organizacijos,
išskyrus VĮ
,,Regitra“

Įvykdymo
terminas

2017–2018

Laukiami
Laukiamo rezultato
rezultatai
kriterijai
vertinimo išvados pirkimuose
aprašas,
įforminimas visose patvirtintas Lietuvos
įstaigose prie VRM. Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2016
m. sausio 6 d. įsakymu
Nr. 1V-7).

Pasiekti rezultatai

7
„Dėl
ekspertų
dalyvavimo
viešuosiuose pirkimuose aprašo ir
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministrui pavestose valdymo srityse
veikiančių perkančiųjų organizacijų
padalinių, atliekančių ekspertinį
vertinimą,
sąrašo
patvirtinimo“
pakeitimo Nr. 1V-482“ patvirtinta
ekspertinio vertinimo forma.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-4-12 reikšmė pasiekta.
Bus
nustatyta Priimti nauji ar pakeisti Įvykdyta.
pareiga kreiptis į galiojantys perkančiųjų
PD.
Ekspertų
pasitelkimą
kitas vidaus reikalų organizacijų vadovų reglamentuoja
Viešųjų
pirkimų
sistemos
įstaigas įsakymai dėl ekspertų, įstatymas ir Lietuvos policijos
dėl
atitinkamos dalyvaujančių
generalinio komisaro 2018-08-03
srities
eksperto viešuosiuose
įsakymu Nr. 5-V-708 patvirtintas
paskyrimo, taip pat pirkimuose, skyrimo Viešųjų pirkimų organizavimo ir
priemonės,
kurių tvarkos.
vykdymo tvarkos aprašas. Ekspertų
turi
imtis
vertinimo išvados (kai tokios
perkančiosios
parengiamos) saugomos su pirkimo
organizacijos
dokumentais.
siekdamos
VAD direktoriaus 2017 m. gruodžio
1 d. įsakymu Nr. V-593 „Dėl
užtikrinti viešojo
pirkimo
Vadovybės apsaugos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
procedūrose
ekspertų, dalyvaujančių kitų įstaigų
atliekamų
prie Lietuvos Respublikos Vidaus
ekspertinių
reikalų ministerijos vykdomuose
vertinimų
viešuosiuose pirkimuose, skyrimo
nešališkumą.
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
patvirtinta ekspertų, dalyvaujančių
viešuosiuose pirkimuose, skyrimo
tvarką. 2019 m. teisės aktą
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
planuojama papildyti atsižvelgiant į
teisės aktų pasikeisimus.
VST vado 2018-03-13 įsakymu Nr.
47V-298 patvirtintas VST viešųjų
pirkimų planavimo, inicijavimo,
organizavimo,
atlikimo
ir
atskaitomybės
tvarkos
aprašas,
nustatantis
ir
viešuosiuose
pirkimuose dalyvaujančių ekspertų
funkcijas ir atsakomybę.
VSAT vado 2017-10-10 įsakymu
Nr. 4-427 „Dėl Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių II skyriuje
„Tarnybos
viešųjų
pirkimų
organizavime ir vidaus kontrolėje
dalyvaujantys asmenys“ nustatyta
ekspertų, dalyvaujančių viešuosiuose
pirkimuose, skyrimo tvarka.
PAGD direktoriaus 2017 m.
gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-462
„Dėl
ekspertų
dalyvavimo
viešuosiuose pirkimuose aprašo
patvirtinimo“ patvirtintas ekspertų
dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose
aprašas, kuriame nustatyta ekspertų
skyrimo tvarka, pirkimo užduoties
(paraiškos) ekspertinis vertinimas,
pasiūlymų ekspertinis vertinimas ir
kt.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
JTS direktorės 2018 m. kovo 21 d.
įsakymu Nr. IV-22 patvirtinto JTS
Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės tvarkos aprašo 6.8.
punkte
numatyta
ekspertų,
dalyvaujančių
JTS
pirkimuose,
tvarka.
TVŪD. Vidaus reikalų ministro
2016-01-06 įsakymu Nr. 1V-8
pakeistos Prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų
pirkimų
planavimo,
organizavimo,
atlikimo
bei
atskaitomybės taisyklės, patvirtintos
LR vidaus reikalų ministro 2010-1228 įsakymu Nr. 1V-809, kurių 45
punkte nustatytos sąlygos (galimybė)
ekspertais skirti kito nei pateikusio
pavedimą
ar
paraišką
VRM
administracijos padalinio ar Įstaigos
prie VRM struktūrinio padalinio, ar
kitos perkančiosios organizacijos
valstybės tarnautojus ir darbuotojus,
dirbančius pagal darbo sutartis.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras (toliau – Orkestras).
Ekspertų, dalyvaujančių kitų įstaigų
prie VRM vykdomuose viešuosiuose
pirkimuose, skyrimo tvarkos aprašas
patvirtintas Orkestro direktoriaus
2018-07-20 įsakymu Nr. V-82
„Ekspertų, dalyvaujančių kitų įstaigų
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vykdomuose
viešuosiuose pirkimuose, skyrimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2.13.

Patvirtinti VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro ,,Dainava“
gydymo dalies darbuotojų
elgesio, susidūrus su korupcine
veikla, taisykles.

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

2016 m.
birželio 30 d.

Aiškiai
reglamentuotos
medicinos
personalo elgesio
taisyklės, susidūrus
su korupcine veikla.

2.14.

Patvirtinti VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro „Dainava“
gydymo dalies darbuotojų
elgesio kodeksą bei užtikrinti
šio kodekso nuostatų laikymosi
kontrolę ir priežiūrą. Elgesio
kodeksą
skelbti
įstaigos
interneto svetainėje.

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

2016 m.
birželio 30 d.

Aiškiai
reglamentuotos
medicinos
personalo elgesio
darbo
metu
taisyklės.

2.15.

Patvirtinti Viešųjų
organizavimo
ir

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių

2016 m.
gruodžio 31 d.

Aiškiai
reglamentuotos

pirkimų
vidaus

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Ginklų fondo direktoriaus 2016 m.
gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3A-207
„Dėl ekspertų kvietimo“ patvirtinta
tvarka,
nustatanti
ekspertų,
dalyvaujančių
viešuosiuose
pirkimuose, skyrimą.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-4-13 reikšmė pasiekta.
VšĮ
Valstybės
ir Įvykdyta.
savivaldybių
2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. Atarnautojų
mokymo 34 patvirtintos VšĮ Valstybės ir
centro
„Dainava“ savivaldybių tarnautojų mokymo
vadovo
įsakymu centro
„Dainava“
darbuotojų,
patvirtintos
VšĮ susidūrusių su galima korupcinio
Valstybės
ir pobūdžio nusikalstam veika, elgesio
savivaldybių
taisyklės
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“ Laukiamo rezultato kriterijaus Pgydymo
dalies 2-4-2 reikšmė pasiekta.
darbuotojų
elgesio,
susidūrus su korupcine
veikla, taisyklės.
Gydymo ir slaugos Įvykdyta.
padalinių darbuotojai 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. Apasirašytinai
35 patvirtintas VšĮ Valstybės ir
supažindinti su elgesio savivaldybių tarnautojų mokymo
kodeksu.
Elgesio centro „Dainava“ darbuotojų etikos
kodeksas paskelbtas kodeksas,
kuris
skelbiamas
VšĮ
Valstybės
ir www.centrasdainava.lt
savivaldybių
tarnautojų
mokymo Laukiamo rezultato kriterijaus Pcentro
„Dainava“ 2-4-3 reikšmė pasiekta.
interneto svetainėje.
VšĮ
Valstybės
ir Įvykdyta.
savivaldybių
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Eil. Nr.

2.16.

Priemonės

Vykdytojai

kontrolės aprašą, kuriame būtų
apibrėžtos šiose procedūrose
dalyvaujančių
asmenų
funkcijos,
pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės procedūros pagal
etapus, rizikos vertinimas.

tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

Sukurti neoficialių mokėjimų
viešajame sektoriuje (policijos)
mažinimo
ir
šalinimo
priemones
(įgyvendina
Lietuvos
Respublikos
nacionalinės
kovos
su
korupcija 2015–2025 metų
programos
įgyvendinimo
2015–2019
metų
tarpinstitucinio veiklos plano,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015
m. birželio 17 d. nutarimu Nr.
648 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės
kovos
su
korupcija 2015–2025 metų
programos
įgyvendinimo
2015–2019
metų
tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“
(toliau –
Planas), 1.1.5 priemonę).

PD

Įvykdymo
terminas

2017–2018 m.

Laukiami
rezultatai
viešųjų
pirkimų
organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
procedūros
VšĮ
Valstybės
ir
savivaldybių
tarnautojų mokymo
centro „Dainava“.
Bus išanalizuota ir
įvertinta pasirinkta
policijos
veiklos
sritis, kurioje gali
būti
vykdomi
neoficialūs
mokėjimai,
nustatytos
neoficialių
mokėjimų
šioje
policijos
veiklos
srityje atsiradimo
priežastys,
parengtos
ir
įgyvendintos
jų
šalinimo
(mažinimo)
priemonės.

Laukiamo rezultato
kriterijai
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
vadovo
įsakymu
patvirtintas
Viešųjų
pirkimų organizavimo
ir vidaus kontrolės
aprašas.

Pasiekti rezultatai

„Dainava“ direktorės įsakymas 2017
m. liepos 3 d. Nr. A-46, kuriuo
patvirtintas
VšĮ
Valstybės
ir
savivaldybių tarnautojų mokymo
centro „Dainava“ viešųjų pirkimų
organizavimo, vykdymo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-4-4 reikšmė pasiekta.
Atlikta
pasirinktos Įvykdyta
policijos
veiklos 2017 metais atliktas korupcijos
srities, kurioje gali būti pasireiškimo tikimybės nustatymas
vykdomi neoficialūs policijos įstaigų areštinių veiklos, jose
mokėjimai, priežasčių dirbančių policijos pareigūnų veiklos
analizė ir vertinimas, organizavimo, atliekamų funkcijų
numatytos jų mažinimo kontrolės ir teisinio reglamentavimo
priemonės
ir srityje. Šios srities vertinimas atliktas
ir jos aprašymas pateiktas Vidaus
įgyvendintos
neoficialių mokėjimų reikalų ministerijai.
analizei pasirinktoje
policijos veiklos srityje Laukiamo rezultato kriterijaus Ppriežasčių
šalinimo 2-5-1 reikšmė pasiekta.
(mažinimo) priemonės.
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Eil. Nr.
2.17.

Priemonės

Vykdytojai

Atnaujinti
transporto
priemonių greičio matavimo
prietaisus pagal specifikacijas,
užkertančias kelią neteisėtiems
duomenų
pakeitimams
(įgyvendina
Plano 1.1.13
priemonė).

PD

Įvykdymo
terminas
2016–2018 m.

Laukiami
rezultatai
Pašalintos
galimybės
korupcijos
apraiškoms tvarkant
duomenis,
gaunamus
iš
transporto
priemonių greičio
matavimo prietaisų.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Sukurta automatizuota
duomenų, gaunamų iš
transporto priemonių
greičio
matavimo
prietaisų, tvarkymo ir
kontrolės sistema.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
Vadovaujantis 2017-08-18 iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr.
10.1.2-ESFA-V-916-01-0009
„Korupcijos apraiškų mažinimas
kelių eismo priežiūros srityje“ (toliau
– Projektas) sutartimi Nr. 10.1.2ESFA-V-916-01-0009/5-ST2-300
(toliau – Projekto sutartis), 2018-0613 buvo paskelbtas atviras Transporto
priemonių greičio matavimo mobilios
įrangos
ir
integravimo
į
administracinių nusižengimų registrą
programinės
įrangos
viešasis
pirkimas. Plano priemonės vykdymas
2018 metais sustojo dėl atmesto
viešajame
pirkime
dalyvavusio
tiekėjo 2018-07-24 pasiūlymo, šio
tiekėjo ieškinio pagrindu, vyko
teisminis
procesas.
Vilniaus
apygardos
teismas
2018-10-23
pritaikė
laikinąsias
apsaugos
priemones, todėl PD negalėjo tęsti
Projekto veiklų įgyvendinimo.
2019 m. sausio – gegužės mėn. PD
atliko Transporto priemonių greičio
matavimo mobilios įrangos ir
integravimo
į
administracinių
nusižengimų registrą programinės
įrangos viešąjį pirkimą. Su minėtą
viešąjį pirkimą laimėjusiu tiekėju
2019-05-20
buvo
pasirašyta
Transporto
priemonių
greičio
matavimo mobilios įrangos ir
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Eil. Nr.

2.18.

Priemonės

Atlyginti
pranešėjams
už
vertingą
informaciją
apie
nusikalstamas
veikas
(įgyvendina
Plano
2.2.3
priemonė).

Vykdytojai

FNTT,
PD,
VSAT

Įvykdymo
terminas

2016–2018 m.

Laukiami
rezultatai

Visuomenė
motyvuota pranešti
apie nusikalstamas
veikas.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Informacija apie tai,
kad pranešėjams gali
būti
atlyginta
už
vertingą informaciją
apie
nusikalstamas
veikas, paskelbta VRM
ir įstaigų prie VRM
interneto svetainėse ir
(ar) paviešinta kitais
būdais ir priemonėmis.
Atlyginimo už vertingą
informaciją
apie
nusikalstamas veikas
atvejų skaičius.

Pasiekti rezultatai
integravimo
į
administracinių
nusižengimų registrą programinės
įrangos pirkimo-pardavimo sutartis
Nr. 5-ST2-178. Pagal šios sutarties
nuostatas, sutartis galioja iki visiško
sutarties
šalių
įsipareigojimų
įvykdymo, t. y. iki 2019-12-01 (su
prekių
perdavimu-priėmimu
ir
apmokėjimu). Sutarties vykdymo
laikotarpiu planuojama transporto
priemonių greičio matavimo mobilią
įrangą, po jos pristatymo, instaliuoti,
įdiegti ir paleisti, taip pat apmokyti
darbuotojus naudotis prietaisais ir
programine įranga.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-2 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
PD. 2018 m. nebuvo gauta ir
nagrinėta
motyvuotų
siūlymų
atlyginti pranešėjams už vertingą
informaciją
apie
nusikalstamas
veikas.
VSAT. 2018 m. už pranešimą apie
neteisėtą
disponavimą
akcizais
apmokestinamomis prekėmis buvo
paskatinti du pranešėjai po 200 eurų
(pagal vieną ir tą patį įvykį). Būdami
kartu pastebėjo tam tikrus objektus /
aplinkybes, kurias perdavė VSAT.
Pagal jas buvo nustatytas neteisėtos
veikos faktas. Pradėtas ikiteisminis
tyrimas.
FNTT. 2018 metais buvo gauti
keturi prašymai atlyginti pranešėjams

103

Eil. Nr.

2.19.

Priemonės

Vykdyti
korupcijos
ir
sukčiavimo
prevencijos
priemones ir veiksmus Europos
Sąjungos
fondų
lėšų
panaudojimo
srityje
(įgyvendina
Plano
2.2.4
priemonę,
pagrindinis
vykdytojas
–
Finansų
ministerija).

Vykdytojai

VRM
Regioninės
politikos
departamentas
(toliau – VRM
RPD)

Įvykdymo
terminas

2016–2018 m.

Laukiami
rezultatai

Sumažintos
korupcijos
pasireiškimo
prielaidos Europos
Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo
srityje.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
už
vertingą
informaciją
apie
nusikalstamas veikas, išnagrinėjus
juos, nenustatyta teisinio pagrindo
atlyginti už pateiktus duomenis,
pranešimai inspiruoti asmeninio
suinteresuotumo, iš esmės ši
informacija neprisidėjo prie visų tirtų
nusikalstamų veikų atskleidimo,
informacijos
pagrindu
nebuvo
išaiškinta ar išvengta turtinė žala
valstybei, vienu atveju pateikta
informacija pripažinta vertinga ir
asmeniui už ją atlyginta (2018-10-30
teikimas
Nr.
04/12-0-11667),
išmokant 2000 Eur.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-3 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Už šios priemonės įgyvendinimą, t. y.
už
korupcijos
ir
sukčiavimo
priežasčių, rizikos veiksnių ir
problemų nustatymą, korupcijos ir
sukčiavimo prevencijos priemonių ir
veiksmų
sukūrimą,
vykdymą,
įgyvendinimo
koordinavimą
ir
kontroliavimą ES fondų lėšų
panaudojimo srityje atsakinga yra
vadovaujančioji institucija – Lietuvos
Respublikos finansų ministerija
(toliau – FM). Tarnyba šios
priemonės įgyvendinime dalyvauja
tik tarpinstitucinio bendradarbiavimo
lygmeniu,
konsultuodama
ar
teikdama tam tikro pobūdžio
informaciją.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.19.1.

Vidaus
procedūrų
aprašymuose, vidaus taisyklėse
ir
(ar)
kituose
vidaus
dokumentuose numatyti, kad
VRM susitikimų ir (ar)
mokymų metu pareiškėjus ir
projektų
vykdytojus
informuoja apie prevencinius
veiksmus
pažeidimų
ir
sukčiavimų atvejams išvengti.

VRM RPD

2016 m.
balandžio 30
d.

2.19.2.

Vykdant dvigubo tos pačios
veiklos tų pačių išlaidų
finansavimo rizikos prevenciją,
vadovautis 2014–2020 m.

VRM RPD
RPD prie VRM

2016 m.
gegužės 31 d.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

FM, įgyvendindama šią priemonę,
atliko
ES
fondų
lėšas
administruojančių
institucijų
apklausą ir analizę apie joms priskirtų
administruoti
ES
fondų
lėšų
procesuose taikomas ir planuojamas
taikyti kovos su korupcija priemones
ir surinko pasiūlymus dėl sisteminių
kovos su korupcija ir sukčiavimu
priemonių numatymo 2014–2020 m.
ES struktūrinių lėšų valdymo ir
kontrolės sistemoje. FM surinktą ir
apibendrintą informaciją „Kovos su
korupcija ir sukčiavimu prevencinės
priemonės ir veiksmai Europos
Sąjungos fondų lėšų panaudojimo
srityje“
2016-08-23
pateikė
Specialiųjų tyrimų tarnybai.
Pareiškėjai
ir Patikslintas 2014–2020 Įvykdyta.
projektų vykdytojai metų
Europos Vidaus
reikalų
ministerijos
informuoti
apie Sąjungos struktūrinių Regioninės politikos departamento
prevencinius
fondų
investicijų direktoriaus 2016 m. kovo 10 d.
veiksmus
administravimo
pavedimu Nr. 22VL-62 patikslintas
pažeidimų
ir Lietuvos Respublikos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
sukčiavimų
vidaus
reikalų struktūrinių
fondų
investicijų
atvejams išvengti.
ministerijoje
vidaus administravimo
Lietuvos
procedūrų vadovas.
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
vidaus
procedūrų
vadovas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-4 reikšmė pasiekta.
Sumažinta dvigubo Patikslintas 2014–2020 Įvykdyta.
tos pačios veiklos tų metų
Europos RPD prie VRM direktoriaus 2016-03pačių
išlaidų Sąjungos struktūrinių 30 įsakymu Nr. 51V-10 pakeistas ir
finansavimo rizika. fondų
investicijų nauja redakcija išdėstytas 2014–2020
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Eil. Nr.

Priemonės
rekomendacijomis dėl projektų
išlaidų atitikties ES struktūrinių
fondų reikalavimams, kurioms
pritarta Veiksmų programos
valdymo komiteto 2014 m.
liepos
4
d.
posėdyje
(rekomendacijos skelbiamos
svetainėje
www.esinvesticijos.lt).

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai
administravimo
Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
vidaus
procedūrų vadovas.
Patikslintas 2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo
administravimo
Regioninės
plėtros
departamente
prie
VRM vidaus procedūrų
aprašas,
patvirtintas
RPD
prie
VRM
direktoriaus 2015-0108 įsakymu Nr. 51V-3.

Pasiekti rezultatai
metų Europos Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo administravimo RPD
prie VRM vidaus procedūrų aprašas
(toliau – Aprašas). Aprašo 24.11.4
papunktyje nustatyta, kad „vykdant
dvigubo tos pačios veiklos tų pačių
išlaidų
finansavimo
rizikos
prevenciją, vadovaujamasi 2014–
2020 m. rekomendacijomis dėl
projektų išlaidų atitikties Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
reikalavimams, kurioms pritarta 2014
m. liepos 4 d. Veiksmų programos
valdymo komiteto posėdyje ir kurios
skelbiamos
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
svetainėje
www.esinvesticijos.lt.“
RPD prie VRM direktoriaus 2018-0628 įsakymu Nr. 51V-51 pakeistas ir
nauja redakcija išdėstytas Aprašas.
Keičiant Aprašą minėta nuostata iš
esmės nepasikeitė, įvirtintas bendro
pobūdžio reikalavimas nustatant, kad
atlikdami Apraše nustatytus veiksmus
RPD prie VRM administracijos
padaliniai ir
(ar) darbuotojai
atitinkamai
vadovaujasi
rekomendacijomis
ir
kitais
metodiniais dokumentais, kuriems
pritaria 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos valdymo komitetas ir
kurie skelbiami Europos Sąjungos
struktūrinių
fondų
svetainėje.
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Eil. Nr.
2.20.

2.21.

2.22.

Priemonės

Sisteminti įstaigų prie VRM
pateikiamą informaciją apie
Plano priemonių vykdymą,
esant poreikiui, atlikti šios
informacijos ir (ar) įstaigų prie
VRM parengtų ir patvirtintų
kovos su korupcija programų
analizę.
Nustatyti viešojo ir privataus
sektorių
skaidraus
bendradarbiavimo būdus ir
principus (įgyvendina Plano
1.1.6 priemonę, pagrindinis
vykdytojas
–
Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija).

Reglamentuoti
gamintojo
gamybos kontrolės sistemos
vertinimo tvarką bei užtikrinti
vertinimą atlikusių PAGD
Gaisrinių tyrimo centro (toliau
– GTC) darbuotojų rotaciją.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

VRM KPVTS

Nuolat

VRM
lygiu
koordinuojamas
Plano priemonių,
kurių vykdytojai yra
VRM ir įstaigos
prie
VRM,
vykdymas.

VRM Viešojo
valdymo
politikos
departamentas,

2017–2018 m.

Įvertintas viešojo ir
privataus sektorių
bendradarbiavimo
teisinis
reguliavimas
ir
nustatytos
problemos,
trukdančios
skaidriai
bendradarbiauti.
Bus užtikrinta, kad
konkretaus
gamintojo gamybos
kontrolės sistemos
vertinimo nebūtų
skiriamas atlikti tas
pats
GTC
darbuotojas arba tos
pačios
sudėties
GTC
darbuotojų
grupė, kurie prieš
tai
atliko
to
gamintojo gamybos
kontrolės sistemos
vertinimą.

KPVTS

PAGD (GTC)

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-5 reikšmė pasiekta.
Susisteminta
Įvykdyta.
informacija apie Plano Apibendrinta informacija apie 2016priemonių
vykdymą 2018 metų programos priemonių
apsvarstyta
VRM plano vykdymą buvo pateikta vidaus
Korupcijos prevencijos reikalų ministrui.
komisijos
posėdyje Laukiamo rezultato kriterijaus P(kartą per metus).
2-5-6 reikšmė pasiekta.
Nustačius problemas,
prireikus
patikslinti
galiojantys teisės aktai
arba parengti ir priimti
reikalingi teisės aktai
ar kiti dokumentai
(rekomendacijos,
vadovai).

Įvykdyta.
Nustatyti viešojo ir privataus sektorių
skaidraus bendradarbiavimo būdai ir
principai (vykdytoja Vyriausioji
tarnybinės etikos komisija).

Pakeistos
PAGD
Gaisrinių tyrimų centro
viršininko patvirtintos
Gaisrinės įrangos ir
statybos
produktų
gamintojo
gamybos
kontrolės
sistemos
įvertinimo taisyklės.

Įvykdyta.
2017 m birželio 29 d. GTC viršininko
įsakymu Nr. 1-43 patvirtintas
„Statybos produkto ir gaisrinės
įrangos atitikties ženklo naudojimo
aprašas“.
Aprašas
skelbiamas
interneto
svetainėje:
http://www.gtcentras.lt/teises-aktai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-7 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.
2.23.

2.24.

2.25.

Priemonės

Vykdytojai

Suvienodinti
Gaisrinės
ir
gelbėjimo technikos, gaisrinės
saugos
įrenginių
ir
priešgaisrinių
priemonių,
gaisrinės automatikos įrenginių
atitikties įvertinimo taisyklėse
bei
GTC
Sertifikavimo
tarnybos kokybės vadove
,,Atitikties
įvertinimo
procedūros“
nustatytus
atitikties
sertifikato
sustabdymo ir panaikinimo
pagrindus.

PAGD (GTC)

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m. gegužės
12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl
Transporto
priemones
vairuojančių ir kitų asmenų
neblaivumo ar apsvaigimo
nustatymo
taisyklių
patvirtinimo“
pakeitimo
projektą
ir
pateikti
jį
Vyriausybei, atsižvelgiant į
STT
2016-10-17
Antikorupcinio
vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-7724
pateiktas rekomendacijas.

VRM
Viešojo
saugumo ir
migracijos
politikos
departamentas
(toliau –
VSMPD),
PD

Parengti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės
2003 m.

VRM Teisės
departamentas

Įvykdymo
terminas
2017 m.
liepos 1 d.

2017 m.
liepos 1 d.

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
Bus
užtikrintas
aiškus
teisinis
reglamentavimas
gaisrinės
ir
gelbėjimo
technikos, gaisrinės
saugos įrenginių ir
priešgaisrinių
priemonių,
gaisrinės
automatikos
įrenginių atitikties
sertifikato
sustabdymo
ir
panaikinimo srityje.
Transporto
priemones
vairuojančių ir kitų
asmenų neblaivumo
ar
apsvaigimo
nustatymo
taisyklėse
bus
nustatytas
objektyvus
terminas, per kurį
policijos pareigūnai
privalo
pristatyti
vidaus
vandenų
transporto
priemonės
vairuotoją į asmens
sveikatos priežiūros
įstaigą.
Bus nustatyta, kad
valstybės
ir

Laukiamo rezultato
kriterijai
Pakeisti GTC Atitikties
įvertinimo
skyriaus
kokybės
vadovo
,,Atitikties įvertinimo
procedūros“ skyriuje
nustatyti
atitikties
sertifikato sustabdymo
ir
panaikinimo
pagrindai.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2006 m.
gegužės 12 d. nutarimo
Nr.
452
„Dėl
Transporto priemones
vairuojančių ir kitų
asmenų neblaivumo ar
apsvaigimo nustatymo
taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo
projektas
pateiktas Vyriausybei.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
Atlikti GTC Sertifikavimo tarnybos
kokybės vadovo ,,Atitikties
įvertinimo procedūros“ pakeitimai
suvienodinant juos su Gaisrinės ir
gelbėjimo technikos, gaisrinės
saugos įrenginių ir priešgaisrinių
priemonių, gaisrinės automatikos
įrenginių atitikties įvertinimo
taisyklių reikalavimais.
Nuorodą į taisykles galima rasti:
http://www.gtcentras.lt/teises-aktai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-8 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Priimtas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d.
nutarimas Nr. 425 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2006 m.
gegužės 12 d. nutarimo Nr. 452 „Dėl
Transporto priemones vairuojančių ir
kitų
asmenų
neblaivumo
ar
apsvaigimo nustatymo taisyklių
patvirtinimo ir leidžiamos etilo
alkoholio koncentracijos darbo metu
nustatymo“ pakeitimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-9 reikšmė pasiekta.

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m.

Priemonės vykdymas sustabdytas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

balandžio 18 d. nutarimo Nr.
480 ,,Dėl Bendrųjų reikalavimų
valstybės
ir
savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo
projektą
ir
pateikti
jį
Vyriausybei (įgyvendinamos
STT 2016-11-11 raštu Nr. 401-8389 „Dėl valstybinio
audito: valstybės investicijų
2015
metais
programos
valdymas“
pateiktos
rekomendacijos).

Laukiami
rezultatai
savivaldybių
institucijų ir įstaigų
interneto svetainėse
būtų skelbiama visa
informacija
apie
valstybės
ar
savivaldybės
įstaigos
išlaidų
planavimą,
biudžeto sudarymą,
gautas pajamas ir
patirtas išlaidas.

Laukiamo rezultato
kriterijai
balandžio
18
d.
nutarimo Nr. 480 „Dėl
Bendrųjų reikalavimų
valstybės
ir
savivaldybių institucijų
ir įstaigų interneto
svetainėms
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo
projektas
pateiktas
2.Vyriausybei.

Pasiekti rezultatai
VRM TD nurodė, kad įvertinant tai,
kad FM pateikė nuomonę, kad
nutarimas turėtų būti keičiamas tik
tada, kai bus tiksliai nuspręsta, kokie
rodikliai bus viešinami specialiojoje
informacinėje sistemoje (toliau - IS),
VRM pateikė raštu nuomonę STT,
kad laikinai, kol toks sprendimas bus
priimtas,
nerengti
nutarimo
pakeitimo projekto. (raštas STT 201703-22 Nr.1D-1576).
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-10 reikšmė nepasiekta.

2.26.

Parengti ir pateikti vidaus
reikalų ministrui Darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
atrankos tvarkos aprašo
projektą (įgyvendinamos
2016-09-30 STT
antikorupcinio vertinimo
išvadoje Nr. 4-01-7344
pateiktos rekomendacijos).

VRM ŽIPD

2.261.

VRM
vidinėje svetainėje
(intranete) skelbti ministerijos
administracijos
padalinių
skelbimus
apie
jiems
reikalingus darbuotojus, dar

VRM TD

2018 m.
liepos 1 d.

Nuolat, pagal
poreikį

Bus
užtikrintas
skaidrus
ir
objektyvus
darbuotojų
priėmimo procesas.

Vidaus reikalų ministro
įsakymu patvirtintas
Darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
atrankos
tvarkos
aprašas.

Įvykdyta.
LR vidaus reikalų ministro 2018 m.
birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-462
„Dėl asmenų priėmimo į darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje, pareigas tvarkos aprašo
patvirtinimo“, patvirtintas Asmenų
priėmimo į darbuotojo, dirbančio
pagal
darbo
sutartį
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje, pareigas tvarkos aprašo
patvirtinimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-11 reikšmė pasiekta.
Bus
užtikrintas VRM
vidinėje Esant poreikiui vykdoma.
horizontaliosios
svetainėje (intranete)
karjeros galimybių paskelbti ministerijos
didėjimas VRM.
administracijos
padalinių
skelbimai
apie jiems reikalingus
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai
darbuotojus,
dar
nepaskelbus konkursus
į šias atsilaisvinusias
pareigas.“

Bus
užtikrintas
efektyvesnis
regreso
teisės
įgyvendinimas iki
bus
priimti
sprendimai
dėl
lėšų,
išieškomų
valstybės naudai,
koncepcijos
nuostatų
įgyvendinimo.

Statutinėse įstaigose
nustatytos ir vadovų
įsakymais patvirtintos
papildomos
vidaus
kontrolės priemonės,
užtikrinančios
regresinių
ieškinių
pateikimą
per
nustatytus
terminus
teismams.

nepaskelbus konkursus į šias
atsilaisvinusias pareigas.
2.27.
2.28.

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Nustatyti papildomas vidaus
PD,
2017 m.
kontrolės priemones, kurios
VSAT,
gruodžio 31 d.
užtikrintų regresinių ieškinių
FNTT,
pateikimą
per
nustatytus
PAGD,
terminus
teismams
VAD,
(įgyvendinamos 2016-11-23
VST
STT antikorupcinio vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-8682
pateiktos rekomendacijos).

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
PD. Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2016-07-05 įsakymu Nr. 5V-548 patvirtintas Kompensacijų,
mokėtinų pareigūno ar kursanto
mirties ar sveikatos sutrikdymo
atvejais, išmokėjimo ir jų išieškojimo
iš žalą padariusio asmens policijos
įstaigos, kuri išmokėjo kompensaciją,
naudai tvarkos aprašas.
VAD 2017-08-30 buvo patvirtintas
VAD direktoriaus įsakymas Nr. V404 „Dėl žalos išieškojimo ir
regresinių ieškinių pateikimo“.
VSAT vado 2018-03-01 įsakymu
Nr. 4-96 „Dėl kompensacijų,
mokėtinų Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos pareigūno
ar kursanto mirties ar sveikatos
sutrikdymo atvejais, išmokėjimo ir jų
išieškojimo iš žalą padariusio asmens
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
patvirtintas Kompensacijų, mokėtinų
Valstybės sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos pareigūno ar
kursanto mirties ar sveikatos
sutrikdymo atvejais, išmokėjimo ir jų
išieškojimo iš žalą padariusio asmens
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
tvarkos
aprašas,
kuriame
reglamentuotas regresinių ieškinių
pateikimas teismams per nustatytus
terminus.
VST vado 2017-12-28 įsakymu Nr.
47V-1308 ,,Dėl Papildomų vidaus
kontrolės priemonių, kurios užtikrintų
Viešojo saugumo tarnyboje prie
Vidaus reikalų ministerijos regresinių
ieškinių pateikimą teismams per
nustatytus terminus, tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintas Papildomų
vidaus kontrolės priemonių, kurios
užtikrintų Viešojo saugumo tarnyboje
prie VRM regresinių ieškinių
pateikimą teismams per nustatytus
terminus, tvarkos aprašas, nustatantis
regreso teisės į žalą padariusį VST
darbuotoją arba į žalą VST padariusį
asmenį įgyvendinimo procedūrą bei
vidaus
kontrolės
priemones,
užtikrinančias regresinių ieškinių
pateikimą per nustatytus terminus
teismams.
FNTT direktoriaus 2017-04-05
įsakymu Nr. V-71 FNTT teisės ir
personalo
skyrius
įpareigotas
užtikrinti tinkamą regresinių ieškinių
pateikimą teismams per nustatytus
terminus.
PAGD direktoriaus 201-07-12
įsakymu Nr. 1-239 patvirtintas
Kompensacijų,
mokėtinų
priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
ministerijos pareigūno mirties ar
sveikatos
sutrikdymo
atvejais,
išmokėjimo ir iš išieškojimo iš žalą
padariusio asmens tvarkos aprašas.

2.281.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su įstaigos pareigūnui
išmokėta kompensacija už
trečiojo asmens jam padarytus
sužalojimus, bei pareigūno,
vykdžiusio tarnybines pareigas
ir žuvusio dėl trečiojo asmens
veiksmų,
artimiesiems
išmokėta kompensacija.

PD,
VSAT,
FNTT,
PAGD,
VAD,
VST

Nuolat

Bus
užtikrintas
tinkamas
teisės
aktų,
reglamentuojančių
išmokėtos sumos
išsiieškojimą
iš
asmens,
trečiojo
įgyvendinimas.

Teisminių ginčų dėl
pareigūnui išmokėtos
kompensacijos
už
trečiojo asmens jam
padarytus sužalojimus
vykdant
tarnybines
pareigas bei pareigūno,
vykdžiusio tarnybines
pareigas ir žuvusio dėl
trečiojo
asmens
veiksmų, artimiesiems
išmokėtos
kompensacijos,
išieškojimo iš trečio
asmens skaičius.“

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-13 reikšmė pasiekta.
Vykdoma.
PD. 2018 m. apskričių vyriausiųjų
policijos komisariatų teisminių ginčų
dėl
pareigūnui
išmokėtos
kompensacijos už trečiojo asmens
jam padarytus sužalojimus vykdant
tarnybines pareigas išieškojimo
skaičius – 41.
VST. 2018 m. nebuvo atvejų,
kuomet būtų išmokėta kompensacija.
VAD. 2018 metais nebuvo atvejų,
kuomet būtų išmokėta kompensacija.
FNTT. 2018 m. nebuvo atvejų,
kuomet būtų išmokėta kompensacija.
VSAT. 2018 m. VSAT vienam
pareigūnui išmokėjo kompensaciją už
trečiojo asmens jam priklausančio
turto sugadinimą. Po kompensacijos
išmokėjimo buvo kreiptasi į teismą
dėl
piniginės
kompensacijos
išieškojimo iš turtą sugadinusio
asmens.
PAGD. Atvejų, kuomet VPGT
pareigūnams
būtų
išmokėta
kompensacija už trečiojo asmens
padarytus sužalojimus ir pareigūno,
vykdžiusio tarnybines pareigas ir
žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
artimiesiems išmokėta kompensaciją,
nebuvo.

2.282.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 32
straipsnio
(įstatymo redakcija iki 201812-31)
nuostatų taikymu,
sprendžiant
valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika
įstaigai padarytos materialinės
žalos atlyginimo klausimą.

Įstaigos prie
VRM

Nuolat

Bus
užtikrintas
tinkamas
teisės
aktų,
reglamentuojančių
žalos išieškojimą iš
kalto
asmens,
įgyvendinimas.

1. Bendras žalų (dėl
neteisėto atleidimo ir
pan.) atvejų skaičius.
2. Sprendimų
taikyti/netaikyti
materialinę
atsakomybę skaičius.

Vykdoma.
PD. Bendras žalų (dėl neteisėto
atleidimo ir pan.) atvejų skaičius 2018
m. - 14. Buvo atliktos 8 procedūros
dėl pareigūnų kaltais veiksmais
galimai padarytos materialinės žalos,
tačiau visais atvejais pareigūnai
geranoriškai atlygino žalą.
VST. 2018 m. įvykių, kai dėl
valstybės tarnautojo neteisėtos kaltos
veikos
VST
buvo
padaryta
materialinė žala nebuvo.
VAD. 2018 m. rinkta ir analizuota
informacija dėl 2 atvejų, susijusių su
Valstybės tarnybos įstatymo 32 str. 3
d. nuostatų taikymu – Valstybės ir
savivaldybės institucijai ir įstaigai
padarytą žalą valstybės tarnautojas
gali atlyginti savo noru:
Pareigūnas dėl savo nerūpestingumo
iššovė iš elektros impulsinio prietaiso
TASER (atlikdamas kibirkšties testą).
Padarytą materialinę žalą (52.21 eur.
Naujas
užtaisas)
pareigūnas
tarnybiniu pranešimu sutiko atlyginti,
paprašydamas išskaičiuoti iš darbo
užmokesčio.
Vadovybės apsaugos departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos
skiriamųjų
ženklų
išdavimo,
apskaitos, saugojimo ir grąžinimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Departamento direktoriaus 2017-0529 įsakymu Nr. V-266, 12 p.
nustatyta, kad praradęs Skiriamuosius
ženklus dėl savo kaltės pareigūnas
Departamentui atlygina jų vertę. Dėl
savo nerūpestingumo praradęs ženklą
pareigūnas paprašė (raštu teikdamas
paaiškinimą) padarytą žalą (14.70
eur.) išskaičiuoti iš jo darbo
užmokesčio.
FNTT. 2018 m. įvykių, kai dėl
valstybės tarnautojo neteisėtos kaltos
veikos
VST
buvo
padaryta
materialinė žala nebuvo.
VSAT. 2018 m. įvykių, kai dėl
valstybės tarnautojo neteisėtos kaltos
veikos VSAT buvo padaryta
materialinė žala, nebuvo.
PAGD. 2018 metus buvo vienas
atvejis, susijęs su Valstybės tarnybos
įstatymo 32
straipsnio nuostatų
taikymu VPGT, sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika
įstaigai padarytos materialinės žalos
atlyginimo klausimą. Buvo priteista
2131,64 Eur. turtinė žala
RPD prie VRM. 2018 m.,
vadovaujantis Valstybės tarnybos
įstatymu, RPD prie VRM nebuvo
nustatyta atvejų, kuomet valstybės
tarnautojų neteisėta kalta veika RPD
prie VRM būtų padaryta materialinė
žala.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
IRD. 2018 m. nenustatyta atvejų, kai
valstybės tarnautojas neteisėta kalta
veika įstaigai padarė materialinę žalą.
TVŪD. 2018 metais atvejų, kurie
sudarytų pagrindą vykdyti šį
priemonių plano punktą, nebuvo.
MD. 2018 m. nebuvo gauta
informacijos apie MD valstybės
tarnautojų neteisėta kalta veika
padarytos materialinės žalos.
Reprezentacinis pučiamųjų orkestras.
Atsižvelgiant į tai, kad įstaigoje nėra
valstybės tarnautojų, ši priemonė
įstaigoje nėra vykdoma.

2.283.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią Valstybės tarnybos
įstatymo 33 straipsnio
(įstatymo redakcija iki 201812-31) nuostatų taikymu,
sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos patirtos
žalos išieškojimo klausimus,
kai valstybės tarnautojo
padarytą žalą atlygina
valstybės institucija ar įstaiga.

Įstaigos prie
VRM

Nuolat

Bus užtikrintas
tinkamas teisės
aktų,
reglamentuojančių
valstybės institucijų
regreso (atgręžtinio
reikalavimo) teisę į
žalą padariusį
valstybės
tarnautoją,
įgyvendinimas.

1. Bendras atvejų, kiek
įstaiga atlygino
tarnautojo padarytą
žalą, skaičius.
2. Sprendimų išmokėtą
(atlygintą žala) sumą
išsiieškoti skaičius.

Vykdoma.
PD. Bendras atvejų, kiek įstaiga
atlygino tarnautojo padarytą žalą,
skaičius - 4. Sprendimų išmokėtą
(atlygintą žalą) sumą išsiieškoti
skaičius – 1. Dėl kitų atvejų
planuojama taikyti regresą dėl žalos
atlyginimo.
VST. 2018 m. įvykių, kai dėl
valstybės tarnautojo neteisėtos kaltos
veikos VST atlygino tarnautojo
padarytą žalą nebuvo.
VAD. 2018 metais nebuvo atvejų,
kuomet būtų patirta ir išieškota žala.
FNTT. 2018 metais nebuvo atvejų,
kuomet būtų patirta ir išieškota žala.
VSAT. 2018 m. įvykių kai dėl
valstybės tarnautojo neteisėtos kaltos
veikos VSAT atlygino tarnautojo
padarytą žalą nebuvo.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
PAGD. 2018 metais atvejų, kuomet
VPGT būtų sprendžiamas valstybinės
institucijos ar įstaigos patirtos žalos
išieškojimo klausimas, kai valstybės
tarnautojo padarytą žalą atlygina
valstybės institucija ar įstaiga,
nebuvo.
RPD prie VRM. 2018 m.,
vadovaujantis Valstybės tarnybos
įstatymu RPD prie VRM, nebuvo
nustatyta atvejų, kuomet valstybės
tarnautojų neteisėta kalta veika RPD
prie VRM būtų padaryta materialinė
žala.
IRD. 2018 m. nenustatyta atvejų, kai
valstybės tarnautojas neteisėta kalta
veika įstaigai padarė materialinę žalą.
TVŪD. 2018 metais atvejų, kurie
sudarytų pagrindą vykdyti šį
priemonių plano punktą, nebuvo.
MD. 2018 m. nebuvo gauta
informacijos apie MD valstybės
tarnautojų padarytą žalą.
Reprezentacinis pučiamųjų orkestras.
Atsižvelgiant į tai, kad įstaigoje nėra
valstybės tarnautojų, ši priemonė
įstaigoje nėra vykdoma.

2.29.

Tobulinti Laikinųjų valstybinio
numerio
ženklų,
skirtų
motorinėms
transporto
priemonėms,
priekaboms
ženklinti ne ilgiau kaip vieną
parą, išdavimo ir jų naudojimo
tvarkos aprašą, patvirtintą

VRM VSMPD,
VĮ „Regitra“

2017 m.
liepos 1 d.

Bus aiškiai nustatyti
sprendimo tenkinti
ar
netenkinti
pareiškėjų
prašymus sudaryti
sutartį ir (ar) išduoti
laikinuosius

Pakeistas
Laikinųjų
valstybinio
numerio
ženklų,
skirtų
motorinėms transporto
priemonėms,
priekaboms ženklinti
ne ilgiau kaip vieną

Įvykdyta.
Priimtas Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų
ministro
2017-06-20
įsakymas Nr. 1V-446 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. birželio 30 d. įsakymo
Nr. 1V-446
„Dėl
Laikinųjų
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Eil. Nr.

2.30.

2.31.

2.32.

Priemonės
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministro 2014 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V446, atsižvelgiant į STT
išvadoje
pateiktas
rekomendacijas
(įgyvendinamos 2016-11-29
STT antikorupcinio vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-8807
pateiktos rekomendacijos).
Tobulinti
VĮ
„Regitra“
generalinio
direktoriaus
patvirtintą Praktinio egzamino
vaizdo ir garso duomenų
tvarkymo ir duomenų įrašymo
įrangos naudojimo tvarkos
aprašą, atsižvelgiant į STT
pateiktas rekomendacijas
(įgyvendinamos 2016-11-29
STT antikorupcinio vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-8807
pateiktos rekomendacijos).
Tobulinti
VĮ
„Regitra“
generalinio
direktoriaus
patvirtintą
Registravimosi
laikyti
egzaminą
tvarkos
aprašą, atsižvelgiant į 2016-1129
STT
antikorupcinio
vertinimo išvadoje Nr. 4-018807 pateiktas rekomendacijas.
Tobulinti
VĮ „Regitra“
generalinio
direktoriaus
patvirtintas
Valstybinio
numerio ženklų rezervavimo

Vykdytojai

VĮ „Regitra“

VĮ „Regitra“

VĮ „Regitra“

Įvykdymo
terminas

2017 m.
liepos 1 d.

2017 m.
liepos 1 d.

2017 m.
liepos 1 d.

Laukiami
rezultatai
numerio
ženklus
priėmimo kriterijai
ir reikalavimų bei
draudimų
dėl
laikinųjų numerio
ženklų naudojimo
užtikrinimo būdai,
šių
reikalavimų
pažeidimo
pasekmės.
Egzaminuojamajam
asmeniui
bus
užtikrintos
galimybės prireikus
apginti savo teisėtus
interesus ginčo dėl
praktinio egzamino
rezultatų atvejais.

Bus
užtikrinta
skaidri ir aiški
registravimosi
laikyti
egzaminą
tvarka.

Bus užtikrintas VĮ
„Regitra“
filialų
vadovų priimamų
sprendimų
dėl

Laukiamo rezultato
kriterijai
parą, išdavimo ir jų
naudojimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2014 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 1V-446.

Pasiekti rezultatai
valstybinio numerio ženklų, skirtų
motorinėms transporto priemonėms,
priekaboms ženklinti ne ilgiau kaip
vieną parą, išdavimo ir jų naudojimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-14 reikšmė pasiekta.

Pakeistas VĮ „Regitra“
generalinio
direktoriaus
patvirtintas Praktinio
egzamino vaizdo ir
garso
duomenų
tvarkymo ir duomenų
įrašymo
įrangos
naudojimo
tvarkos
aprašas.

Įvykdyta.
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
2017-03-08 įsakymu Nr. V-42
pakeistas praktinio egzamino vaizdo
ir garso duomenų tvarkymo ir
duomenų įrašymo įrangos naudojimo
tvarkos aprašas.

Pakeistas VĮ „Regitra“
generalinio
direktoriaus
patvirtintas
Registravimosi laikyti
egzaminą
tvarkos
aprašas.

Įvykdyta.
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
2017-03-27 įsakymu Nr. V-55
pakeistas Registravimosi laikyti
egzaminą tvarkos aprašas.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-15 reikšmė pasiekta.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-16 reikšmė pasiekta.

Pakeistos VĮ „Regitra“ Įvykdyta.
generalinio
VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus
direktoriaus
2017-07-07 įsakymu Nr. V-135
patvirtintos
patvirtintas Valstybinio registracijos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

taisykles, atsižvelgiant į 201611-29 STT antikorupcinio
vertinimo išvadoje Nr. 4-018807 pateiktas rekomendacijas.

2.33.

2.34.

Tobulinti Motorinių transporto
priemonių ir jų priekabų
registravimo
taisykles,
patvirtintas
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2001 m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 260, atsižvelgiant
į
2016-11-29
STT
antikorupcinio
vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-8807
pateiktas rekomendacijas.

VRM VSMPD,

Tobulinti
Reikalavimų
motorinių transporto priemonių
vairuotojų egzaminuotojams
aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2012 m. liepos 9 d.
įsakymu
Nr.
1V-516,
atsižvelgiant į 2016-11-29 STT
antikorupcinio
vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-8807
pateiktas rekomendacijas.

VRM VSMPD,

2017 m.
liepos 1 d.

VĮ „Regitra“

Laukiami
rezultatai
numerio
ženklų
rezervavimo
klausimų,
kurių
nenustato
Valstybinio
numerio
ženklų
rezervavimo
taisyklės,
skaidrumas
ir
bendra
taikoma
praktika.
Bus nustatyta aiški
ir
skaidri
valstybinio numerio
ženklų paskyrimo
registruojamoms
transporto
priemonėms
tvarka.

Laukiamo rezultato
Pasiekti rezultatai
kriterijai
Valstybinio numerio numerio sudarymo, rezervavimo ir
ženklų
rezervavimo skyrimo registruojamoms transporto
taisyklės.
priemonėms tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-17 reikšmė pasiekta.

Pakeistos
Motorinių
transporto priemonių ir
jų
priekabų
registravimo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų ministro 2001
m. gegužės 25 d.
įsakymu Nr. 260.

Įvykdyta.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2017-06-12 įsakymu Nr. 1V423 pakeistos Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2001-05-25
įsakymu Nr. 260 patvirtintos
Motorinių transporto priemonių ir jų
priekabų registravimo taisyklės.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-18 reikšmė pasiekta.

VĮ ,,Regitra“

2017 m.
liepos 1 d.

Bus
patikslinti
reikalavimai,
keliami
VĮ
„Regitra“
darbuotojams,
kuriems suteikiami
įgaliojimai
egzaminuoti
asmenis,
siekiančius gauti ar
susigrąžinti
teisę

Pakeistas Reikalavimų
motorinių transporto
priemonių vairuotojų
egzaminuotojams
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2012 m. liepos 9 d.
įsakymu Nr. 1V-516.

Įvykdyta.
Vidaus reikalų ministro 2017-04-13
įsakymu Nr. V-292 pakeistas
Reikalavimų motorinių transporto
priemonių
vairuotojų
egzaminuotojams
aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2012-07-09
įsakymu Nr. 1V-516.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-19 reikšmė pasiekta.
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Eil. Nr.
2.35.

Priemonės

Vykdytojai

Įstaigos
vadovo
įsakymu
patvirtinti viešųjų pirkimų
vidaus kontrolės taisykles ir
sudaryti
viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės
komisiją.

Savarankiškai
viešuosius
pirkimus
vykdančios
įstaigos prie
VRM

Įvykdymo
terminas
2017 m.
liepos 31 d.

Laukiami
rezultatai
vairuoti transporto
priemones.
Bus
užtikrinta
perkančiųjų
organizacijų viešųjų
pirkimų
organizavimo
vidaus kontrolė.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Įstaigos
vadovo
įsakymu patvirtintos
viešųjų pirkimų vidaus
kontrolės taisyklės ir
sudaryta
viešųjų
pirkimų prevencinės
kontrolės komisija.

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
PD. Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2018-08-03 d. įsakymu Nr.
5-V-708 „Dėl viešųjų pirkimų
organizavimo
ir
vykdymo“
reglamentuota
viešųjų
pirkimų
savikontrolės sistema: apibrėžta
viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės sąvoka, įtvirtintas Policijos
departamente prevencinę kontrolę
atliksiantis subjektas, nustatytas
prevencinės kontrolės vykdymo
mechanizmas ir apimtis, galimi
rizikos veiksniai.
VAD direktoriaus 2017-06-20
įsakymu Nr. V-303 buvo patvirtintas
VAD viešųjų pirkimų planavimo,
organizavimo, atlikimo, sutarčių
sudarymo ir vykdymo priežiūros bei
vidaus kontrolės tvarkos aprašas.
Atkreiptinas dėmesys, kad buvo
atsisakyta sprendimo sudaryti viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės
komisiją, o pirkimų kontrolei vykdyti
bei vykdomų pirkimų rizikos
vertinimui
atlikti
numatytas
prevencinę
kontrolę
atliekantis
asmuo, kuris numatytais atvejais dėl
papildomo vertinimo gali kreiptis į
Departamento korupcijos prevencijos
komisiją.
VSAT 2016 m. liepos 11 d. VSAT
vado įsakymu Nr. 4-336 „Dėl viešųjų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
pirkimų
organizavimo“
yra
patvirtintos
Valstybės
sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklės, kuriose nustatyta, kad
VSAT vykdomų viešųjų pirkimų
prevencinę kontrolę atlieka VSAT
Imuniteto skyriaus pareigūnas, kuris
tikrina ir vizuoja viešųjų pirkimų
paraiškas, technines specifikacijas bei
kitus viešųjų pirkimų dokumentus.
2017 m. spalio 10 d. VSAT vado
įsakymu Nr. 4-427 „Dėl Valstybės
sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklėse išliko
ankstesnėse
taisyklėse
buvusi
nuostata, kad VSAT vykdomų viešųjų
pirkimų prevencinę kontrolę atlieka
VSAT Imuniteto skyriaus pareigūnas,
kuris tikrina ir vizuoja viešųjų
pirkimų
paraiškas,
technines
specifikacijas bei kitus viešųjų
pirkimų dokumentus.
VST vado 2016-12-30 įsakymu Nr.
47V-1070 ,,Dėl Viešojo saugumo
tarnybos prie Vidaus reikalų
ministerijos
atliekamų
viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
organizavimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
patvirtintas
VST
atliekamų
viešųjų
pirkimų
prevencinės kontrolės organizavimo
tvarkos aprašas, kuriuo VTKPS
paskirtas vykdyti viešųjų pirkimų
prevencinę kontrolę, ir nustatytos šio
padalinio funkcijos bei įgaliojimai.
TVŪD direktoriaus 2017-01-13
įsakymu Nr. 8V-6 „Dėl Turto
valdymo ir ūkio departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2015 m.
balandžio 28 d. įsakymo Nr. 8V-42
„Dėl Turto valdymo ir ūkio
departamento
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
Viešųjų
pirkimų
prevencinės kontrolės sudarymo ir jos
darbo
reglamento
patvirtinimo
pakeitimo“ sudaryta viešųjų pirkimų
prevencinė kontrolės komisija.
JTS. Viešųjų pirkimų vidaus
kontrolės taisyklės yra nustatytos JTS
Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės apraše, patvirtintame
2018 m. kovo 21 d. JTS direktorės
įsakymu Nr. IV-22 (žiūrėti 2.4.3.
priemonės rezultato aprašymą).
Reprezentacinio
pučiamųjų
orkestro
direktoriaus
įsakymu
patvirtintos viešųjų pirkimų vidaus
kontrolės taisyklės ir sudaryta viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės
komisija.
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Eil. Nr.

2.36.

Priemonės

Atlikti
atsitiktiniu
būdu
atrinktų įstaigoje vykstančių
viešųjų pirkimų prevencines
patikras.

Vykdytojai

TVŪD ir
įstaigos,
savarankiškai
vykdančios
viešuosius
pirkimus

Įvykdymo
terminas

2017– 2018 m.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

Ginklų fondo direktoriaus 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr.1A-49
atnaujintos Ginklų fondo viešųjų
pirkimų kontrolės taisyklės bei
paskirti už šią kontrolę atsakingi
asmenys.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-20 reikšmė pasiekta.
Užtikrintas viešųjų Atliktos
atsitiktiniu Vykdoma.
pirkimų
būdu atrinktų įstaigose
PD. 2018 m. reglamentavus viešųjų
prevencinės
vykstančių
viešųjų pirkimų
savikontrolės
sistemą,
kontrolės
pirkimų prevencinės policijos įstaigose buvo paskirti
vykdymas.
patikros.
viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę
atliekantys asmenys. Tam, kad
suteikti praktinę/metodinę pagalbą
policijos
įstaigų
darbuotojams,
atliekantiems
viešųjų
pirkimų
prevencinę kontrolę, buvo inicijuotas
praktinis seminaras – diskusija
Viešųjų pirkimų tarnyboje 2018-1212. Vykdant viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės funkciją, buvo
vertinamos
viešųjų
pirkimų
procedūros,
atliktas
policijos
įstaigose vykdytų viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės priemonių
vertinimas, identifikuoti šios veiklos
trūkumai (2018-12-18 tarnybinis
pranešimas Nr. 5-PR2-3898).
VST. Pasirinktinai patikrinamos
viešųjų pirkimų procedūros (pirkimo
paskelbimas, pirkimo paraiškos ir
kt.). Pasiūlymai koreguoti pirkimo
sąlygas ar techninę specifikaciją
pateikiami pirkimų iniciatoriams ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
VPS. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų
pažeidimų nepradėta tarnybinių
patikrinimų. Atlikti prevenciniai
patikrinimai dėl tarnybinės uniformos
dalių:
vasarinių
marškinėlių,
marškinėlių ilgomis rankovėmis,
kojinių
ir
kt.,
alkotesterių,
specialiosios šarvuotos transporto
priemonės, specialiųjų transporto
priemonių, skirtų suimtiesiems ir
nuteistiesiems konvojuoti, pirkimo.
VAD. Atliktos 6-ios viešųjų
pirkimų patikros: „Degalų pirkimas
degalinėse“ (2 patikros); „Vaizdo
stebėjimo ir įrašymo sistemos
diegimo darbų pirkimas“ (2 patikros);
„Bosch BIS sistemų apjungimo į
vieningą kompleksinę platformą ir
vaizdo stebėjimo sistemos diegimo
darbų
pirkimas“;
„Programinės
įrangos
licencijų
pirkimas“.
Pažeidimų ir korupcijos rizikos
nenustatyta.
PAGD įvertintos SPGV vykdyto
viešojo pirkimo procedūros dėl 10
automobilinių platformų kopėčių
nuomos. Atsižvelgiant į vertinimo
metu
nustatytus
trūkumus
atitinkamiems
departamento
struktūriniams padaliniams buvo
pavesta imtis priemonių tinkamam
viešųjų pirkimų reglamentavimo ir
kontrolės procedūrų užtikrinimui.
Įvertinta Bendrojo pagalbos centro
informacinės sistemos mobiliosios
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
programėlės
sukūrimo
viešojo
pirkimo
komisijos
bei
112
programėlės ir jos sąsajos su
Bendrojo
pagalbos
centro
informacine sistema viešojo pirkimo
komisijos
veikla.
Remiantis
nustatytomis aplinkybėmis atliktas
tarnybinis patikrinimas.
Taip pat įvertinti PAGD Viešųjų
pirkimų skyriuje vykdyto 40 dozės
galios
matuoklių
pirkimo
dokumentai. Remiantis nustatytomis
aplinkybėmis atliktas tarnybinis
patikrinimas.
TVŪD
Viešųjų
pirkimų
prevencinės
kontrolės
komisija
atsitiktiniu būdu atrinko 5 pirkimus
(2018-03-22 komisijos protokolas),
kuriems numatyta atlikti prevencinę
patikrą. Ataskaitiniu laikotarpiu
patikrinti šie pirkimai:
- Duomenų saugyklų ir rezervinio
kopijavimo įranga IBPS poreikiams
tenkinti Nr. SD 2-95 (2018 m. birželio
12 d. protokolas);
- Rezervinio kopijavimo įranga IBPS
poreikiams tenkinti Nr. SD 9-205
(2018 m. liepos 23 d. protokolas);
- Transporto priemonių draudimo
paslaugos Nr. A429-459
(2018 m. gruodžio 28 d. protokolas).
MD. Atsižvelgiant į tai, kad
Migracijos departamento viešuosius
pirkimus vykdo Turto valdymo ir
ūkio departamentas, Turto valdymo ir
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
ūkio
departamento
sudaryta
prevencinė
kontrolės
komisija
kiekvienais metais atlieka pasirinktų
pirkimų rizikos įvertinimą.
MC. 2018 m. atlikta 210 viešojo
pirkimo sutarčių ir su jomis susijusių
tiekėjų apklausų pažymų prevencinė
patikra. Analizuota informacija apie
Medicinos centrui teikiamos paramos
įmonių
ir
Medicinos
centro
viešuosiuose
pirkimuose
dalyvaujančių
įmonių
sąsajas.
Pažeidimų nerasta.
JTS. Prevencinę kontrolę atliekantis
asmuo, vadovaudamasis 2018 m.
kovo 21 d. JTS direktorės įsakymu
Nr. IV-22 patvirtinto JTS Viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašo 13 punktu,
nuolat vykdo vykstančių viešųjų
pirkimų prevencines patikras.
„Dainava“ direktorės 2017-07-03
įsakymu Nr. A-47 paskirtas už
viešųjų pirkimų prevencinę kontrolę
atsakingas asmuo, Centro „Dainava“
viešųjų
pirkimų
organizavimo,
vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos
apraše nustatytais atvejais privalo
vykdyti viešųjų pirkimų prevencinę
kontrolę.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras. Prevencinę pirkimų ir
pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę
atliekanti komisija nuolatos atlieka
atsitiktiniu būdu atrinktų Orkestre
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
vykstančių
viešųjų
pirkimų
prevencines patikras.
Ginklų fondo 2017 m. atliko
didžiausios vertės (pvz. pistoletų
pirkimo policijai ir kitoms įstaigoms
prie VRM) prevencines patikras.

2.37.

Papildyti Prekių, paslaugų ir
darbų
viešųjų
pirkimų
planavimo,
organizavimo,
atlikimo bei atskaitomybės
taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2010 m. gruodžio 28
d. įsakymu Nr. 1V-809, ir
nustatyti
juose
tiekėjų
įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų
sąrašus procedūras.

TVŪD

2017 m.
spalio 1 d.

Bus užtikrinta, kad
esmines
viešojo
pirkimo–pardavimo
sutarties
sąlygas
pažeidę
tiekėjai
negalės dalyvauti
įstaigų vykdomuose
viešuosiuose
pirkimuose.

Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-21 reikšmė pasiekta.
Pakeistos
Prekių, Įvykdyta.
paslaugų ir darbų Vidaus reikalų ministro 2017-07-05
viešųjų
pirkimų įsakymu Nr. 1V-494 pakeistos
Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
planavimo,
organizavimo, atlikimo pirkimų planavimo, organizavimo,
bei
atskaitomybės atlikimo bei atskaitomybės taisyklės,
taisyklės, patvirtintos patvirtintos LR vidaus reikalų
Lietuvos Respublikos ministro 2010-12-28 įsakymu Nr. 1Vkuriose
įtvirtinta,
kad
vidaus reikalų ministro 809,
2010 m. gruodžio 28 d. EFD/Įstaiga prie VRM ne vėliau kaip
per 1 darbo dieną nuo pirkimo
įsakymu Nr. 1V-809.
sutarties nutraukimo dėl esminio
sutarties pažeidimo įsigaliojimo
dienos arba nuo teismo sprendimo,
kuriuo tenkinamas VRM/Įstaigos prie
VRM
reikalavimas
atlyginti
nuostolius, patirtus dėl to , kad
tiekėjas sutartyje numatytą esminę
pirkimo sutarties sąlygą vykdė su
dideliais arba nuolatiniais trūkumais,
įsiteisėjimo dienos perduoda TVŪD
Viešųjų pirkimų skyriui informaciją ir
dokumentus, reikalingus paskelbti
CVP IS apie pirkimo sutartis
neįvykdžiusius
ar
netinkamai
įvykdžiusius tiekėjus.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

2.38.

Tobulinti
Dokumentų
ilgalaikio gyventojo leidimui
gyventi ES gauti pateikimo ir
LR
ilgalaikio
gyventojo
leidimų
gyventi
ES
užsieniečiams
išdavimo,
keitimo
ir
panaikinimo,
pragyvento LR laikotarpio
apskaičiavimo,
taip
pat
fiktyvios santuokos sudarymo,
fiktyvios
registruotos
partnerystės bei fiktyvaus
įvaikinimo įvertinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. gruodžio 21
d. įsakymu Nr. 1V-445,
nuostatas, atsižvelgiant į STT
2016-12-13
antikorupcinio
vertinimo išvadoje Nr. 4-019249 pateiktas rekomendacijas.

Migracijos
departamentas
prie VRM,
VRM VSMPD

2017 m.
spalio 1 d.

2.39.

Nustatyti
nepriekaištingos
reputacijos reikalavimus VĮ
„Regitra“
vairuotojų
egzaminuotojams ir konkursų į
šias pareigybes organizavimo ir
vykdymo tvarką Lietuvos
Respublikos saugaus eismo
automobilių keliais įstatyme.

VRM VSMPD

2018 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai
Bus
užtikrintas
aiškus
ilgalaikio
gyventojo leidimo
išdavimo procedūrų
reglamentavimas.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-22 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
2018-01-24 priimtas vidaus reikalų
ministro įsakymas Nr. 1V-73 „Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2005 m. gruodžio 21 d.
įsakymo
Nr.
1V-445
„Dėl
Dokumentų Lietuvos Respublikos
ilgalaikio gyventojo leidimui gyventi
Europos Sąjungoje gauti pateikimo ir
Lietuvos Respublikos ilgalaikio
gyventojo leidimų gyventi Europos
Sąjungoje užsieniečiams išdavimo,
keitimo ir panaikinimo, pragyvento
Lietuvos Respublikoje laikotarpio
apskaičiavimo, taip pat fiktyvios
santuokos
sudarymo,
fiktyvios
registruotos
partnerystės
bei
fiktyvaus įvaikinimo įvertinimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pakeitimo“.

Pakeistas Dokumentų
ilgalaikio
gyventojo
leidimui gyventi ES
gauti pateikimo ir LR
ilgalaikio
gyventojo
leidimų gyventi ES
užsieniečiams
išdavimo, keitimo ir
panaikinimo,
pragyvento
LR
laikotarpio
apskaičiavimo, taip pat
fiktyvios
santuokos
sudarymo,
fiktyvios
registruotos
partnerystės
bei
fiktyvaus įvaikinimo
įvertinimo
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2005 m. gruodžio 21 d. Laukiamo rezultato kriterijaus Pįsakymu Nr. 1V-445.
2-5-23 reikšmė pasiekta.
Bus užtikrinta, kad Papildytas
Lietuvos Įvykdyta
vairuotojų
Respublikos saugaus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
egzaminuotojais
eismo
automobilių ministro 2017-09-21 įsakymu Nr. 1Vgalės dirbti tik keliais įstatymas.
659 sudaryta darbo grupė rengia
konkursą laimėję ir
naujos
redakcijos
Lietuvos
nepriekaištingos
Respublikos
saugaus
eismo
reputacijos
automobilių keliais įstatymo (toliau –
asmenys.
SEAKĮ) projektą, kuriame taip pat
bus
numatyti
vairuotojų
egzaminuotojams
keliami
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Eil. Nr.

2.40.

Priemonės

Nustatyti
rekomendacinių
techninių
reikalavimų
transporto
priemonėms
vykdant viešuosius pirkimus
laikymosi tvarką ir patvirtinti
rekomendacinius
techninius
reikalavimus gaisrų gesinimo
ir
gelbėjimo
transporto
priemonėms.

Vykdytojai

PAGD,
TVŪD

Įvykdymo
terminas

2017 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami
rezultatai

Užtikrintas
nuoseklus
minimalių techninių
reikalavimų
nustatymas vykdant
transporto
priemonių
viešuosius
pirkimus
vidaus
reikalų
ministrui
pavestose valdymo
srityse veikiančiose
įstaigose; nustatyti
rekomendaciniai
techniniai
reikalavimai gaisrų
gesinimo
ir
gelbėjimo
transporto
priemonėms.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
reikalavimai. SEAKĮ ir jį lydinčių
įstatymų
pakeitimų
projektai
artimiausiu metu bus teikiami derinti
suinteresuotoms institucijoms. Dėl
savo sudėtingumo ir didelės apimties
projektai siūlomi svarstyti ne
anksčiau kaip 2020 m. Seimo
pavasario sesijoje.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-24 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2018-02-19 įsakymu Nr. 1V134 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo
24 d. įsakymo Nr. 1V-228 „Dėl
Vidaus reikalų sistemos statutinėms
įstaigoms ar jų padaliniams reikalingų
atskirų transporto priemonių tipų
pagal
paskirtį
rekomendacinių
techninių reikalavimų patvirtinimo“
pakeitimo“
patvirtinti
rekomendaciniai
techniniai
reikalavimai gaisrų gesinimo ir
gelbėjimo transporto priemonėms.

Pakeistas
vidaus
reikalų ministro 2016
m.
kovo 24
d.
įsakymas Nr. 1V-228
„Dėl Vidaus reikalų
sistemos statutinėms
įstaigoms
ar
jų
padaliniams reikalingų
atskirų
transporto
priemonių tipų pagal
paskirtį
rekomendacinių
techninių reikalavimų
patvirtinimo“ ir jame
nustatyta
rekomendacinių
techninių reikalavimų Laukiamo rezultato kriterijaus Ptransporto priemonėms 2-5-25 reikšmė pasiekta.
vykdant
viešuosius
pirkimus
laikymosi
tvarka bei nustatyti
rekomendaciniai
techniniai reikalavimai
gaisrų gesinimo ir
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Eil. Nr.
2.41.

1

Priemonės

Vykdytojai

Vidaus
reikalų
ministrui
pavestose valdymo srityse
veikiančių
perkančiųjų
organizacijų
interneto
svetainėse,
skyriuje
,,Administracinė informacija“,
skiltyje ,,Viešieji pirkimai“,
skelbti informaciją apie šiose
organizacijose
planuojamus
vykdyti, vykdomus viešuosius
pirkimus, įvykusius viešuosius
pirkimus,
techninių
specifikacijų
projektus,
laimėtojus
ir
sudarytas
1
sutartis .

Perkančiosios
organizacijos,
išskyrus VĮ
„Regitra“

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2017–2018 m.

Užtikrintas skaidrus
informacijos apie
planuojamus
vykdyti, vykdomus
ir
įvykusius
viešuosius pirkimus
pateikimas
visuomenei.

Laukiamo rezultato
kriterijai
gelbėjimo transporto
priemonėms.
Informacija
apie
planuojamus vykdyti,
vykdomus viešuosius
pirkimus,
įvykusius
viešuosius pirkimus,
techninių specifikacijų
projektus, laimėtojus ir
sudarytas
sutartis
paskelbta perkančiųjų
organizacijų interneto
svetainėse.

Pasiekti rezultatai

Vykdoma.
PD. Informacijos apie planuojamus
vykdyti,
taip
pat
vykdomus
viešuosius pirkimus PD interneto
svetainės skyriaus ,,Administracinė
informacija“
skiltyje
,,Viešieji
pirkimai“, taip pat Centriniame
viešųjų
pirkimų
portale
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
skelbiama nuolat.
Informacija taip pat keliama ir į
policijos įstaigų viešųjų pirkimų
vykdymo programą EcoCost.
VAD
informacija
apie
planuojamus, įvykusius viešuosius
pirkimus
skelbiama
įstaigos
internetinėje svetainėje:
http://www.vad.lt/Viesieji-pirkimai770.html
VSAT interneto svetainėje skyriuje
,,Administracinė
informacija“,
skiltyje
,,Viešieji
pirkimai“,
skelbiama ir nuolat atnaujinama
informacija apie VSAT planuojamus
vykdyti,
vykdomus
viešuosius
pirkimus,
įvykusius
viešuosius
pirkimus, neskelbiamus mažos vertės
viešuosius pirkimus, vykdomus
viešuosius aukcionus, o taip pat

– įskaitant informaciją apie neskelbiamus mažos vertės viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir
saugumo srityje, įstatymo ir Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr.
282 ,,Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatas, ir informaciją apie įslaptintus sandorius;
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
paskelbtas 2018 m. VSAT viešųjų
pirkimų planas.
VST
interneto
svetainėje
,,www.vstarnyba.lt“
skelbiama
informacija apie planuojamus vykdyti
ir vykdomus viešuosius pirkimus.
TVŪD
informacija
apie
planuojamus vykdyti, vykdomus
viešiuosius pirkimus,
įvykusius
viešuosius
pirkimus,
techninių
specifikacijų projektus, laimėtojus ir
sudarytas
sutartis
skelbiama
http://vrm.lrv.lt/.
MD.
Informacija
apie
planuojamus,
organizuojamus,
vykdomus ir įvykdytus pirkimus,
supaprastintų
viešųjų
pirkimų
taisykles bei paviešintas pirkimo
sutartis ir laimėjusius pasiūlymus
skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje (CVP IS)
arba Centriniame viešųjų pirkimų
portale (CVPP). Informacija apie
planuojamus vykdyti viešuosius
pirkimus skelbiama Turto valdymo ir
ūkio departamento tinklapyje.
ADIC tinklalapyje skelbiama
informacija, kurią skelbia TVŪD
https://vrm.lrv.lt/lt/administracineinformacija/viesieji-pirkimai
MC Informacija nuolat papildoma
aktualiais
dokumentais
(https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikos-vidaus-
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
reikalu-ministerijos-medicinoscentras/administracijosinformacija/viesieji-pirkimai-3)
JTS visa nurodyta informacija apie
įstaigos pirkimus, kurie pradėti
vykdyti po 2017 m. birželio 27 d.
VRM
įsakymo
Nr.
1V-460
įsigaliojimo, yra skelbiama JTS
interneto
svetainėje
www.vilniusjts.eu
skyriuje
,,Administracinė
informacija“,
skiltyje ,,Viešieji pirkimai“.
„Dainava“. Informacija, susijusi su
viešaisiais
pirkimais
skelbiama
tinklapyje www.centrasdainava.lt ,
skyriuje „Veikla“, skiltyje „Viešieji
pirkimai“.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras. Informacija apie Orkestre
vykdomus
viešuosius
pirkimus
skelbiama interneto svetainėje.
https://vrmorkestras.lrv.lt/lt/administr
acine-informacija/viesieji-pirkimai
VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai. Informacija, susijusi su
viešaisiais pirkimais skelbiama
http://www.vilniausrumai.lt/Page/vie
w/id/77/text/Viešieji%20pirkimai
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-26 reikšmė pasiekta.

2.42.
2.43.

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Nustatyti
ir
suvienodinti
Perkančiosios
2017–2018 m.
viešojo
pirkimo
objektų
organizacijos,
specifikacijų
rengimo
išskyrus VĮ
procedūras ir tvarką.
„Regitra“

Nustatytas aukštas Priimti
nauji
ar Vykdoma.
skaidrumo rengiant papildyti galiojantys
PD. Lietuvos policijos generalinio
viešojo
pirkimo perkančiųjų
komisaro 2018-08-03 įsakymu Nr. 5objektų
organizacijų vadovų V-708 patvirtinus Viešųjų pirkimų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai
specifikacijas
standartas.

Laukiamo rezultato
kriterijai
įsakymai,
kuriais
nustatomos
viešojo
pirkimo
objektų
specifikacijų rengimo
procedūros ir tvarka.

Pasiekti rezultatai
organizavimo ir vykdymo tvarkos
aprašą, nustatyta ir suvienodinta
viešojo pirkimo objektų specifikacijų
rengimo procedūros ir tvarka.
VST vado 2018-03-13 įsakymu Nr.
47V-298 patvirtintas VST viešųjų
pirkimų planavimo, inicijavimo,
organizavimo
atlikimo
ir
atskaitomybės
tvarkos
aprašas,
kuriame nustatyta viešojo pirkimo
objektų
specifikacijų
rengimo
procedūros ir tvarka.
VAD direktoriaus 2018-07-23
įsakymu Nr. V-376 „Dėl Vadovybės
apsaugos departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos viešųjų pirkimų
planavimo, organizavimo, atlikimo,
sutarčių sudarymo ir vykdymo
kontrolės bei vidaus kontrolės tvarkos
aprašo patvirtinimo“ patikslinta
viešųjų pirkimų organizavimo tvarka.
Nustatyta kokia tvarka ir kokią
informaciją pateikti teikiant paraišką
dėl pirkimo ir aprašant joje pirkimo
objektą. 2019 m., atsižvelgiant į teisės
aktų pakeitimus, procedūras ir tvarką,
viešojo pirkimo objektų specifikacijų
rengimo procedūros ir tvarka bus
koreguojama.
VSAT vado 2017-10-10 įsakymu
Nr. 4-427 „Dėl Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų
viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės taisyklių V skyriuje
„Pirkimo
iniciavimas
ir
pasirengimas“ nustatyta viešojo
pirkimo
objektų
specifikacijų
rengimo procedūros, t. y. kas turi būti
pateikiama techninėje specifikacijoje,
kad specifikacija turi atitikti Viešųjų
pirkimų įstatymo 37 straipsnio
reikalavimus, kas pasirašo parengtą
specifikaciją ir pan.
TVŪD. LR vidus reikalų ministro
2017-07-05 įsakymu Nr. 1V-494
pakeistos Prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų
pirkimų
planavimo,
organizavimo,
atlikimo
bei
atskaitomybės taisyklės, patvirtintos
LR vidaus reikalų ministro 2010 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-809,
kuriose papildytas 44 punktas ir
įtrauktas naujas 85 punktas.
ADIC. Laikomasi Vidaus reikalų
ministro 2017-12-27 įsakymo Nr. 1V896
nuostatų.
Techninės
specifikacijos
rengiamos
vadovaujantis
Viešųjų
pirkimų
įstatymo 37 str.
JTS direktorės 2018-03-21 įsakymu
Nr. IV-22 patvirtinto JTS Viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašo V skyriuje
„Pirkimo dokumentų parengimas“
nustatyta
pirkimo
dokumentų,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
įskaitant technines specifikacijas,
parengimo tvarka.
„Dainava“ direktorės 2017-07-03
įsakymu Nr. A-46 patvirtintas Centro
„Dainava“
viešųjų
pirkimų
organizavimo, vykdymo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašas, kurio III
skyriuje
„Viešųjų
pirkimų
planavimas,
inicijavimas
ir
pasirengimas juos vykdyti“ įtvirtinta
techninių specifikacijų viešinimo
galimybė,
pirkimų iniciatoriaus
funkcijos
rengiant
technines
specifikacijas.
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras (toliau – Orkestras). Viešojo
pirkimo
objektų
specifikacijų
rengimo procedūros ir tvarka
patvirtinta Orkestro direktoriaus
2019-01-07 įsakymu Nr. V-3 „Dėl
Koncertinės
įstaigos
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
Reprezentacinio
pučiamųjų orkestro viešojo pirkimo
objektų
specifikacijų
rengimo
procedūrų
ir
tvarkos
prašo
patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus P2-5-28 reikšmė pasiekta.

3. Tikslas – didinti VRM ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsparumą korupcijai ir darbo etikos lygį,
ugdyti jų antikorupcinę kultūrą, užtikrinti VRM antikorupcinės veiklos viešumą.
2.
Siekiami rezultatai:
1. VRM ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojams ir darbuotojams yra žinoma apie vykdomas korupcijos prevencijos
priemones, jie aktyviai įsitraukia į antikorupcinę veiklą.
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Įvykdymo
Laukiami
Laukiamo rezultato
Eil. Nr.
terminas
rezultatai
kriterijai
2. Įstaigų prie VRM interneto svetainėse pateikiama vienodo turinio ir formos informacija apie vykdomą korupcijos
prevencijos veiklą.
3.1.
Vidaus
reikalų
ministro
VRM KPVTS
2016 m.
Padidės VRM ir Vidaus reikalų ministro
įsakymu įpareigoti įstaigas prie
rugsėjo 1 d.
įstaigų prie VRM įsakymu įstaigos prie
VRM skelbti informaciją apie
vykdomos veiklos VRM
įpareigotos
juose įvykusius, su korupcija
skaidrumas.
interneto
svetainėse
susijusius, atvejus interneto
skelbti informaciją apie
svetainėse.
juose įvykusius su
korupcija
susijusius
atvejus.
3.2.
Įstaigų prie VRM interneto
Įstaigos prie
2016–2017 m. Visuomenei
bus Įstaigų prie VRM,
svetainėse pateikti informaciją
VRM
sudaryta galimybė pateikusių informaciją
ir nuorodas,
kam galima
pateikti informaciją ir nuorodas,
kam
pranešti apie jose pastebėtus
apie
pastebėtus galima pranešti apie
korupcijos atvejus ir jose
korupcijos atvejus. jose
pastebėtus
įvykusius
su
korupcija
korupcijos
atvejus,
susijusius atvejus¹2.
skaičius.
Priemonės

2

Vykdytojai

- sąvokos bus nustatytos Korupcijos prevencijos tvarkos apraše.

Pasiekti rezultatai

Įvykdyta.
Korupcijos
prevencijos
tvarkos
aprašo, patvirtinto vidaus reikalų
ministro 2016-04-06 įsakymu Nr.
263, VI skyrius.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-1-1 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
PD interneto svetainės nuorodoje
http://policija.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija/praneskite-apie-korupcija
pateikta informacija, kur galima
pranešti apie pastebėtus korupcijos
atvejus.
VST interneto svetainėje sukurtas
skyrius ,,Korupcijos prevencija“ bei
paskelbtas VST pasitikėjimo telefono
numeris ir elektroninio pašto adresas.
Pagal vieną gautą pranešimą atliktas
patikrinimas, tarnybinio nusižengimo
nenustatyta. Buvo gautas dar 1
pranešimas, tačiau jis nebuvo susijęs
su VST kompetencija ir VST
darbuotojais, todėl ši informacija
pagal kompetenciją buvo persiųsta
Valstybės saugumo departamentui el.
p.
pranesk@vsd.lt.
Pranešimų
pasitikėjimo telefonu negauta.
VSAT tinklapyje yra atskira
pranešimų apie korupciją skiltis
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
(http://www.pasienis.lt/lit/IMG/1),
kur yra galimybė pranešti tiek
anonimiškai, tiek ir nurodant savo
anketinius duomenis apie pastebėtus
korupcijos atvejus, taip pat nurodytas
VSAT
pasitikėjimo
telefonas,
imuniteto
pareigūnų
mobiliųjų
telefonų numeriai ir kita aktuali
informacija.
VAD šią priemonė įvykdė dar
2016 metais – interneto svetainėje
sukurta nuoroda į „Karštąją liniją“,
kur galima palikti anoniminį
pranešimą apie VAD darbuotojų
neteisėtas veikas. 2017 metais VAD
interneto svetainėje papildomai
patalpinta nuoroda į Specialių tyrimų
tarnybos svetainę, kurioje galima
palikti pranešimą apie korupcinį
nusikaltimą.
FNTT interneto svetainės puslapyje
„Korupcijos prevencija“ nurodyta
galimybė pranešti apie pastebėtus
FNTT darbuotojų korupcijos ar su
korupcija
susijusius
atvejus,
informacijos
pranešimo
būdai,
pateiktos
informacijos
konfidencialumo užtikrinimas bei
atsakomybė
už
melagingos
informacijos pateikimą. Taip pat
talpinama atnaujinta informacija apie
atliktą
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą, nuasmeninta
informacija apie FNTT darbuotojams
paskirtas nuobaudas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose skelbiama apie
būdus
kaip
galima
pateikti
informaciją dėl galimų korupcinių
pažeidimų naudojantis pasitikėjimo
telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu
paštu. Taip pat pateiktos nuorodos į
STT ir VTEK interneto svetaines.
RPD
prie
VRM.
Interneto
svetainėje www.lietuvosregionai.lt
pateikta informacija ir priemonės,
kaip informuoti apie korupcijos
atvejus. Informaciniame skydelyje
„Stop korupcija“ nurodyta, kas yra
laikoma
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamomis
veikomis,
pateikiamos
šios
nuorodos:
https://www.stt.lt/lt/praneskite-apiekorupcija/palikite-pranesimacia/#turinys
http://www.fntt.lt/lt/229
http://www.esinvesticijos.lt/lt/pranesi
mai-ir-korupcija
http://vrm.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija
2018 m. liepos 12 d. elektroniniu
paštu informuoti visi RPD prie VRM
darbuotojai apie RPD prie VRM
interneto
svetainėje
pateikiamą
informaciją, kaip informuoti apie
korupcijos atvejus ir paprašyta
pateikti atsakymą, ar jie žinodami šią
informaciją bei žinodami apie
konkretų korupcijos atvejį, mano, kad
praneštų apie tai atsakingoms
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
institucijoms. 2018 m. elektroninė
žinutė išsiųsta 52 asmenims, gauti 49
atsakymai, iš jų 49 asmenys atsakė
„taip“, t. y. kad praneštų.
MD svetainės skiltyje „Korupcijos
prevencija“ pateikiama informacija,
kam galima pranešti apie Migracijos
departamente pastebėtus korupcijos
atvejus ir Migracijos departamente
įvykusius su korupcija susijusius
atvejus.
VĮ „Regitra“ svetainėje skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
(http://www.regitra.lt/lt/imone/korup
cijos-prevencija) yra informacija apie
pasitikėjimo telefoną ir pranešimo
apie korupciją elektroninė forma.
IRD interneto svetainėje sukurta
skiltis „Korupcijos prevencija“,
kurioje pateikiama informacija ir
nuorodos, kam galima pranešti apie
pastebėtus korupcijos atvejus.
MC interneto svetainėje skelbiama
informacija
(https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikos-vidausreikalu-ministerijos-medicinoscentras/teisine-informacija2/korupcijos-prevencija-3)
JTS interneto svetainėje visuomenei
yra sudaryta galimybė pateikti
informaciją
apie
pastebėtus
korupcijos atvejus elektroninio pašto
adresu:
korupcija@vilniusjts.eu.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
Taip pat pateikta nuoroda į STT
interneto svetainę, kur taip pat galima
pranešti apie įtariamus korupcijos
atvejus.
ADIC įstaigos internetiniame
puslapyje http://adic.lrv.lt/, dalyje
„Korupcijos prevencija“ nurodyta
informacija kur galima pranešti apie
įstaigoje
pastebėtus
korupcijos
atvejus ir jose įvykusius su korupcija
susijusius atvejus, bei kita aktuali
informacija, susijusi su korupcijos
prevencija įgyvendinimu įstaigoje.
TVŪD
interneto
svetainėje
paskelbta informacija ir nuorodos.
2018 m. su korupcija susijusių atvejų
nebuvo.
„Pušynas“. Informacija, susijusi su
korupcijos prevencija, skelbiama
įstaigos internetiniame puslapyje
https://www.palangapusynas.lt/veikla
/korupcijos-prevencija/. Informaciją
apie pastebėtus korupcijos atvejus
galima
pranešti
ir
adresu
pusynas.pranesk@gmail.com
VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai. Informacija, susijusi su
korupcijos prevencija, skelbiama
http://www.vilniausrumai.lt/Page/vie
w/id/93/text/Korupcijos%20prevenci
ja
Reprezentacinis
pučiamųjų
orkestras. Informacija, susijusi su
korupcijos prevencija, skelbiama
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Eil. Nr.

3.3.

3.4.

Priemonės

Vykdytojai

Organizuoti
ir
vykdyti
antikorupcinius mokymus MC
nariams.

Organizuoti
ir
antikorupcinius
TVŪD
viešųjų
komisijų nariams.

vykdyti
mokymus
pirkimų

Įvykdymo
terminas

VRM MC,
VRM
generalinis
inspektorius
(toliau – VRM
GI),
VRM KPVTS

2018 m.

TVŪD,
VRM GI,
VRM KPVTS

2016–2017 m.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Darbuotojų
Mokymus išklausiusių
švietimas
MC
darbuotojų
antikorupcijos tema skaičius (proc.).
sustiprins
jų
atsparumą
korupcijai.
TVŪD
viešųjų
pirkimų komisijų
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai
įgis
reikiamų
žinių
korupcijos
prevencijos
klausimais.

Mokymus išklausiusių
TVŪD viešųjų pirkimų
komisijų narių skaičius
(proc.).

Pasiekti rezultatai
https://vrmorkestras.lrv.lt/lt/korupcij
os-prevencija
„Dainava“. Informacija, susijusi su
korupcijos prevencija, skelbiama
tinklapyje www.centrasdainava.lt ,
skyriuje
„Veikla“,
skiltyje
„Korupcijos prevencija“.
Generolo P. Plechavičiaus kadetų
licėjaus
interneto svetainė 2018
metais buvo atnaujinta ir sukartas
atskiras
puslapis
„Korupcija
prevencija“. Tačiau jame jokios
informacijos,
išskyrus
trumpą
korupcijos apibrėžtį, nepateikiama.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-1-2 reikšmė pasiekta.
Neįvykdyta
2016-2018 metais antikorupciniai
mokymai MC nariams nebuvo
organizuoti.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-2-1 reikšmė nepasiekta.
Įvykdyta.
„Viešieji pirkimai ir korupcijos
prevencija: rizikų valdymas ir
ekspertų rekomendacijos“ – MB
„KATSU“.
„Korupcijos prevencijos priemonių
įgyvendinimas“
–
Corporate
Securitus;
,,Viešieji pirkimai ir korupcijos
prevencija: rizikų valdymas ir
ekspertų rekomendacijos“;
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Eil. Nr.

3.5.

3.6.

Priemonės

Dalyvauti
mokymuose
(stažuotėse)
korupcijos
prevencijos
klausimais
užsienio šalyse (tarptautiniuose
projektuose).

Organizuoti
seminarą
korupcijos
prevencijos
priemonių vykdymo tema,
skirtą įstaigų prie VRM
valstybės
tarnautojams,
atsakingiems už korupcijos
prevenciją.

Vykdytojai

VRM GI,
VRM KPVTS

VRM GI,
VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

2016–2018 m.

Kasmet
gegužė –
birželis

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

VRM
generalinis
inspektorius
pravesti mokymai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-2-2 reikšmė pasiekta.
Mokymuose
Vykdoma.
įgis (stažuotėse) užsienio 2016
m.
VRM
Korupcijos
žinių šalyse
korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus
prevencijos klausimais vedėjas dalyvavo stažuotėje kovos su
dalyvavusių valstybės korupcija tema Paryžiuje.
tarnautojų
ir
su darbuotojų skaičius.

Valstybės
tarnautojai
reikiamų
korupcijos
prevencijos
klausimais,
susipažins
tarptautinėje
praktikoje
taikomais gerosios
praktikos
korupcijos
prevencijos srityje
pavyzdžiais.
Įstaigų prie VRM
valstybės
tarnautojai
įgis
reikiamų
žinių
korupcijos
prevencijos
klausimais,
bus
patobulinta
už
antikorupcinę
veiklą
atsakingų
asmenų profesinė
kompetencija, kuri
leis
efektyviau
atlikti teisės aktuose
nustatytas
antikorupcines
procedūras.

Laukiamo rezultato kriterijaus P3-3-1 reikšmė nepasiekta.
Seminaro korupcijos
prevencijos priemonių
vykdymo tema dalyvių
seminaro įvertinimo
balais vidurkis.

Įvykdyta.
Organizuotus mokymus sektorinė
sesija tema „Nauji būdai ir priemonės
kovai su korupcija“ dalyviai įvertino
labai gerai.

Laukiamo rezultato kriterijaus P3-3-2 reikšmei pasiekta.
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Eil. Nr.
3.7.

3.8.
3.9.

Priemonės

Vykdytojai

Organizuoti seminarą viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo
bei tarnybinių patikrinimų
atlikimo tema.

VRM GI,
VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas
Kasmet
lapkritis –
gruodis

Neteko galios nuo 2018-03-26, įsakymas Nr. 1V-234.
Organizuoti
ir
vykdyti
VRM TD,
2017–2018 m.
mokymus
Lietuvos
VRM GI,
Respublikos viešųjų ir privačių
VRM KPVTS
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo laikymosi
klausimais VRM.

Laukiami
rezultatai
Įstaigų prie VRM
valstybės
tarnautojai
įgis
reikiamų
žinių
viešųjų ir privačių
interesų
deklaravimo
bei
tarnybinių
patikrinimų
atlikimo
klausimais,
bus
patobulinta
tarnybinius
patikrinimus
atliekančių asmenų
profesinė
kompetencija, kuri
leis
efektyviau
atlikti teisės aktuose
nustatytas funkcijas
ir procedūras.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Seminaro viešųjų ir
privačių
interesų
deklaravimo
bei
tarnybinių patikrinimų
atlikimo tema dalyvių
seminaro įvertinimo
balais vidurkis.

VRM
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai
įgis
reikiamų
žinių
Lietuvos
Respublikos viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
laikymosi
klausimais.

Mokymus
Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
laikymosi klausimais
išklausiusių
VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
skaičius,
procentinė išraiška nuo
bendro VRM valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų skaičiaus.

Pasiekti rezultatai
VRM KPVTS vykdo
viešųjų
ir
privačių
deklaravimo
bei
patikrinimų atlikimo
konsultavimą. Kasmet
rašytinės rekomendacijos
patikrinimų klausimais.

nuolatinį
interesų
tarnybinių
klausimais
teikiamos
tarnybinių

VRM KPVTS vykdo nuolatinį
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaravimo
klausimais
konsulatvimą.
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Eil. Nr.

3.10.

Priemonės

Vykdytojai

Organizuoti
ir
vykdyti
antikorupcinius mokymus ir
mokymus
Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo laikymosi
klausimais įstaigose prie VRM.

Įstaigos prie
VRM,
VRM GI,
VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

2016–2018 m.

Įstaigų prie VRM
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai
įgis
reikiamų
žinių
Lietuvos
Respublikos viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
laikymosi
klausimais.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Mokymų akademinių
valandų
skaičius,
tenkantis
vienam
mokymus
išklausiusiam
VRM
valstybės tarnautojui ar
darbuotojui.

Pasiekti rezultatai

Vykdoma.
PD. Organizuoti
mokymai
policijos
darbuotojams
pagal
Tarnybinių
mokymų
programą
„Korupcijos prevencija“. Mokymų
metu
policijos
darbuotojai
supažindinti
su
korupcijos
prevencijos
priemonėmis,
antikorupcinės aplinkos kūrimu,
tarnybine etika, viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
laikymosi
klausimais,
tinkamo policijos
darbuotojo elgesio modeliu bei kitais
su šia sritimi susijusiais klausimais.
Pagal minėtą programą apmokyta 40
Lietuvos kelių policijos tarnybos ir 26
Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimų centro darbuotojai.
VST. 2018 m. buvo organizuoti
korupcijos prevencijos mokymai
(viešųjų
ir
privačių
interesų
derinimas,
privačių
interesų
deklaracijos pildymas). Mokymus
vedė VTKPS pareigūnai. Dalyvavo
150 VST pareigūnų.
VSAT
Imuniteto
valdybos
pareigūnai pravedė 48 mokymus
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
korupcijos prevencijos ir viešųjų bei
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
laikymosi temomis. Mokymuose
dalyvavo 850 valstybės tarnautojų.
VAD. STT atstovo buvo dėstoma
paskaita/seminaras tema: „Korupcijos
rizikos viešuosiuose pirkimuose“.
PAGD organizuotas pasitarimas
tarnybinius
patikrinimus
atliekantiems ir už korupcijos
prevenciją ir kontrolę atsakingiems
VPGT darbuotojams.
FNTT. 2018 metais 1 pareigūnas
dalyvavo
mokymuose
„Antikorupcinės aplinkos kūrimas“,
26 Tarnybos pareigūnai dalyvavo LR
generalinės
prokuratūros
organizuotuose
(40
valandų)
mokymuose „Korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų atskleidimas.
tyrimas ir valstybinio kaltinimo
palaikymas šios kategorijos bylose“.
MD. 2018-05-03 STT organizuoti
mokymai
„Korupcijos
rizikos:
viešųjų ir administracinių paslaugų
teikimas ir kontrolė“ (26 darbuotojai).
IRD. Po 1 valstybės tarnautoją
dalyvavo seminaruose: „Teisės aktų
projektų antikorupcinis vertinimas“,
„Korupcijos prevencijos programų ir
planų rengimas“. 47 IRD darbuotojai
išklausė STT antikorupcinio švietimo
paskaitą.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
TVŪD 2 darbuotojai dalyvavo
mokymuose tema „Antikorupcinės
aplinkos kūrimas valstybės ir
savivaldybės įstaigoje“; 1 darbuotojas
– tema „Korupcijos prevencijos
programų ir planų rengimas; 10
darbuotojų – tema „Korupcijos
prevencija viešuosiuose pirkimuose“.
RPD prie VRM. 2018 m.
1
darbuotojas dalyvavo mokymuose
tema „Korupcijos prevencija“.
VĮ ,,Regitra“ Kaip ir kasmet
dėmesys skiriamas antikorupciniam
darbuotojų švietimui. 2018 m.
organizuoti 2 mokymai, kuriuose
dalyvavo 60 darbuotojų. Taip pat 5
darbuotojai
dalyvavo
projekto
„Viešojo
sektoriaus
įstaigų
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
antikorupcinės aplinkos kūrimo ir
korupcijos prevencijos priemonių
vykdymo
srityse“
rengiamuose
mokymuose
„Teisės
aktų
antikorupcinis
vertinimas“,
„Korupcijos prevencijos programų ir
planų rengimas“ ir kt.
ADIC. 2018-12-06 organizuotas
seminaras „Korupcijos prevencija,
kontrolė ir atsakomybė“ (dalyvavo 35
ADIC darbuotojai).
JTS. 2018 m. mokymai nevyko.
,,Pušynas“. 2018 m. kartu su STT
Klaipėdos valdyba buvo organizuoti 6
akademinių
valandų
mokymai,
kuriuose dalyvavo 15 darbuotojų.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
„Dainava“ 2018 m. mokymuose
nedalyvavo.
VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai. 2018 m. mokymuose
nedalyvavo.

3.11.

VRM ir įstaigų prie VRM
interneto svetainėse paskelbti
ir nuolat atnaujinti informaciją
apie vykdomą
korupcijos
prevencijos veiklą.

VRM Viešųjų
ryšių skyrius,
VRM KPVTS,
įstaigos prie
VRM

2016–2018 m.

Visuomenei
bus
suteikta galimybė
VRM ir įstaigų prie
VRM
interneto
svetainėse
susipažinti su VRM
ir įstaigų prie VRM
vykdomomis
korupcijos
prevencijos
priemonėmis
ir
pasiektais
rezultatais
šias
priemones vykdant.

Laukiamo rezultato kriterijų P-33-5-1 ir P-3-3-5-2 reikšmės
nepasiektos.
VRM ir įstaigų prie Vykdoma.
VRM
interneto
Informacija apie VRM vykdomą
svetainių
skyriuje korupcijos prevencijos veiklą yra
„Korupcijos
paskelbta ir nuolat atnaujinama VRM
prevencija“
pateikta interneto
puslapio
skiltyje
informacija apie jų ,,Korupcijos prevencija“.
vykdomą korupcijos
PD. Lietuvos policijos interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos
prevencijos veiklą.
prevencija“ pateikiama informacija
apie vykdomą veiklą korupcijos
prevencijos srityje, skelbiami Kovos
su korupcija policijoje programos ir jų
įgyvendinimo planai, kontaktiniai
duomenys,
kuriais
gali
būti
pranešama apie korupcijos apraiškas
policijoje ar neetišką pareigūnų
elgesį.
Visuomenei
pateikta
informacija apie galimybę gauti atlygį
už
vertingą
informaciją
apie
korupcinio pobūdžio
ar kitas
nusikalstamas
veikas,
kuriomis
daroma žala valstybei. Taip pat
pateikta nuoroda į atnaujintą interneto
svetainę www.kysis.nusikaltimas.lt,
kurioje
pateikiama
aktualiausia
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
informacija apie papirkimo atvejus
policijoje.
VST interneto svetainės skyriuje
,,Korupcijos prevencija“ nuolat pagal
poreikį atnaujinama.
VSAT interneto svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“ 2018 m. I-ą
pusmetį buvo paskelbta 2017 m.
korupcijos
bei
tarnybinių
nusižengimų prevencijos ir kontrolės
apžvalgos taip pat tame pačiame
skyriuje yra išplatintos ir 2015 m. bei
2016 m. korupcijos bei tarnybinių
nusižengimų prevencijos ir kontrolės
apžvalgos. Taip pat šiame skyriuje
yra skelbiama tarnybos korupcijos
prevencijos
programa,
jos
įgyvendinimo priemonių planas bei
2017 m. ataskaita apie priemonių
plano vykdymą, 2015 m., 2016 m. ir
2017 m. korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo išvados ir kita
informacija susijusi su korupcijos
prevencijos veikla, kuri nuolat
atnaujinama.
VAD svetainėje www.vad.lt buvo
atnaujintas bei patalpintas: VAD
kovos su korupcija programos
įgyvendinimo priemonių planas;
Korupcijos pasireiškimo tikimybės
veiklos srityje „Pretendentų atrankos
į
laisvas
statutines
pareigas
Departamente organizavimas
ir
vykdymas“ aprašymas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
PAGD. Teisės aktai, susiję su
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose vykdoma antikorupcine
veikla skelbiami įstaigų interneto
puslapiuose.
FNTT internetinėje svetainėje
talpinama atnaujinta informacija apie
atliktą
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą, nuasmeninta
informacija apie FNTT darbuotojams
paskirtas nuobaudas. Informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą atnaujinama pagal poreikį.
VST interneto svetainės skyriuje
,,Korupcijos prevencija“ nuolat pagal
poreikį atnaujinama.
MD interneto svetainės skiltyje
„Korupcijos prevencija“ pateikiama
informacija
apie
vykdomas
korupcijos
prevencijos
veiklas,
priimtus įsakymus, atliktus vertinimo
aprašymus.
IRD interneto svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“ pateikiama
informacija apie 2016 m. korupcijos
prevencijos programos priemonių
įgyvendinimą. Informacija IRD
interneto svetainėje
papildyta
2017 m., 2018 m. duomenimis.
TVŪD interneto svetainės skyriuje
,,Korupcijos prevencija“ informacija
apie vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą yra skelbiama ir atnaujinama.
VĮ „Regitra“ svetainėje skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
(http://www.regitra.lt/lt/imone/korup
cijos-prevencija)
teikiama
informacija apie įmonės vykdomą
korupcijos prevencijos veiklą. Taip
pat VĮ „Regitra“ intraneto svetainėje
sukurta skiltis, kurioje skelbiama
informacija, susijusi su korupcijos,
viešųjų ir privačių interesų konflikto
bei kitų korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų prevencija; vykdoma
nuolatinė aktualios informacijos
sklaida.
JTS
interneto
svetainėje
www.vilniusjts.eu sukurta atskira
skiltis
„Korupcijos
prevencija
(http://www.vilniusjts.eu/korupcijosprevencija). Visuomenei yra sudaryta
galimybė
susipažinti
su
JTS
vykdomomis korupcijos prevencijos
priemonėmis.
RPD prie VRM interneto svetainės
www.lietuvosregionai.lt pagrindinio
meniu skilties „Veikla“ skyriuje
„Korupcijos prevencija“ skelbiama ir
atnaujinama
informacija
apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą, kartu pateikiamos nuorodos į
aktualius dokumentus.
ADIC įstaigos internetiniame
puslapyje http://adic.lrv.lt/, dalyje
„Korupcijos prevencija“ nurodyta
informacija kur galima pranešti apie
įstaigoje
pastebėtus
korupcijos
atvejus ir jose įvykusius su korupcija
susijusius atvejus, bei kita aktuali
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
informacija, susijusi su korupcijos
prevencija įgyvendinimu įstaigoje.
MC
interneto
svetainėje
informacija
apie
korupcijos
prevenciją
nuolat
atnaujinama
nuorodoje
(https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikos-vidausreikalu-ministerijos-medicinoscentras/teisine-informacija2/korupcijos-prevencija-3).
VšĮ ,,Pušynas“ informaciją apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą įstaigoje skelbiama įstaigos
internetinėje svetainėje puslapyje
https://www.palangapusynas.lt/veikla
/korupcijos-prevencija/
Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai. Informacija apie
įstaigos
vykdomą
korupcijos
prevenciją
prieinama
http://www.vilniausrumai.lt/Page/vie
w/id/93/text/Korupcijos%20prevenci
ja
Reprezentacinio
pučiamųjų
orkestro
interneto
svetainėje
www.vrmorkestrs.lrv.lt pateikiama ir
atnaujinama informacija apie įstaigos
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą.
„Dainava“. Informacija, susijusi
su korupcijos prevencija, skelbiama
tinklapyje www.centrasdainava.lt ,
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
skyriuje
„Veikla“,
skiltyje
„Korupcijos prevencija“.
Generolo P. Plechavičiaus kadetų
licėjaus
interneto svetainė 2018
metais buvo atnaujinta ir sukartas
atskiras
puslapis
„Korupcija
prevencija“. Tačiau jame jokios
informacijos,
išskyrus
trumpą
korupcijos apibrėžtį, nėra.
Ginklų fondo interneto svetainėje
www.lgf.lt šiuo metu yra sukurta
atskira
skiltis
„Korupcijos
prevencija“, kurioje skelbiama aktuali
informacija.

3.12.

Organizuoti mokymus VRM
valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams, atliekantiems su
ES fondų administravimu
susijusias funkcijas, dėl viešųjų
ir privačių interesų derinimo.

VRM GI,
VRM KPVTS

2017 m.
gruodžio 1 d.

3.13.

Skelbti
informaciją
apie
atrankas į laisvas darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
darbo vietas VRM ir įstaigų
prie VRM interneto svetainėse
(įgyvendinamos 2016-09-30
STT antikorupcinio vertinimo

VRM, įstaigos
prie VRM

2017–2018 m.

VRM
valstybės
tarnautojai
ir
darbuotojai
įgis
reikiamų
žinių
Lietuvos
Respublikos viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
laikymosi
klausimais.
Bus
užtikrintas
skaidrus
ir
objektyvus
darbuotojų
priėmimo procesas
VRM ir įstaigose
prie VRM.

Organizuoti
VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, atliekančių
su
ES
fondų
administravimu
susijusias
funkcijas,
mokymai viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo klausimais.

Vykdoma.
VRM KPVTS vykdo nuolatinį
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaravimo
klausimais
konsulatvimą.

Informacija
apie
atrankas
į laisvas
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis,
darbo vietas skelbiama
VRM ir įstaigų prie
VRM
interneto
svetainėse.

Vykdoma.
PD
interneto
svetainėje
http://policija.lrv.lt/lt/konkursai
numatyta galimybė ir esant poreikiui
skelbiama informacija apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo vietas.
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Eil. Nr.

Priemonės
išvadoje
Nr.
4-01-7344
pateiktos rekomendacijos).

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
VAD. Informacija apie atrankas
skelbiama internetiniame puslapyje
www.vad.lt .
VSAT atsilaisvinus darbo vietai arba
sukūrus naują darbo vietą nuolat
interneto
svetainėje
skelbiama
informacija apie atrankas į laisvas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo vietas. Taip pat ieškant
darbuotojų kreipiamasi ir į teritorines
darbo biržas.
VST.
Interneto
svetainėje
,,www.vstarnyba.lt“
skelbiami
skelbimai apie atranką į laisvas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo vietas VST.
FNTT. interneto svetainėje buvo
skelbta informacija apie atranką į
laisvas
finansų
specialisto
(darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį) pareigas (2 pareigybės).
RPD prie VRM informacija apie
atrankas į laisvas darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
vietas skelbiama RPD prie VRM
interneto svetainėje. Šiuo metu RPD
prie VRM nėra įsteigtų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių.
IRD
interneto
svetainėje
www.ird.lt
2018 m. į 7 laisvas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybes buvo paskelbta 20
atrankų. Skelbimai taip pat buvo
patalpinti
interneto
svetainėse
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
www.darbo.lt,
www.cvvilnius.lt,
www.alio.lt, www.darbaslietuvoje.lt
MD Informacija apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo
sutartis,
darbo
vietas
Migracijos departamente skelbiama
Migracijos departamento interneto
svetainėje, socialiniame tinklapyje
Facebook.
TVŪD. Informacija pagal poreikį
skelbiama Darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, priėmimo į darbą
Turto valdymo ir ūkio departamente
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos tvarkos aprašo
nustatyta tvarka.
MC interneto svetainėje nuolat
skelbiama informacija apie laisvas
darbo
vietas
(https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikos-vidausreikalu-ministerijos-medicinoscentras/darbo-pasiulymai).
VĮ „Regitra“. Nuo 2016 m.
pabaigos VĮ „Regitra“ svetainėje
skiltyje
„Karjera
įmonėje“
(http://www.regitra.lt/lt/imone/karjer
a-imoneje) skelbiama informacija
apie atrankas į laisvas darbuotojų,
dirbančių pagal neterminuotas darbo
sutartis.
JTS informaciją apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo vietas skelbia
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Eil. Nr.

3.14.

Priemonės

Paskelbti darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, atrankos
tvarkos aprašą VRM ir įstaigų
prie VRM interneto svetainėse

Vykdytojai

VRM, įstaigos
prie VRM

Įvykdymo
terminas

2017–2018 m.

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

nuolat JTS internetinėje svetainėje
http://www.vilniusjts.eu/jobopportunities
skiltyje
„Darbo
pasiūlymai“.
Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto rūmai. Atsižvelgiant į tai, kad
2018 m. neturėjo laisvų darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, darbo
vietų, todėl informacija apie atrankas
į tokias vietas įstaigos interneto
svetainėje nebuvo skelbiama.
Reprezentacinio
pučiamųjų
orkestro
interneto
svetainėje
www.vrmorkestras.lrv.lt skelbiama
informacija apie atrankas į laisvas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo vietas.
Generolo P. Plechavičiaus kadetų
licėjus
interneto
svetainėje
https://www.plechavicius.kaunas.lm.l
t/ skelbia informaciją apie atrankas į
laisvas darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, darbo vietas.
Ginklų fondas informaciją apie
vykdomas
atrankas
į
laisvas
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, darbo vietas skelbia Ginklų
fondo prie VRM interneto svetainėje.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-4-2 reikšmė pasiekta.
Bus
užtikrintas Darbuotojų, dirbančių Įvykdyta.
skaidrus
ir pagal darbo sutartis,
VRM. Parengtas ir Vidaus reikalų
objektyvus
atrankos
tvarkos ministro 2018 m. birželio 27 d.
darbuotojų
aprašai paskelbti VRM įsakymu Nr. 1V-462 patvirtintas
priėmimo procesas
„Asmenų priėmimo į darbuotojo,
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Eil. Nr.

Priemonės
(įgyvendinamos 2016-09-30
STT antikorupcinio vertinimo
išvadoje
Nr.
4-01-7344
pateiktos rekomendacijos).

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
Laukiamo rezultato
rezultatai
kriterijai
VRM ir įstaigose ir įstaigų prie VRM
interneto svetainėse.
prie VRM.

Pasiekti rezultatai
dirbančio pagal darbo sutartį Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje,
pareigas
tvarkos
aprašas“.
PD. Informacija apie konkursus ir
atrankas į laisvas darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigas skelbiama Lietuvos policijos
interneto
svetainėje.
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1162
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės nutarimo Nr. 496 „Dėl
Lietuvos Respublikos darbo kodekso
įgyvendinimo“, pakeitus Pareigybių,
dėl kurių rengiamas konkursas,
sąrašą, buvo pripažintas netekusiu
galios LPGK 2018 m. birželio 7 d.
įsakymu Nr. 5-V-540 patvirtintas
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, priėmimo į policijos įstaigas
tvarkos aprašas (LPGK 2018 m.
gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 5-V1113, dėl LPGK 2018 m. birželio 7 d.
įsakymo
Nr.
5-V-540
„Dėl
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, priėmimo į policijos įstaigas
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“
pripažinimo netekusiu galios.
VST parengtas, patvirtintas ir
interneto
svetainėje
,,www.vstarnyba.lt“
paskelbtas
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, atrankos tvarkos aprašas,
patvirtintas VST vado 2017-05-26
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
įsakymu
Nr.
47V-549
,,Dėl
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, atrankos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
VAD. darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankos tvarkos
aprašas (VAD direktoriaus 2016 m.
balandžio 5 d. įsakymas Nr. V-110
„Dėl atrankos į laisvas darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“)
paskelbtas
VAD
internetinėje
svetainėje, nuorodoje „Teisės aktai“.
http://www.vad.lt/Teises-aktai726.html
VSAT.
Atrankos
vykdomos
vadovaujantis Konkursų valstybės ir
savivaldybių įmonėse, iš valstybės,
savivaldybių ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetų bei iš kitų
valstybės įsteigtų fondų lėšų
finansuojamose
valstybės
ir
savivaldybių įstaigose ir viešosiose
įstaigose, kurių savininkė yra valstybė
ar savivaldybė, organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.
496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo
kodekso įgyvendinimo“ bei Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2018 m.
lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1162
patvirtintu nauju pareigybių sąrašu.
PAGD direktoriaus 2017-04-28
įsakymu Nr. 1-112 patvirtintas
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
„Pretendentų dirbti Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos pagal
darbo sutartis atrankos tvarkos
aprašas“. Jis paskelbtas departamento
interneto puslapyje.
FNTT. Atsižvelgiant į tai, kad LR
Vyriausybės
2017-06-21 nutarimu
buvo patvirtintas Konkursų valstybės
ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės,
savivaldybių ir Valstybinio socialinio
draudimo fondo biudžetų bei iš kitų
valstybės įsteigtų fondų lėšų
finansuojamose
valstybės
ir
savivaldybių įstaigose ir viešosiose
įstaigose, kurių savininkė yra valstybė
ar savivaldybė, organizavimo ir
vykdymo tvarkos aprašą (toliau Aprašas),
kuris
reglamentuoja
konkursų organizavimą ir vykdymą,
todėl šiuo Aprašu FNTT yra
vadovaujamasi
organizuojant ir
vykdant darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, konkursus. Atskiras
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, atrankos tvarkos aprašas
nebus rengiamas.
RPD prie VRM. Atsižvelgiant į
tai, kad įtaigoje nėra įsteigtų
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, pareigybių, todėl atrankos
tvarkos aprašo rengimui nėra
poreikio.
IRD. Atrankos į laisvas darbuotojo,
dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai
IRD tvarkos aprašas patvirtintas IRD
direktoriaus 2018-07-19 patvirtintas
įsakymu Nr. 5V-51 (pakeista 201812-11įsakymu Nr. 5V-83). Aprašas
paskelbtas IRD interneto svetainėje.
MD direktoriaus
2018-12-31
įsakymu Nr. 3K-1 patvirtintas
atrankos į darbuotojo, dirbančio pagal
darbo sutartį, pareigas tvarkos
aprašas.
TVŪD direktoriaus 2018-10-24
įsakymu Nr. 8V-225 patvirtintas
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, priėmimo į darbą Turto
valdymo ir ūkio departamente prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos tvarkos aprašas.
ADIC direktoriaus 2018-01-10
įsakymas Nr. 1-1 „Dėl pareigybių
steigimo ar esamų naikinimo,
valstybės
tarnautojų pareigybių
kategorijų nustatymo (keitimo) ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis,
pastoviosios
dalies
koeficientų
(keitimo),
priedų,
priemokų,
materialinių
pašalpų
skyrimo komisijos sudarymo“.
VĮ „Regitra“. Rengiant bendrą VĮ
„Regitra“ personalo valdymo modelį
yra numatyta iki 2019-12-01,
atsižvelgiant į
naujai sukurtą
Kompetencijų
modelį,
parengti
Pretendentų
atrankos
vadovą.
Patvirtintas
dokumentas
bus
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Eil. Nr.

3.15.

Priemonės

Paskelbti 2014–2020 metų
Europos Sąjungos
fondų
investicijų
administravimo

Vykdytojai

VRM RPD

Įvykdymo
terminas

2017 m. liepos
1 d.
Vėliau –

Laukiami
rezultatai

Laukiamo rezultato
kriterijai

Pasiekti rezultatai

paskelbtas atitinkamose interneto
svetainėse.
MC. Darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, atrankos organizavimo
tvarkos aprašas paskelbtas MC
interneto
svetainėje
https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikos-vidausreikalu-ministerijos-medicinoscentras/darbo-pasiulymai
JTS darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, priėmimo į pareigas
atrankos būdu tvarkos aprašas
paskelbtas www.vilniusjts.eu. skiltyje
„Teisinė informacija“.
Reprezentacinio
pučiamųjų
orkestro
interneto
svetainėje
www.vrmorkestras.lrv.lt, nuorodoje
„Administracinė
informacija
“
paskelbtas darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, atrankos tvarkos
aprašas.
Ginklų fondas direktoriaus 201703-09 įsakymu Nr. 1A-23 patvirtino
darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, atrankos tvarkos aprašą, kurį
paskelbė Ginklų fondo interneto
svetainėje.
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-4-3 reikšmė pasiekta.
Užtikrintas 2014– Aktuali
2014–2020 Įvykdyta.
2020 metų Europos metų
Europos 2014–2020 metų Europos Sąjungos
Sąjungos
fondų Sąjungos
fondų struktūrinių
fondų
investicijų
investicijų
investicijų
administravimo
Lietuvos
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Eil. Nr.

Priemonės
VRM vidaus procedūrų vadovą
VRM intraneto puslapyje.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
per 5 darbo
dienas nuo šio
dokumento
keitimo ar
išdėstymo
nauja
redakcija.

Laukiami
rezultatai
administravimo
VRM
vidaus
procedūrų vadovo
viešinimas
VRM
viduje,
jo
prieinamumas
visiems
VRM
valstybės
tarnautojams
ir
darbuotojams.
Užtikrintas VRM
atliekamų
procedūrų
administruojant ES
fondų
lėšas
skaidrumas.

Laukiamo rezultato
kriterijai
administravimo VRM
vidaus
procedūrų
vadovo
redakcija
paskelbta
VRM
intraneto puslapyje.

________________________________________________

Pasiekti rezultatai
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
tvarkos
aprašo
paskelbtas 2018 m. rugpjūčio 3 d.
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/docum
ents/files/LT_versija/Teisine_inform
acija/Teises_aktai/Proceduru%20vad
ovas%202018-08-03%201V-559.pdf
Laukiamo rezultato kriterijaus P3-4-4 reikšmė pasiekta.

