LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KOVOS SU KORUPCIJA 2019–2021
METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
2019 METŲ ATASKAITA
Eil.
Įvykdymo
Laukiamo
rezultato
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Pasiekti rezultatai
Nr.
terminas
kriterijai
1. Tikslas – užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) ir VRM pavaldžiose įstaigose
funkcionavimą, tobulinti esamas ir diegti naujas korupcijos prevencijos priemones.
Siekiami rezultatai:
1. Užtikrintas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymasis VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose.
2. Užtikrintas VRM pavaldžių įstaigų veiklos tarnybinių patikrinimų ir korupcijos prevencijos srityse koordinavimas VRM lygmeniu ir metodinės pagalbos joms
suteikimas, užtikrintas teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų atlikimas.
3. Sustiprinta viešųjų pirkimų priežiūra VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose.
1.1.
Korupcijos
prevencijos VRM
Nuolat,
Gauta
informacija Į STT kreiptasi dėl visų Vykdoma.
įstatymo
9
straipsnyje Administravimo pagal
padės užtikrinti, kad asmenų, pretenduojančių į VRM. Į STT kreiptasi dėl 40
nurodytais pagrindais ir departamentas,
poreikį
VRM
ir
VRM pareigybes, prieš skiriant į asmenų,
pretenduojančių
į
tvarka kreiptis į Lietuvos VRM
pavaldžiose įstaigose kurias pateikiamas rašytinis pareigybes, į kurias skiriant
Respublikos
specialiųjų pavaldžios
dirbtų tik tam tikrus prašymas STT.
pateikiamas rašytinis prašymas
tyrimų tarnybą (toliau – STT) įstaigos
reikalavimus
STT. Informacijos, dėl kurios
dėl informacijos apie asmenį,
atitinkantys asmenys.
asmuo negalėtų būti paskirtas į
siekiantį eiti arba einantį
pareigas, nebuvo gauta.
pareigas VRM ir VRM
PD. Į STT kreiptasi dėl 47
asmenų,
pretenduojančių
į
pavaldžiose įstaigose.
pareigybes, į kurias skiriant
pateikiamas rašytinis prašymas
STT. Neigiamų atsakymų į
paklausimus negauta.
PAGD. Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 str. reikalavimai
nuolat vykdomi. Per 2019 metus
į STT buvo kreiptasi 13 kartų.
Informacijos, dėl kurios asmuo
negalėtų būti paskirtas į pareigas,
nebuvo gauta.
FNTT. Per 2019 metus dėl
asmenų,
pretenduojančių
į
pareigybes, prieš skiriant į kurias
pateikiamas rašytinis prašymas, į
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
STT buvo kreiptasi dėl 2 asmenų.
Neigiamų
atsakymų
į
paklausimus negauta.
VSAT. 2019 m. į STT dėl
informacijos
apie
asmenį
siekiantį eiti pareigas tarnyboje
buvo kreiptasi 12 kartų. Kreiptasi
buvo dėl asmenų, kurie buvo
skiriami į vadovų pareigas.
Visais atvejais apie asmenis
kompromituojančios
informacijos nebuvo gauta.
VST. Kreiptasi į STT dėl 5
atrankas laimėjusių asmenų.
Negauta informacijos, dėl kurios
asmuo negalėtų būti paskirtas į
pareigas.
VAD. 2019 metais į STT buvo
kreiptasi dėl 111 asmenų,
siekiančių eiti ar einančių
pareigas VAD.
RPD. 2019 m. į STT dėl
informacijos
apie
asmenį,
siekiantį eiti arba einantį pareigas
RPD prie VRM, buvo kreiptasi
dėl 1 asmens.
VTD. Per 2019 m. nebuvo
poreikio kreiptis į STT dėl
asmenų, siekiančių eiti ar
einančių pareigas VTD.
IRD. 2019 m. į STT kreiptasi dėl
informacijos apie 2 asmenis,
siekiančius eiti pareigas, prieš
skiriant į kurias pateikiamas
rašytinis prašymas STT. Negauta
informacijos, dėl kurios asmenys
negalėtų būti paskirti į pareigas.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
TVŪD. Kreiptis į STT poreikio
nebuvo.
MD. 2019 metais į STT buvo
kreiptasi
dėl
9
asmenų,
siekiančių eiti ar einančių
pareigas
MD.
Neigiamos
informacijos negauta.
ADIC. Kreiptis į STT poreikio
nebuvo.
MC. Kreiptis į STT poreikio
nebuvo
(konkursai
nebuvo
organizuojami).
JTS. Atvejų, dėl kurių reikėtų
kreiptis į STT 2019 metais
nebuvo.
„Regitra“. Į STT kreiptasi dėl
visų pagal neterminuotas darbo
sutartis priimamų į patvirtintų
pareigybių
sąraše
esančias
pareigybes, asmenų. Neigiamos
informacijos negauta.
„Pušynas“. 2019 m. I pusmetį
priėmimas į pareigas nebuvo
vykdomas.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-1-1 reikšmė pasiekta.

1.2.

Sudaryti ir kasmet atnaujinti
vykdomų
veiklos
sričių
sąrašus VRM ir VRM
pavaldžiose įstaigose.

VRM
Kasmet iki
Korupcijos
gruodžio 1
prevencijos
ir d.
vidaus tyrimų
skyrius (toliau –
KPVTS),
VRM
pavaldžios
įstaigos

Užtikrintas VRM ir
VRM
pavaldžių
įstaigų
vykdomų
veiklos
sričių
sisteminimas,
siekiant
užtikrinti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo
jose nuoseklumą ir
periodiškumą.

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

Vykdoma.
2019 metais visos įstaigos
peržiūrėjo ir esant poreikiui
atnaujino įstaigos veiklos sričių
sąrašus, kuriuos pateikė KPVTS.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-1-2 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
1.3.

1.3.1.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Stiprinti viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje
kontrolę ir mažinti šių
pažeidimų riziką:
Vykdyti privačių interesų KPVTS, VRM Kasmet, ne Užtikrinta Viešųjų ir
deklaracijose
pateiktų pavaldžios
rečiau nei privačių
interesų
duomenų kontrolę.
įstaigos
kartą
per derinimo valstybinėje
kalendorini tarnyboje įstatymo
us metus
nuostatų laikymosi
kontrolė.

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Kasmet atliekama VRM ir
VRM pavaldžiose įstaigose
dirbančių asmenų privačių
interesų
deklaracijose
pateiktų duomenų peržiūra,
su
jos
rezultatais
supažindinti suinteresuoti
asmenys.

Pasiekti rezultatai

Vykdoma.
VRM.
Atlikta
VRM
administracijos padalinių vadovų
privačių interesų deklaracijų
peržiūra.
Apie
nustatytus
netikslumus
informuoti
deklaruojantieji asmenys.
PD. Atlikta 1702 policijos
darbuotojų
privačių interesų
deklaracijose pateiktų duomenų
peržiūra, konkrečiais atvejais
nustačius policijos darbuotojų
deklaravimo,
deklaracijų
užpildymo ar kitus teisės aktų
nuostatų laikymosi trūkumus,
buvo
imamasi
prevencinių
priemonių ir konkretūs policijos
pareigūnai
asmeniškai
informuojami apie nustatytus
trūkumus, suteikiant galimybę
jiems patiems trūkumus pašalinti
iki
nustatyto
termino,
neinicijuojant atitinkamų tyrimų
dėl galimų teisės aktų pažeidimų.
Pažymėtina,
kad
daugelis
policijos įstaigų atliko daugiau
nei 20 proc. policijos įstaigų
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų peržiūrų, tačiau pvz.,
Kauno apskrities vyriausiasis
policijos komisariatas atliko tik
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
3,38 proc. darbuotojų deklaracijų
peržiūrų.
Paminėtina, kad dažniausiai
pasitaikantys
atvejai,
kai
darbuotojai nedeklaravę savo
individualiosios veiklos, savo
pareigų kitose įmonėse, įstaigose
bei pasikeitusių savo pareigų
policijos
įstaigose.
Dalis
darbuotojų
nepateikė
deklaracijose duomenų apie
paskyrimą mažos vertės pirkimų
iniciatoriais ar įtraukimą į
nuolatinę
viešojo
pirkimo
komisiją.
Šiais
atvejais,
darbuotojai buvo įpareigoti
pašalinti trūkumus. Būta atvejų,
kai darbuotojai nedeklaravo
viešų ir privačių ryšių, kurie
sukelia
interesų
konfliktą,
darbuotojams skirtos nuobaudos.
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 2019
metus peržiūrėtos visos VPGT
darbuotojų privačių interesų
deklaracijos.
FNTT. Per 2019 metus, iš
Tarnyboje
dirbusių
331
darbuotojo, buvo atlikta 15,4 %
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
arba 51 Tarnybos darbuotojo
pateiktų privačių deklaracijų
patikrinimai, iš kurių nustatyti 3
deklaracijų pildymo trūkumai,
kurie buvo pašalinti.
VSAT. 2019 m. buvo patikrintos
1247 (42 proc. visų pateiktų
deklaracijų) privačių interesų
deklaracijos
lyginant
jose
pateiktą informaciją su kitose
sistemose ir registruose esančia
informacija. Buvo nustatyta, kad
kai kurie valstybės tarnautojai
laiku nebuvo pateikę privačių
interesų deklaracijas arba jas
pateikę su klaidomis, o taip pat
kai kurie nebuvo deklaravę ryšių
su juridiniais ar fiziniais
asmenimis. Apie nustatytus
pažeidimus
informuoti
tiesioginiai vadovai, nustatyti
pažeidimai buvo pašalinti.
VST. 2019 metais patikrinta 100
proc.
VST
darbuotojų
deklaracijų. Nustatyti 2 atvejai,
kai dėl netinkamo deklaracijos
pildymo ir kitų LR viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
pažeidimų VST darbuotojai
VTEK pripažinti pažeidę šį
įstatymą ir patraukti tarnybinėn
atsakomybėn.
Nuolat atliekami patikrinimai,
nustatytus
netikslumus
nurodoma pašalinti. Nuo 201910-01 Tarnyboje įsteigus naują
struktūrinį padalinį – Visagino
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
dalinį, nustatyti VST darbuotojų
giminystės ryšiai. Patikrinus
ryšius deklaravusių darbuotojų
pareigybes,
esant
reikalui,
teikiamos rekomendacijos ar
imamasi kitų priemonių, kad
būtų išvengta interesų konflikto.
VAD. Tikrintos viešųjų ir
privačių interesų deklaracijos
darbuotojų, kurie gauna leidimus
dirbti kitą darbą. Peržiūrėtos
viešųjų ir privačių interesų
deklaracijos
asmenų,
pretenduojančių dirbti VAD. Per
2019 m. patikrintos 100 (daugiau
kaip 20%) VAD darbuotojų
privačių interesų deklaracijos.
Pretenduojantys į VAD asmenys
buvo įpareigoti patikslinti ir (ar)
pateikti nepateiktas VAD (72
asmenys).
RPD.
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 31 iš 44 darbuotojų
deklaracijos (daugiau kaip 70 %)
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
VTD Administravimo skyrius
atlieka
privačių
interesų
stebėseną ir kontrolę.
IRD.
2019
metais
IRD
darbuotojai pateikė 40 papildytų
ir patikslintų privačių interesų
deklaracijų. Peržiūrint
IRD
darbuotojų pateiktas deklaracijas
buvo
nustatyta
pildymo
netikslumų. Atsižvelgdami į
nustatytus deklaracijų pildymo
netikslumus,
darbuotojai
deklaracijas
tikslina.
IRD
vadovai,
skyrių
vedėjai
supažindinami
su
jiems
pavaldžių darbuotojų privačių
interesų deklaracijose esančia
informacija.
TVŪD
dirbančių
asmenų
privačių interesų deklaracijose
pateiktų duomenų peržiūra
atlikta 2019 m. vasario mėn. ir
birželio mėn. Vasario mėn.
nustatytas vienas pažeidimas,
atliktas tarnybinis tyrimas ir
priimtas
sprendimas
skirti
tarnybinę nuobaudą.
2019 m. birželio mėn. duomenų
peržiūroje
pažeidimų
nenustatyta.
MD direktorė ir skyrių vedėjai
vykdo
nuolatinę
skyrių
darbuotojų viešųjų ir privačių
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę.
ADIC.
Elektroninėmis
priemonėmis darbuotojai buvo
informuoti apie prievolę teikti
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
turto ir pajamų deklaraciją bei
priminta apie prievolę deklaruoti
viešuosius ir privačius interesus.
MC. Peržiūrėti privačių interesų
deklaracijų
duomenys.
Pažeidimų nenustatyta.
JTS. Viešųjų ir privačiųjų
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolė vykdoma
nuolat Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybės
tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi
bei
kontrolės
vykdymo
tvarkos
aprašo
nustatyta tvarka.
„Regitra“. Privačius interesus
deklaruoja virš 450 darbuotojų.
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 nusišalinti vengiant
interesų konflikto.
„Dainava“. Viešųjų ir privačiųjų
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolė vykdoma
nuolat.
„Pušynas“. Peržiūrėti 12 asmenų
(100 % privalančių deklaruoti)
deklaracijų
duomenys.
Neatitikimų nenustatyta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
„Orkestras“. Peržiūrėti privačių
interesų deklaracijų duomenys.
Pažeidimų nenustatyta.
„Sporto rūmai“. Peržiūrėti
privačių interesų deklaracijų
duomenys.
Pažeidimų
nenustatyta.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-1-3 reikšmė pasiekta

1.3.2.

Teikti informaciją Valstybės
tarnautojų registrui arba
Vidaus reikalų pareigūnų
registrui (kai patikrinimas
atliekamas dėl statutinių
valstybės tarnautojų galimų
pažeidimų) 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.

VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Nuolat,
pagal
poreikį

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

Valstybės
tarnautojų
registrui arba Vidaus reikalų
pareigūnų registrui (kai
patikrinimas atliekamas dėl
statutinių
valstybės
tarnautojų
galimų
pažeidimų) 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.

Vykdoma.
VRM. 2019 metais tokių atvejų
nebuvo.
PD. Pagal policijos Personalo
posistemio
duomenis,
ataskaitiniu
laikotarpiu
informacija
Vidaus reikalų
pareigūnui
registrui
buvo
pateikta apie 10 statutinių
valstybės tarnautojų.
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.
PAGD. Per 2019 metus buvo
pateikta informacija apie 101
atliktą tarnybinį patikrinimą.
FNTT. 2019 metais valstybės
tarnautojų registrui buvo pateikta
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
informacija dėl 1 pareigūno
atžvilgiu
atlikto tarnybinio
patikrinimo ir jam skirtos
tarnybinės nuobaudos – griežto
papeikimo (be kitų teisės aktų

pažeidus ir VPIDVTĮ 3 str. 2
d., 6 str. 1 d. 1 p. ir 7 p., 7 str.
1 d., nuostatas).
VSAT. 2019 m.
Valstybės
tarnautojų registrui buvo pateikta
informacija apie 3 VSAT
valstybės tarnautojus, kurių
atžvilgiu atlikus tarnybinius
patikrinimus buvo konstatuota,
kad vienas pareigūnas be visų
kitų pažeidimų yra padaręs ir
tarnybinį nusižengimą, susijusį
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais, o 2 pareigūnų
atžvilgiu atlikus tarnybinius
pranešimus buvo konstatuota,
kad jie pažeidė Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatas, t. y. laiku nepateikė
privačių interesų deklaracijų.
VST. 2019 m. 4 asmenys
patraukti
tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn už
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.
Informacija
pateikta Valstybės tarnautojų ir
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Vidaus
reikalų
pareigūnų
registrams.
VAD.
Nebuvo
atliekami
tarnybiniai patikrinimai, susiję
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
IRD.
Nebuvo
atliekami
tarnybiniai
patikrinimai,
nusižengimo tyrimai, susiję su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
RPD. 2019 m. vienas RPD
darbuotojas pripažintas padaręs
tarnybinį nusižengimą, susijusį
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimu
(RPD direktoriaus įsakymu
paskirta tarnybinė nuobauda).
Informacija pateikta Valstybės
tarnautojų registrui.
VTD. Per 2019 m. VTD
tarnautojai bei darbuotojai pagal
darbo sutartis nebuvo traukiami
tarnybinėn
ar
drausminėn
atsakomybėn.
TVŪD. 1 valstybės tarnautojas
TVŪD direktoriaus įsakymu
patrauktas
tarnybinėn
atsakomybėn
už
tarnybinį
pažeidimą, susijusį su Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
reikalavimų
pažeidimu.

13
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Duomenys pateikti Valstybės
tarnautojų registrui.
MD. 2019 m. I pusmetį nebuvo
priimta
sprendimų
dėl
darbuotojų
patraukimo
patraukimo
tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn už
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.
ADIC.
Nebuvo
atliekami
tarnybiniai patikrinimai, susiję
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
MC,
JTS,
„Regitra“,
„Dainava“,
„Pušynas“,
„Orkestras“, „Sporto rūmai“:
atsižvelgiant į tai, kad įstaigoje
nėra valstybės tarnautojų (dirba
tik darbuotojai pagal darbo
sutartis),
priemonė
nėra
vykdoma.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-1-4 reikšmė pasiekta.

1.4.

Pagal iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu
ir
valstybinio
socialinio
draudimo išmokų gavėjų
registro (toliau – Apdraustųjų
registras) gautus duomenis
atlikti tikrinimus dėl galimų

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

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą
per
kalendorini
us metus

Užkirstas
kelias
galimiems interesų
konfliktams,
susijusiems
su
funkcijų
vykdymu
dirbant
papildomą
darbą,
ir
(ar)
valstybės tarnautojų

Pagal
iš
Apdraustųjų
registro gautus duomenis
kasmet atliekami VRM ir
VRM pavaldžiose įstaigose
pareigas einančių valstybės
tarnautojų tikrinimai.

Vykdoma.
VRM. Pagal IRD pateiktus
Apdraustųjų registro gautus
duomenis apie VRM pareigas
einančius valstybės tarnautojus,
kurie 2019 metais dirbo arba
dirba kitą darbą duomenis,
įstatymuose nustatytų pagrindų,

14
Eil.
Nr.

Priemonės
valstybės tarnautojų interesų
konfliktų.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
dalyvavimui
su
valstybės tarnyba ar
vidaus
tarnyba
nesuderinamoje
veikloje.

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
kurie užkirstų kelią tarnautojui
toliau eiti pareigas ar būtų
tiesiogiai susiję su tarnybinės
atsakomybės
taikymu,
nenustatyta.
PD.
Apdraustųjų
registro
duomenimis 2019 m. iš viso kitą
darbą
dirbo
ar
vertėsi
individualia
veikla
1493
policijos darbuotojai. Interesų
konfliktų dėl policijos įstaigų
darbuotojų ryšių su juridiniais
asmenimis, narystės ar pareigų
įmonėse, įstaigose, asociacijose
ar fonduose, nenustatyta.
PAGD.
Remiantis
gauta
informacija
dėl
galimų
pažeidimų, susijusių su antru
darbu 2019 metais KPVTV buvo
pradėti tarnybiniai patikrinimai
(juridinio
asmens
vadovai
(savininkai) – 18, dirbo kitą
darbą neturėdami leidimo 20,
vykdė
individualią
veiklą,
nenurodyta deklaracijoje – 7).
FNTT. Per 2019 metus atliktas 1
Tarnybos padalinio (visų 16-os
šiame
skyriuje
dirbančių)
valstybės tarnautojų Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu
ir
valstybinio
socialinio
draudimo išmokų gavėjų registre
esančių duomenų patikrinimas.
Pažeidimų nenustatyta.
VSAT. 2019 m. kitą darbą dirbo
360 VSAT valstybės tarnautojų
(tai sudaro 11,9 proc. visų VSAT

15
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
valstybės tarnautojų), iš kurių
137 dirbo kitą darbą pagal darbo
sutartis. Dėl VSAT darbuotojų
dalyvavimo su valstybės tarnyba
ar vidaus tarnyba nesuderinama
veikla atvejų nenustatyta.
VST. Patikrinta 100 proc. VST
darbuotojų
duomenys.
Duomenys lyginami su privačių
interesų deklaracijose pateikta
informacija, taip pat tikrinama, ar
asmenys, dirba kitą darbą,
nustatyta tvarka gavę Tarnybos
vado leidimą. 2020 m. sausio
mėn. dėl 21 pareigūnų, galimai
dirbusių kitą darbą negavus
Vidaus tarnybos statuto 23 str. 2
d. nustatyto VST vado leidimo
dirbti kitą darbą, pradėti
tarnybiniai patikrinimai; dėl 5
pareigūnų, galimai nepateikusių
privačių interesų deklaracijų,
pradėti tarnybiniai patikrinimai.
VAD. Pagal IRD pateiktus
duomenis 4 VAD darbuotojų
atžvilgiu nustatyti trūkumai. Dėl
VAD darbuotojų dalyvavimo su
valstybės tarnyba ar vidaus
tarnyba nesuderinama veikla
atvejų nenustatyta.
RPD. Pagal iš Apdraustųjų
registro duomenis, sutikrinus
leidimus dirbti kitą darbą,
patikrinus viešų ir privačių
interesų
deklaracijas,
RPD
darbuotojų
dalyvavimo
su
valstybės tarnyba nesuderinama
veikla atvejų nenustatyta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
VTD. Pagal iš Apdraustųjų
registro duomenis, sutikrinus
leidimus dirbti kitą darbą,
patikrinus viešų ir privačių
interesų
deklaracijas,
nenustatyta, kad per 2019 m.
VTD tarnautojai vykdytų su
valstybės tarnyba nesuderinamą
veiklą.
IRD. 2019 m. Apdraustųjų
registro duomenų pagrindu
atliktas tikrinimas. Valstybės
tarnautojai, dirbantys kitą darbą
pagal darbo sutartį, turi
išduotus leidimus dirbti kitą
darbą. Analizuoti viešųjų ir
privačių interesų deklaracijose
pateikti duomenys. Pažeidimų
nenustatyta.
TVŪD. Pagal IRD pateiktą
informaciją atliktas tarnybinis
tyrimas dėl galimų valstybės
tarnautojų interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje konfliktų
ir nustatytas 1 pažeidimas.
MD. Priemonė nevykdyta.
ADIC. Pagal iš IRD gautą
informaciją
1
valstybės
tarnautojas įspėtas, nes nebuvo
informavęs ir negavo leidimo
dirbti papildomai.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-1-5 reikšmė pasiekta.

1.5.

Pagal iš Administracinių KPVTS, VRM Kasmet, ne Įvertinama, ar nėra Pagal iš Administracinių
nusižengimų
registro ir pavaldžios
rečiau nei įstatymuose nustatytų nusižengimų registro ir

Vykdoma.

17
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautus
duomenis atlikti tikrinimus
dėl valstybės tarnautojų
tarnybinės atsakomybės.

įstaigos
(išskyrus
viešąsias
įstaigas ir
„Regitra“)

Įvykdymo
terminas
kartą
per
kalendorini
us metus
VĮ

Laukiami rezultatai
pagrindų,
kurie
užkerta
kelią
valstybės tarnautojui
toliau eiti pareigas ar
yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu.

Laukiamo
rezultato
kriterijai
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautus
duomenis atliekami VRM ir
VRM pavaldžiose įstaigose
pareigas einančių valstybės
tarnautojų patikrinimai.

Pasiekti rezultatai
VRM. Pagal IRD pateiktus
duomenis aplinkybių, dėl kurių
būtų užkirstas kelias eiti VRM
pareigas ar taikyti tarnybinę
atsakomybę, nenustatyta.
PD. Atlikus Administracinių
nusižengimų registro 2019-0101-2019-06-30 duomenų apie
policijos įstaigų darbuotojų
padarytus
administracinius
nusižengimus
vertinimą,
nustatytas atvejis, kai vienos
policijos įstaigos statutiniam
valstybės
tarnautojui
buvo
taikyta
atsakomybė
už
pažeidimus, numatytus LR ANK
208 straipsnyje ,,Kontrabanda“.
Atsižvelgiant į šią aplinkybę,
pareigūnas atleistas iš vidaus
tarnybos už pareigūno vardo
pažeminimą.
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
nuteistųjų registro duomenimis,
2019 metais policijoje pradėti 34
ikiteisminiai tyrimai dėl policijos
įstaigų
darbuotojų
galimai
padarytų nusikalstamų veikų, o
įtarimai dėl nusikalstamų veikų
padarymo pateikti 45 policijos
įstaigų darbuotojams.
PAGD
Iš
Administracinių
nusižengimų
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

18
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
įstaigų darbuotojų galimus teisės
aktų pažeidimus. Nustačius
pažeidimus atliekami tarnybiniai
patikrinimai.
Per 2019 m. 1 pusmetį pagal
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
nuteistųjų registro duomenis
VPGT nustatyti 4 pažeidimų
atvejai (pradėti ikiteisminiai,
nutraukti
dėl
susitaikymo,
laidavimo, pripažinta, kad padarė
tyčinį
nusikaltimą).
Visais
atvejais pareigūnams taikytas
atleidimas iš tarnybos. Pagal
administracinių
nusižengimų
registro duomenis nustatyti 4
atvejai dirbant neturint verslo
liudijimo (apsvarstyta etikos
komisijoje), 3 viešosios tvarkos
pažeidimo atvejai (apsvarstyta
etikos
komisijoje),
1
kontrabandos atvejis (atleistas iš
tarnybos). 2019 metų 2 pusmečio
duomenys
departamente
gaunami 2020 metų sausio
mėnesį.
FNTT. Per 2019 metus atliktas 1
Tarnybos padalinio (visų 16-os
šiame
skyriuje
dirbančių)
valstybės tarnautojų patikrinimas
pagal
iš
Administracinių
nusižengimų
registro
ir
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
nuteistųjų registro duomenis, dėl
valstybės tarnautojų tarnybinės
atsakomybės.
Pažeidimų
nenustatyta.
VSAT. Per 2019 m. 576 VSAT

19
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
darbuotojai
padarė
748
administracinius nusižengimus.
Atlikus analizę nustatyta, kad 5
pareigūnai
buvo
padarę
šiurkščius
administracinius
teisės pažeidimus, t. y. transporto
priemonės vairavimas esant
neblaiviam bei smulki vagystė.
Analizės metu buvo nustatyta,
kad 3 pareigūnai nebuvo
informavę savo tiesioginių
vadovų
apie
padarytus
nusižengimus. Visais atvejais
buvo
inicijuoti
tarnybiniai
patikrinimai. Atlikus tarnybinius
patikrinimus visi pareigūnai
buvo atleisti iš vidaus tarnybos.
Dažniausiai
padaromi
ir
fiksuojami
administraciniai
teisės nusižengimai: leistino
greičio viršijimas bei sustojimas
ir palikimas stovėti transporto
priemonę draudžiamoje vietoje
ar nesusimokėjus.
Taip pat 2019 m. 17 pareigūnų
pareikšti įtarimai už padarytas
nusikalstamas veikas (6 už
padarytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, 11 – už
nekorupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas.) Iš minėtų
17 pareigūnų šiai dienai 4
nuteisti, 4 atžvilgiu ikiteisminis
tyrimas nutrauktas, 1 atleistas
nuo baudžiamosios atsakomybės
pagal
laidavimą
(vienas
sprendimą apskundė), 8 laukia
sprendimo. Iš 17, kuriems
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
pareikšti įtarimai, 10 atleisti iš
VSAT.
VST. Patikrinta 100 proc. VST
darbuotojų
duomenys.
Tikslinama informacija dėl 4
darbuotojų. Gavus papildomos
informacijos ir ją įvertinus, bus
sprendžiamas klausimas dėl
tarnybinio nusižengimo požymių
buvimo/nebuvimo
darbuotojų
veikoje
ir
atitikimo
nepriekaištingos
reputacijos
sąlygoms. 2 VST valstybės
tarnautojai atleisti iš tarnybos
kaip
neatitinkantys
nepriekaištingai
reputacijai
keliamų reikalavimų.
VAD. Pagal IRD pateiktus
duomenis aplinkybių, dėl kurių
būtų užkirstas kelias eiti VAD
pareigas ar taikyti tarnybinę
atsakomybę, nenustatyta.
RPD. Išanalizavus IRD pateiktą
informaciją,
nenustatyta
pagrindų, užkertančių kelią
valstybės tarnautojams toliau eiti
pareigas ir nenustatyta valstybės
tarnautojų
dalyvavimo
su
valstybės tarnyba.
VTD. Pagal iš Administracinių
nusižengimų
registro
ir
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
neteistųjų registro duomenis,
nustatyta, kad per 2019 m. VTD
tarnautojai bei darbuotojai pagal
darbo
sutartis
nepadarė
pažeidimų, kurie užkirstų kelią
valstybės tarnautojui toliau eiti
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
pareigas ar yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu.
IRD. 2019 m. atlikus tikrinimą
Administracinių
nusižengimų
registro (toliau – ANR) duomenų
pagrindu, valstybės tarnautojų
tarnybinės atsakomybės atvejų
nenustatyta.
Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registre
duomenų apie IRD valstybės
tarnautojus nebuvo.
TVŪD. 2019 m. duomenų
tikrinimas atliktas tris kartus.
Pagal IRD pateiktą informaciją
atvejų, kurie užkirstų kelią
valstybės tarnautojui toliau eiti
pareigas ar yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu, nenustatyta.
MD. Priemonė nevykdyta.
ADIC. Pagal IRD pateiktą
informaciją, atlikti tikrinimus
nebuvo poreikio.
MC. Priemonė vykdymui nėra
aktuali
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-2-1 reikšmė pasiekta.

1.6.

Didinti VRM informacinės
sistemos Centrinio duomenų
banko (toliau – VRIS CDB)
duomenų tvarkymo kontrolę.

VRM
pavaldžios
įstaigos, kurios
savo
veikloje
naudojasi VRIS
CDB
duomenimis

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą
per
kalendorini
us metus

Išvengta situacijų, kai
VRIS
CDB
duomenimis
naudojamasi
neteisėtai
ar
nepagrįstai.

Kasmet atliekamas VRM
pavaldžių įstaigų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
VRIS
CDB
duomenų
tvarkymo ir naudojimo
teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimas.

Vykdoma.
PD. Policijos įstaigose atliekami
darbuotojų duomenų tvarkymo
duomenų registruose teisėtumo ir
pagrįstumo patikrinimai. Dėl
patikrinimų metu nustatytų
pažeidimų 2019 m. pradėta 16
tarnybinių patikrinimų, po kurių
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
už neteisėtą VRIS CDB
duomenų
naudojimą
pareigūnams skirtos tarnybinės
nuobaudos (vienas atleidimas iš
pareigų, pastabos, papeikimai).
Siekiant, kad ateityje pagrįstai ir
teisėtai
būtų
naudojamasi
policijos
informacinėmis
sistemomis,
darbuotojai
pakartotinai supažindinti su
teisės
aktais,
reglamentuojančiais
policijos
naudojamų registrų ir sistemų
naudojimosi tvarką.
PAGD direktoriaus 2019-05-02
įsakymu Nr. 1-211 buvo
pakeistas
šios
priemonės
vykdytojų
sąrašas.
PAGD
direktoriaus 2019-05-07 raštu
Nr. 9.4-835 (3.52.) „Dėl
informacijos pateikimo“ VPGT
vadovai buvo informuoti apie
šios priemonės vykdymo būdus.
FNTT.
Atlikti
vieno
administracinio padalinio dviejų
pareigūnų
(8,7
%
iš
administraciniame
padalinyje
dirbusių 46 darbuotojų), asmens
duomenų peržiūros patikrinimai,
siekiant patikrinti jų atliktas
VRIS CDB peržiūras. Pažeidimų
nenustatyta.
VSAT. 2019 m. patikrinta 50
VSAT struktūrinių padalinių,
492 pareigūnų (21% visų VRIS
CDB vartotojų), naudojimosi
duomenų bazėmis teisėtumas.
Patikrinimo
metu
buvo

23
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
nustatytas 1 pažeidimas, kai
pareigūnas nepagrįstai atliko
tikrinimus VRIS CDB. Buvo
inicijuotas
tarnybinis
patikrinimas,
kurį
atlikus
pareigūnui buvo skirta tarnybinė
nuobauda
papeikimas.
Patikrinimų metu dažniausi
nustatyti trūkumai – tikslaus
patikrinimo
pagrindo
nenurodymas. Apie nustatytus
trūkumus informuoti tiesioginiai
vadovai, kurie užsiėmimų bei
instruktažų
metu
primena
darbuotojams
naudojimosi
duomenų bazėmis tvarką.
VST. Patikrinta 100 proc.
darbuotojų, turinčių teisę naudoti
VRIS CDB. Pažeidimų dėl
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų VRIS CDB duomenų
tvarkymo
ir
naudojimo

teisėtumo
ir
nenustatyta.

pagrįstumo

VAD. CDB duomenų tvarkymo
ir naudojimo teisėtumo ir
pagrįstumo
pažeidimų
nenustatyta.
IRD.
Atlikti
4
IRD
administracinių
padalinių
darbuotojų
VRIS
CDB
naudotojų, duomenų peržiūros
veiksmų teisėtumo patikrinimai.
Pažeidimų nenustatyta.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-2-2 reikšmė iš dalies
pasiekta.
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Eil.
Nr.
1.7.

Priemonės

Vykdytojai

KPVTS teikti informaciją VRM
apie
VRM
pavaldžiose pavaldžios
įstaigose
atliekamus įstaigos
tarnybinius
patikrinimus
(vykdant
Korupcijos
prevencijos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2019 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl
korupcijos
prevencijos
tvarkos aprašo patvirtinimo“
(toliau
–
Korupcijos
prevencijos aprašas) pagal 35,
36 punktuose numatytus
reikalavimus).

Įvykdymo
terminas
Nuolat,
pagal
poreikį

Laukiami rezultatai
Bus užtikrinta: VRM
pavaldžių
įstaigų
veiklos
tarnybinių
patikrinimų
srityje
koordinavimas,
metodinės pagalbos
VRM pavaldžioms
įstaigoms suteikimas,
Vidaus
tarnybos
statuto 39 straipsnio 7
dalyje
numatytos
vidaus
reikalų
ministro diskrecijos
teisės perimti VRM
pavaldžiose įstaigose
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus.

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Vykdoma.
PD, PAGD, FNTT (5), VSAT
(32), VAD (4), VST. Vykdant
Korupcijos prevencijos aprašo
35, 36 punktuose numatytus
reikalavimus, nuolat, pagal
poreikį,
KPVTS
teikiama
informacija
apie
įstaigose
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus.
RPD. 2019 m. nurodytų
tarnybinių patikrinimų nebuvo
atlikta.
VTD. 2019 m. VTD nebuvo
atliekami
tarnybiniai
patikrinimai,
tarnybinio
nusižengimo ar darbo drausmės
pažeidimo tyrimai.
IRD. Tokių atvejų nebuvo.
TVŪD. Tokių atvejų nebuvo.
MD. 2019 m. buvo pradėti 3
tarnybiniai patikrinimai dėl
šiurkščių
tarnybinių
nusižengimų.
ADIC. Tokių atvejų nebuvo.
MC. Tokių atvejų nebuvo.
JTS. 2019 m. tarnybiniai
patikrinimai nebuvo atliekami.
„Regitra“. 2019 m. nebuvo
atlikta nurodytų patikrinimų.
„Dainava“. 2019 m. nebuvo
atlikta nurodytų patikrinimų.
„Pušynas“,
„Orkestras“,
„Sporto rūmai“: tyrimų dėl
darbo drausmės
pažeidimų
nebuvo atliekama.
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Eil.
Nr.
1.8.

1.9.

Įvykdymo
terminas
2019–2021
m.

Priemonės

Vykdytojai

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.

Policijos
departamentas
prie
VRM
(toliau – PD),
Valstybės sienos
apsaugos
tarnyba
prie
VRM (toliau –
VSAT),
Finansinių
nusikaltimų
tyrimo tarnyba
prie
VRM
(toliau – FNTT),
Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamentas
prie
VRM
(toliau
–
PAGD),
Viešojo
saugumo
tarnyba
prie
VRM (toliau –
VST),
Vadovybės
apsaugos
departamentas
prie
VRM
(toliau – VAD)
KPVTS,
2019–2021
VRM
m.
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti
įstaigos
informaciją, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo
34
straipsnio 1 dalies
nuostatų taikymu, sprendžiant
klausimą dėl įsiteisėjusiuose

Laukiami rezultatai
Bus
užtikrintas
tinkamas
Vidaus
tarnybos statuto 59
straipsnio 10 dalies
nuostatos,
reglamentuojančios
pareigūnui išmokėtos
sumos išieškojimo iš
žalą
padariusio
asmens
statutinės
įstaigos
naudai,
įgyvendinimas.

Laukiamo
rezultato
kriterijai
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 trečiojo
asmens skaičius.

Bus
užtikrintas Sprendimų
taikyti
/
tinkamas Valstybės netaikyti
tarnybinę
tarnybos įstatymo 34 atsakomybę skaičius.
straipsnio 1 dalies
nuostatų
įgyvendinimas.

Pasiekti rezultatai
Vykdoma.
PD. 2019 m. policijos įstaigų
teisminių ginčų dėl pareigūnui
išmokėtos kompensacijos už
trečiojo asmens jam padarytus
sužalojimus vykdant tarnybines
pareigas išieškojimo skaičius –
46.
PAGD. Nurodytų atvejų nebuvo.
FNTT. Nurodytų atvejų nebuvo.
VSAT. 2019 m. VSAT buvo 1
atvejis kai pareigūnui buvo
išmokėta
kompensacija
už
trečiojo asmens jam padarytus
sužalojimus.
Baudžiamojoje
byloje paduotas vienas VSAT
ieškinys dėl kompensacijos
išieškojimo (bylos nagrinėjimas
nebaigtas)..
VST. Nurodytų atvejų nebuvo.
VAD. Nurodytų atvejų nebuvo.

Vykdoma.
PD. Priimti 7 teismo sprendimai,
kuriuose konstatuoti policijos
įstaigų teisės aktų pažeidimai.
Policijos įstaigose priimti 4
sprendimai
taikyti/netaikyti
tarnybinę
atsakomybę,
dėl
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

teismo
sprendimuose
konstatuotų įstaigos įstatymų
ir kitų teisės aktų pažeidimų.

1.10.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti
įstaigos
informaciją, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo
38
straipsnio
nuostatų
taikymu,
sprendžiant
valstybės tarnautojo neteisėta
kalta veika įstaigai padarytos
materialinės žalos atlyginimo
klausimą.

Pasiekti rezultatai
likusių – atliekamos sprendimų
priėmimo procedūros.
PAGD, FNTT, VSAT, VST,
VAD, RPD, VTD, IRD, TVŪD,
MD, ADIC: nurodytų atvejų
nebuvo.
MC,
JTS,
„Regitra“,
„Dainava“,
„Pušynas“,
„Orkestras“, „Sporto rūmai‘:
atsižvelgiant į tai, kad šiose
įstaigoje
nėra
valstybės
tarnautojų (dirba tik darbuotojai
pagal darbo sutartis), priemonė
nėra vykdoma.

KPVTS,
VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

2019–2021
m.

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

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

Vykdoma.
PD. 2019 m. užfiksuotas 81
atvejis, kai valstybės tarnautojo
neteisėta kalta veika padaryta
žala policijos įstaigai, visais
atvejais
priimti sprendimai
taikyti/netaikyti
materialinę
atsakomybę.
Vienu
atveju
sprendimas
dėl
sugadinto
mobiliojo ryšio telefono žalos
atlyginimo apskųstas teismui.
PAGD, FNTT, VSAT, VST,
VAD, RPD, VTD, IRD, TVŪD,
MD, ADIC: nurodytų atvejų
nebuvo.
MC,
JTS,
„Regitra“,
„Dainava“,
„Pušynas“,
„Orkestras“, „Sporto rūmai‘:
atsižvelgiant į tai, kad šiose
įstaigoje
nėra
valstybės
tarnautojų (dirba tik darbuotojai
pagal darbo sutartis), priemonė
vykdymui nėra aktuali.
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Eil.
Nr.
1.11.

Priemonės

Vykdytojai

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti
įstaigos
informaciją, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo
39
straipsnio
nuostatų
taikymu,
sprendžiant
valstybės
institucijos
ar
įstaigos
patirtos
žalos
išieškojimo klausimus, kai
valstybės tarnautojo padarytą
žalą
atlygina
valstybės
institucija ar įstaiga.

VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Įvykdymo
terminas
2019–2021
m.

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

Laukiamo
rezultato
kriterijai
1. Bendras atvejų, kiek kartų
įstaiga atlygino tarnautojo
padarytą žalą, skaičius.
2. Sprendimų išieškoti
išmokėtą (atlygintą žala)
sumą skaičius.

Pasiekti rezultatai
Vykdoma.
PD. 2019 metais buvo 22 atvejai,
kai policijos įstaigos atlygino
valstybės tarnautojo padarytą
žalą.
15
atvejų
priimti
sprendimai išieškoti iš valstybės
tarnautojo padarytą žalą, vienu
atveju konstatuota, kad kaltės
laipsnis nebuvo pakankamas jo
materialinei atsakomybei kilti,
kitais atvejais sprendžiamas
klausimas
atlygintos
žalos
išmokėjimo.
PAGD. Vilniaus apygardos
administracinis teismas 2019-1219 administracinėje byloje Nr. I27-789/2019 konstatavo, kad
BPC, RRT ir VRM turėjo pareigą
užtikrinti bendrojo Europos
skubios pagalbos iškvietimo
telefono ryšio numerio 112
tinkamą funkcionavimą siekiant
nustatyti skambinančiojo asmens
vietą, tačiau nagrinėjamu atveju
tai nebuvo padaryta. Teismas,
nustatęs netiesioginį ryšį tarp
valstybės institucijų neteisėtų
veiksmų ir pareiškėjų patirtos
neturtinės žalos, padarė išvadą,
kad atsakovei Lietuvos valstybei,
atstovaujamai BPC, RRT ir
VRM, kyla pareiga atlyginti
pareiškėjams neturtinę žalą.
Sprendimas neįsiteisėjęs.
FNTT, VSAT, VST, VAD,
RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD,
ADIC: nurodytų atvejų nebuvo.
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Eil.
Nr.

1.12.

1.13.

Priemonės

Informuoti KPVTS apie
įsiteisėjusius
teismų
sprendimus, kurie panaikino
vidaus reikalų ministrui
pavaldžių
ir
atskaitingų
įstaigų vadovų priimtus
sprendimus kaip neteisėtus ir
nepagrįstus
ir
priteisia
darbuotojui atlyginti jam
padarytą
žalą
(turtinę,
neturtinę).
Kiekvienais metais KPVTS
teikti korupcijos, tarnybinių
nusižengimų
prevencijos ir kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą
– ataskaitą.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Valstybės
tarnybos
departamentas
prie
VRM
(toliau – VTD)

Nedelsiant
įsiteisėjus
sprendimui

Pateikti
duomenys
sudarys
sąlygas
tolesnei jų analizei
atlikti, esant poreikiui
rekomendacijoms
parengti ir tinkamai
įgyvendinti Vidaus
tarnybos statuto 38
straipsnio 4 dalies
nuostatas.

1. Atlikta analizė ir pateikta
rekomendacija.
2. Sprendimų išsiieškoti
išmokėtą (atlygintą žala)
sumą skaičius.

PD,
VSAT,
FNTT,
PAGD,
VST,
VAD

Kiekvienų
Pateikti
duomenys
metų
I sudarys
sąlygas
ketvirtis
tolesnei jų analizei
atlikti,
rekomendacijoms
parengti.

Korupcijos,
tarnybinių
nusižengimų prevencijos ir
kontrolės,
vykdomos
įstaigoje,
apžvalga
pateikiama KPVTS.

Pasiekti rezultatai
MC,
JTS,
„Regitra“,
„Dainava“,
„Pušynas“,
„Orkestras“, „Sporto rūmai‘:
atsižvelgiant į tai, kad šiose
įstaigoje
nėra
valstybės
tarnautojų (dirba tik darbuotojai
pagal darbo sutartis), priemonė
nėra vykdoma.
Vykdoma.
Informacija bus pateikta 2020
metais.

Įvykdyta.
PD, PAGD, FNTT, VSAT,
VST,
VAD.
Korupcijos,
tarnybinių
nusižengimų
prevencijos
ir
kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalga –
ataskaita pateikta VRM KPVTS.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-2-3 reikšmė pasiekta.

1.14.

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

PD,
2019–2021
Informatikos ir m.
ryšių
departamentas
prie
VRM
(toliau – IRD),
VSAT, Asmens
dokumentų

Būtų
užtikrintas
ekspertų
nešališkumas
atliekant ekspertinius
vertinimus
skirtingose
VRM
pavaldžiose įstaigose.

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

Vykdoma.
PD. 2019 metais nebuvo
atnaujintas
ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose
pirkimuose atliekančių ekspertų
sąrašas. Vykdant sudėtingus
viešuosius pirkimus, ekspertai
kviečiami iš išorės. Ekspertinis
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai
išrašymo centras
prie
VRM,
PAGD, VRM
KPVTS

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai
atliktus
vertinimus.

rezultato
ekspertinius

Pasiekti rezultatai
vertinimas vykdomas išimtinais
atvejais, o pasitelkiami ekspertai
yra
paskiriami
konkrečiai
(vienetinei)
užduočiai,
vertinimui.
PAGD. Priemonė nevykdoma.
Priežasčių, dėl kurių nebuvo
vykdyta
priemonė,
PAGD
Viešųjų
pirkimų
skyrius
nenurodė.
VSAT buvo atlikti 55 tokie
viešieji
pirkimai,
kuriuose
ekspertinius vertinimus atliko 47
VSAT
dirbantys
asmenys.
Daugiausiai
ekspertiniai
vertinimai
buvo
atliekami
transporto
priemonių
bei
valstybės
sienos
stebėjimo
sistemų įdiegimo ir remonto,
transporto priemonių ir ekipuotės
įsigijimo
vykdytuose
viešuosiuose pirkimuose.
IRD. Parengtas 2019 metų IRD
ekspertų, atlikusių ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose
pirkimuose, sąrašas.
ADIC.
Atlikti
vertinimai
viešuosiuose
pirkimuose:
„Vertimo raštu paslaugos“,
„Apsauginės,
priešgaisrinės,
automatinio gesinimo, vaizdo
stebėjimo bei įeigos kontrolės
sistemų priežiūros, techninio
aptarnavimo
ir
remonto
paslaugos“;
„Kurjerių
paslaugos“;
„Asmens
dokumentų
gamybos
informacinės sistemos priežiūros
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
paslaugos“; „SPOK (Bendrojo
ryšių
palaikymo
punkto)
sistemos priežiūros paslaugos“;
„Kokybės vadybos sistemos
standartų
reikalavimų
atitikimas“.

1.15.

Atlikti
pagal
įstaigos
nustatytus kriterijus atrinktų
įstaigoje vykstančių viešųjų
pirkimų prevencines patikras.

Turto valdymo ir 2019–2021
ūkio
m.
departamentas
prie
VRM
(toliau –TVŪD)
ir
įstaigos,
savarankiškai
vykdančios
viešuosius
pirkimus

Užtikrintas viešųjų Atliktos pagal įstaigos
pirkimų prevencinės nustatytus kriterijus atrinktų
kontrolės vykdymas. įstaigoje vykstančių viešųjų
pirkimų
prevencinės
patikros.

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-3-1 reikšmė iš dalies
pasiekta (PAGD priemonės
nevykdė).
Vykdoma.
PD.
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro 2019-0510 įsakymu Nr. 5-V-375
patvirtintas Viešųjų pirkimų
prevencinės kontrolės atlikimo
policijos įstaigose
tvarkos aprašas ir Viešųjų
pirkimų prevencinės kontrolės
atlikimo proceso dokumentacija.
Per 2019 metus policijos
įstaigose
viešųjų
pirkimų
prevencinės kontrolės funkciją
atliekantys darbuotojai atliko 24
įstaigose
vykdomų
viešųjų
pirkimų vertinimus ir policijos
įstaigų vadovams pateikė išvadas
dėl vertintų viešųjų pirkimų.
Pažeidimai nustatyti dviejuose
vertintuose
viešuosiuose
pirkimuose. Dėl kitų vertintų
pirkimų teiktos pastabos dėl
teisės aktuose nustatytos viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių asmenų privalomų
dokumentų nepateikimo iki
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
pirkimų procedūrų pradžios.
PAGD. Per 2019 metus įvertinta:
1.
PAGD vykdyto viešojo
pirkimo
dokumentai
dėl
apsauginės ugniagesių aprangos
įsigijimo. Pirkimo vykdytojai ir
departamento
vadovybė
informuota
apie
nustatytus
pažeidimus.
2. Vilkaviškio PGT Kybartų
komandos pastato techninio
projekto, darbo projekto ir
statybų bei įrengimo pirkimo
dokumentai.
3. Pakartotinis PAGD vykdyto
viešojo pirkimo dokumentų dėl
apsauginės ugniagesių aprangos
įsigijimo
vertinimas.
Dėl
padarytų pažeidimų pradėtas
tarnybinis patikrinimas.
4. BPC IS informacinės sistemos
programinės įrangos priežiūros
paslaugų pirkimo dokumentai.
5.
Vidutinės
klasės
automobilinių
cisternų
su
dviguba
kabina
pirkimo
dokumentai.
VSAT. 2019 m. buvo atliktos 5
viešųjų pirkimų prevencinės
patikros pagal VSAT nustatytus
kriterijus. Prevencinės patikros
buvo atliekamos sraigtasparnių
remonto,
katerio įsigijimo,
navigacinių sistemų įsigijimo
kateriams, detekcinės įrangos
sistemos įsigijimo
Puškų
pasienio užkardos ruože ir
atvykimo ir išvykimo sistemos
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
sukūrimo galimybių studijos ir
techninių
specifikacijų
parengimo paslaugos įsigijimo
viešuosiuose
pirkimuose,
kuriuose dalyvavo tik po vieną
tiekėją.
VST.
Atlikti
prevenciniai
patikrinimai dėl tarnybinės
uniformos
dalių,
žieminių
striukių, transporto priemonių
papildomų šildymo sistemų
remonto ir vandens patrankų
remonto paslaugų pirkimo. Dėl
viešųjų
pirkimų
procedūrų
pažeidimų pradėti 2 tarnybiniai
patikrinimai – 2 valstybės
tarnautojai patraukti tarnybinėn
atsakomybėn (1 - už viešuosius
pirkimus
reglamentuojančių
teisės aktų pažeidimus, 1- už
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje
įstatymo pažeidimus).
VAD. Atliktos 2 prevencinės
patikros
pagal
nustatytus
kriterijus:
 dėl keleivinių mikroautobusų
pirkimo;
 transporto priemonių draudimo
paslaugų pirkimo.
TVŪD atlieka vidaus reikalų
sistemos centrinės perkančiosios
organizacijos funkcijas – VRS
CPO (MD, IRD, ADIC, RPD,
VTD, MC, FNTT, „Orkestras“
prekes, paslaugas ir darbus
įsigyja per VRS CPO).
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
TVŪD direktoriaus 2015-04-28
įsakymu Nr. 8V-42 sudaryta
TVŪD
viešųjų
pirkimų
prevencinė kontrolės komisija
įvertino 5 pirkimus: „Vidaus
reikalų informacinės sistemos
(VRIS)
infrastruktūros
optimizavimas.
Techninė
įranga“;
„Skaitmeninis

stacionarus rentgenografijos
aparatas su dviem atskirais
detektoriais paciento stale ir
vertikaliame stove”; „Vidaus
reikalų informacinės sistemos
naudotojų
administravimo
posistemės modernizavimas”;„
Automobilių
nuoma”;
„Analitinių priemonių, skirtų
nusikalstamumui,
kaip
socialiniam
reiškiniui,
tirti
naudojantis
pažangiausiomis
informacinėmis technologijomis,
sukūrimo paslaugos”.
JTS.
Prevencinę
kontrolę
atliekantis
asmuo,
vadovaudamasis
2018-03-21
JTS direktorės įsakymu Nr. IV22 patvirtinto JTS Viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus
kontrolės tvarkos aprašo 13
punktu, nuolat vykdo vykstančių
viešųjų pirkimų prevencines
patikras.
„Regitra“. Vykdoma viešųjų
pirkimų
stebėsena
pagal
nustatytus kriterijus, informacija
apibendrinama ir analizuojama.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
„Dainava“. Už viešųjų pirkimų
prevencinę kontrolę atsakingas
asmuo,
Centro
„Dainava“
viešųjų pirkimų organizavimo,
vykdymo ir vidaus kontrolės
tvarkos
apraše
nustatytais
atvejais vykdo viešųjų pirkimų
prevencinę kontrolę.
„Pušynas“. Patikrinta 11 viešųjų
pirkimų arba 26% nuo visų
minėtu laikotarpiu vykdytų
pirkimų. Patikrinti 8 vaistų ir 3
maisto prekių pirkimai.

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-1-3-2 reikšmė pasiekta.
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 VRM pavaldžių įstaigų veiklos srityse, tobulinti teisinį reglamentavimą ir
įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.
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.
2. Patobulintas vidaus reikalų ministrui priskirtų valdymo sričių teisinis reguliavimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę.
2.1.
Korupcijos
prevencijos KPVTS,
Kiekvienų
Veiklos
sričių Atliktas
vertinimas
ir Įvykdyta.
įstatymo nustatyta tvarka VRM
metų
III antikorupcinė analizė nustatyti korupcijos rizikos 2019
metais
korupcijos
atlikti
korupcijos pavaldžios
ketvirtis
ir vertinimas padės veiksniai.
pasireiškimo
tikimybės
pasireiškimo
tikimybės įstaigos
nustatyti svarbiausius
nustatymas buvo atliktas:
nustatymą VRM ir VRM
korupcijos
rizikos
VRM.
VRM
dalyvavimas
pavaldžių įstaigų veiklos
veiksnius
veiklos
atliekant
vadovaujančios
srityse.
srityse (teisės aktų
institucijos 2014–2020 metų
spragas, tobulintinas
Europos Sąjungos finansinio
administracines
laikotarpio Europos teritorinio
procedūras,
bendradarbiavimo
tikslo
sprendimų priėmimo
programų Interreg V-A Lietuvos
tvarką ar pan.) ir imtis
ir Lenkijos bendradarbiavimo
reikiamų korupcijos
per sieną programoje funkcijas.
prevencijos
PD.
Policijos
veikloje
priemonių
naudojamų informacinių registrų
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
nustatytoms
korupcijos grėsmėms
mažinti ar šalinti.

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
ir duomenų bazių tvarkymo ir
juose esančios informacijos
naudojimo srityje.
PAGD. Ugniagesių gelbėjimo
mokyklos mokymo proceso
organizavimo srityje.
FNTT
atliekamų
neteisėto
paramos gavimo ir panaudojimo
analizių srityje.
VSAT pareigūnų dalyvavimo
tarptautinėse operacijose atrankų
ir siuntimo į jas organizavimo ir
atskaitomybės srityje.
VST.
Viešųjų
pirkimų
organizavimo, vykdymo bei
kontrolės srityje.
VAD. Pareigūnų skatinimo ir
apdovanojimo srityje.
RPD.
Regiono(-ų)
plėtros
tarybos(-ų)
veiklos
organizavimo srityje.
VTD. Centralizuotoje valstybės
tarnautojų atrankos srityje.
IRD.
Telekomunikacinių
technologijų taikymo ir saugumo
srityje.
TVŪD. Teisės aktų projektų
rengimo, sutarčių sudarymo,
atstovavimo teismuose srityse.
MD.
Asmenų
priėmimo
Lietuvos Respublikos pilietybės
klausimais
Migracijos
departamente srityje.
ADIC. Asmens dokumentų
išrašymo (asmens dokumentų
blankų pirkimo) srityje.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
MC. Laukimo pas gydytojus
specialistus eilių planavimo
(vietų rezervavimo) srityje.
JTS.
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir darbuotojų
dalyvavimo viešųjų pirkimų
komisijos darbe srityje.
„Regitra“. Praktinių transporto
priemonių vairavimo įgūdžių ir
gebėjimų patikrinimo srityje.
„Dainava“. Bendrojo duomenų
apsaugos reglamento nuostatų
užtikrinimo srityje.
„Pušynas“.
Tarnybinių
automobilių
naudojimo
ir
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimo srityse.
„Orkestras“.
Ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo,
trumpalaikio materialiojo turto
nurašymas ir likvidavimas.
„Sporto rūmai“. Darbuotojų
darbo organizavimas.
„Licėjus“. Viešųjų pirkimų
organizavimas ir vykdymas.

2.2.

Parengti motyvuotą išvadą KPVTS
dėl
Vidaus
reikalų
ministerijos ir vidaus reikalų
ministrui pavestose valdymo
srityse veikiančių įstaigų
veiklos sričių, kuriose yra
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rezultatų
ir ją pateikti STT.

Iki
kiekvienų
metų
lapkričio
31 d.

Vidaus
reikalų Parengta motyvuota išvada
ministras
ir pateikta STT.
informuotas
apie
VRM
ir
VRM
pavaldžių
įstaigų
veikloje einamaisiais
metais
išaiškintas
korupcijos grėsmes ir
priemones,
kurias
numatoma

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-1 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
2019 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
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

įgyvendinti
korupcijos
rizikos
veiksniams pašalinti
ar sumažinti.
2.3.

2.3.1.

2.3.2.

Vykdyti VRM parengtose
motyvuotose išvadose dėl
VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų veiklos sričių, kuriose
yra korupcijos pasireiškimo
tikimybė,
pasiūlytas
korupcijos riziką mažinančias
priemones:
Pakeisti VSAT tarnybinių VSAT
lengvųjų automobilių ir kitų
tarnybinių
transporto
priemonių
naudojimo
taisykles, patvirtintas VSAT
vado 2012 m. balandžio 10
įsakymu Nr. 4 -300 „Dėl
VSAT prie LR VRM
tarnybinių
lengvųjų
automobilių ir kitų tarnybinių
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“.

Parengti VSAT tarnybinių VSAT
transporto
priemonių
techninės
priežiūros
ir
remonto paslaugų bei detalių
viešųjų pirkimų vykdymo
inicijavimo rekomendacijas.

2019
m. Bus nustatytas aiškus
gruodžio 31 ir vienodas tarnybinių
d.
transporto priemonių
techninės priežiūros
ir
remonto
reglamentavimas
visiems
VSAT
padaliniams.

2019
m. Detaliai
gruodžio 31 reglamentuotos
d.
VSAT
transporto
priemonių techninės
priežiūros ir remonto
paslaugų bei detalių
viešųjų
pirkimų
vykdymo procedūros.

Pasiekti rezultatai
pateikta 2019-11-05 raštu Nr.
1D-5509.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-2 reikšmė pasiekta.

Pakeistos VSAT tarnybinių
lengvųjų automobilių ir kitų
tarnybinių
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklės,
patvirtintos
VSAT vado 2012 m.
balandžio 10 įsakymu Nr. 4300 „Dėl Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
tarnybinių
lengvųjų
automobilių
ir
kitų
tarnybinių
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklių patvirtinimo“.
Parengtos VSAT tarnybinių
transporto
priemonių
techninės priežiūros ir
remonto
paslaugų
bei
detalių viešųjų pirkimų
vykdymo
inicijavimo
rekomendacijos.

Įvykdyta.
Patvirtintas Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos tarnybinių transporto
priemonių naudojimo tvarkos
aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-3 reikšmė pasiekta.

Įvykdyta.
Parengtas 2019 m. gruodžio 20 d.
vado įsakymas Nr. K-4414 „Dėl
Valstybės
sienos
apsaugos
tarnybos
prie
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos tarnybinių transporto
priemonių techninės priežiūros ir
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
remonto paslaugų teikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-4 reikšmė pasiekta.

2.3.3.

2.3.4.

Reglamentuoti
pagal FNTT
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 TVŪD prie
LR
VRM
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklės, patvirtintos TVŪD
direktoriaus 2016 m. gruodžio
23 d. įsakymu Nr. 8V-221
„Dėl Turto valdymo ir ūkio
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklių patvirtinimo”).

2019
m. Užtikrintas
aiškus
gruodžio 31 teisinis
d.
reglamentavimas,
nustatantis
pagal
panaudos
ir
subnuomos sutartis
FNTT
valdomų
tarnybinių
automobilių
naudojimą.

Tobulinti valstybės įmonės VĮ „Regitra“
„Regitra“ (toliau – VĮ
„Regitra“)
generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 25
d.
įsakymu
Nr.V-116
patvirtintas VĮ „Regitra“
tarnybinių bei specialiosios

2019
m. Teisės aktas bus
gruodžio 31 papildytas aiškiomis
d.
nuostatomis, kuriose
bus nurodoma, kas
konkrečiai
vykdo
tarnybinio transporto
naudojimo
pagal

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

Įvykdyta.
FNTT direktorius 2019-03-06
įsakymas Nr. V-44 „Dėl
Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos
prie
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2008 m.
kovo 28 d. įsakymo „Dėl
Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos
prie
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
tarnybinių
ir
netarnybinių
lengvųjų
automobilių
naudojimo
taisyklių“ pakeitimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-5 reikšmė pasiekta.

Pakeistos VĮ „Regitra“
generalinio
direktoriaus
2007 m. spalio 25 d.
įsakymu
Nr.V-116
patvirtintos VĮ „Regitra“
tarnybinių bei specialiosios
paskirties
transporto

Vykdoma (iš dalies įvykdyta).
VĮ „Regitra“ tarnybinių bei
specialiosios
paskirties
transporto priemonių naudojimo
taisyklių projektas parengtas ir
šiuo metu vyksta derinamo
veiksmai.
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Eil.
Nr.

Priemonės
paskirties
priemonių
taisykles.

Vykdytojai
transporto
naudojimo

Įvykdymo
terminas

Laukiamo
kriterijai
paskirtį, taip pat priemonių
saugojimo
ir taisyklės.
žymėjimo kontrolę.
Laukiami rezultatai

rezultato

Pasiekti rezultatai

naudojimo

2.3.5.

Papildyti
VĮ
„Regitra“ VĮ „Regitra“
padalinių
nuostatus
ir
atitinkamų
darbuotojų
pareigybių
aprašymus
numatant, kad jie vykdo
tarnybinio
transporto
naudojimo, saugojimo ir
žymėjimo kontrolę.

2019
m. Užtikrinta
gruodžio 31 efektyvesnė
d.
tarnybinio transporto
naudojimo,
saugojimo
ir
žymėjimo kontrolė.

Pakeisti
VĮ
„Regitra“
padalinių
nuostatai
ir
atitinkamų
darbuotojų
pareigybių aprašymai.

2.3.6.

Parengti ir patvirtinti teisės VĮ „Regitra“
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.

2019
m. Atsižvelgiant
į
gruodžio 31 patvirtintame teisės
d.
akte
nustatytus
kriterijus,
bus
vienodai vertinamas
VĮ
„Regitra“
darbuotojų veiklos
bei
sprendimų
priėmimo
objektyvumas,
skaidrumas,
veiksmingumas
ir
ekonomiškumas.

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

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-6 reikšmė iš dalies
pasiekta.
Įvykdyta.
Papildyti
VĮ
„Regitra“
Administravimo departamento
Turto
valdymo
skyriaus
nuostatai, darbuotojų, atsakingų
už
tarnybinio
transporto
naudojimo,
saugojimo
ir
žymėjimo kontrolę, pareiginės
instrukcijos.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-7 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Parengtas
VĮ
„Regitra“
darbuotojų, vykdančių Kelių
transporto priemonių registro ir
Kelių transporto priemonių
vairuotojų registro tvarkymo
funkcijas, sprendimų priėmimo
kontrolės
tvarkos
aprašas,
patvirtintas
generalinio
direktoriaus 2019 m. birželio 12
d. įsakymu Nr. V-103.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-8 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.7.

2.3.8.

Priemonės

Vykdytojai

Tobulinti
VTD
viešųjų VTD
pirkimų
tvarkos
aprašą,
patvirtintą VTD direktoriaus
2017 m. spalio 30 d. įsakymu
Nr. 27V-151 „Dėl Valstybės
tarnybos
departamento
viešųjų pirkimų“

Parengti
Migracijos MD
departamento prie VRM
(toliau – MD) direktoriaus
įsakymą dėl leidimų laikinai
gyventi išdavimo instrukcijos
patvirtinimo.

Įvykdymo
terminas
2019
m.
gruodžio 31
d.

Laukiami rezultatai
Nustatyti
aiškūs
pirkimo
objekto
skaidymo į dalis
kriterijai. Nustatyti
pirkimų
objektai,
kurie galėtų būti
perkami
vertinant
pagal
mažiausią
kainą
ir
pagal
ekonominį
naudingumą. Taip pat
nustatyti aiškūs tam
tikros
kokybės
ženklai,
įtvirtinti
tikslūs (aprašomieji)
kriterijai, kuriais šie
grindžiami, siekiant
pirkimą
vykdyti
pagal
ekonominį
naudingumą.

2019
m. Teisės
akte
bus
gruodžio 31 apibrėžtos nuostatos
d.
dėl
nustatomo
„pagrįsto termino“
trūkstamiems
duomenims
ir
dokumentams
pateikti
–
bus
nurodyta,
kokiais
kriterijais
vadovaujantis ir koks
terminas gali būti
nustatomas, ar yra
galimybė nustatytą
terminą pratęsti, taip
pat nustatyta, kad turi
būti
užsieniečiui

Laukiamo
rezultato
kriterijai
Pakeistas VTD viešųjų
pirkimų tvarkos aprašas,
patvirtintas
VTD
direktoriaus 2017 m. spalio
30 d. įsakymu Nr. 27V-151
„Dėl Valstybės tarnybos
departamento
viešųjų
pirkimų“.

Pasiekti rezultatai
Neįvykdyta / Priemonė tapo
nebeaktuali
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 201907-01 VTD reikalingų prekių ir
paslaugų viešuosius pirkimus
organizuoja ir vykdo TVŪD prie
VRM,
todėl
priemonės
vykdymas yra nebekatulus.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-9 reikšmė nepasiekta
(priemonė tapo nebeaktuali)

MD direktoriaus įsakymu
patvirtinta leidimų laikinai
gyventi
išdavimo
instrukcija.

Vykdoma.
Parengta
leidimų laikinai
gyventi prašymo priėmimo
atmintinė,
kuri
nuolat
atnaujinama atsižvelgiant
į
MIGRIS kūrimo eigą. Leidimų
laikinai
gyventi
prašymo
nagrinėjimo atmintinės bus
rengiamos MIGRIO trečiame
etape, kai bus kuriami MIGRIS
procesai dėl leidimų laikinai
gyventi prašymo nagrinėjimo.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-10 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai

išsiųstas pranešimas
apie
prašymo
nagrinėjimo termino
sustabdymą.

2.3.9.

2.3.10.

2.3.11.

Parengti MD vidaus kontrolės MD
aprašo,
patvirtinto
MD
direktoriaus 2017 m. kovo17
d. įsakymu Nr. 3K-41 „Dėl
Migracijos departamento prie
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos vidaus
kontrolės
aprašo
patvirtinimo“.
(toliau – Kontrolės aprašas),
keitimo projektą.
Parengti prašymų dėl leidimų MD
laikinai
gyventi
(pagal
Lietuvos
Respublikos
įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ 40 str. 1 d.
41 p.) nagrinėjimo atmintinę.

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

2019
m. Bus
aiškiai Parengtas Kontrolės aprašo Neįvykdyta.
Projektas neparengtas dėl didelio
gruodžio 31 detalizuoti kontrolės keitimo projektas.
darbo krūvio, susidariusio dėl
d.
veiksmai,
apimtis,
migracijos funkcijų pertvarkos.
periodiškumas,
Numatoma Vidaus kontrolės
atsakingi asmenys ir
aprašo peržiūrą atlikti 2020 m.
kt.

2019
m. Atmintinėje
bus Parengta
Prašymų
dėl
gruodžio 31 nuosekliai išdėstyta leidimų laikinai gyventi
d.
prašymo nagrinėjimo nagrinėjimo atmintinė.
eiga, terminai ir
valstybės tarnautojo
veiksmai ir taip
padidinta priimamų
sprendimų kokybė ir
užtikrinta,
kad
prašymai
bus
išnagrinėti
teisės
aktuose nustatytais
terminais.
VRM Medicinos 2019
m. Užtikrinta
skaidri Parengtas ir patvirtintas
centras (toliau – gruodžio 31 pareigūnų siuntimo į pareigūnų
siuntimo
į
MC)
d.
asmens
sveikatos asmens sveikatos priežiūros
priežiūros įstaigas, įstaigas, kurių savininko
kurių savininko teises teises ir pareigas įgyvendina
ir
pareigas VRM, tvarkos aprašas.

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-11 reikšmė nepasiekta
Įvykdyta.
Parengta prašymo išduoti /
pakeisti leidimą laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ 40
straipsnio 1 d. 41 p. nurodytu
pagrindu nagrinėjimo atmintinė.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-12 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
MC direktoriaus 2020-01-08
įsakymu Nr. DI-10 patvirtinta
„Pareigūnų siuntimo ir patekimo
į reabilitacijos įstaigas tvarka“.
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Eil.
Nr.
2.3.12.

2.3.13.

Priemonės

Vykdytojai

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

Pakeisti MC direktoriaus MC
2016 m. kovo 3 d. įsakymą
Nr. 4R - 25 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centro
Centrinės
medicinos
ekspertizės komisijos narių
nusišalinimo nuo ekspertizės
atlikimo
procedūros
patvirtinimo“.

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

įgyvendina
VRM,
tvarka.
2019
m. Užtikrintas
gruodžio 31 skaidrumas,
d.
naudojantis
MC
internetinės
registracijos į asmens
sveikatos priežiūros
įstaigas,
kurių
savininko teises ir
pareigas įgyvendina
VRM, sistema.

2019
m. Aiškiai
aprašyta
gruodžio 31 CMEK pirmininkod.
gydytojo
nu(si)šalinimo
procedūra.

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Parengtos MC internetinės
registracijos
į
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigas, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina
VRM, sistemos naudojimo
(-si) taisyklės.

Pakeistas MC direktoriaus
2016 m. kovo 3 d. įsakymas
Nr. 4R-25 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
Medicinos
centro Centrinės medicinos
ekspertizės komisijos narių
nusišalinimo
nuo
ekspertizės
atlikimo
procedūros patvirtinimo“.

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-13 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
MC direktoriaus 2020-01-08
įsakymu Nr. 4R-10 patvirtintas
Internetinės registracijos į
asmens sveikatos priežiūros
įstaigas, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos
Respublikos Vidaus reikalų
ministerija ir (ar) turto valdymo
ir ūkio departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vidaus
reikalų ministerijos
tvarkos aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-14 reikšmė pasiekta.
Vykdoma.
MC direktoriaus 2017-02-03
įsakymas Nr. 4R-10 „ Dėl
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Medicinos
centro Centrinės medicinos
ekspertizės komisijos narių
nusišalinimo/nušalinimo
nuo
ekspertizės atlikimo procedūros
patvirtinimo“,
kuriame
nustatytos
reikalingos
procedūros.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-15 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.14.

2.3.15.

2.3.16.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti ir patvirtinti VšĮ
Vilniaus kultūros, pramogų ir
sporto
rūmų
ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo,
trumpalaikio turto, pripažinto
nereikalingu arba netinkamu
(negalimu)
naudoti,
nurašymo,
išardymo
ir
likvidavimo tvarkos aprašą su
atitinkančiais priedais.

VšĮ
Vilniaus
kultūros,
pramogų
ir
sporto rūmai

Pakeisti
pareigybių TVŪD
aprašymus,
nustatant
vykdomų funkcijų sąsają su
TVŪD
administracijos
padalinio
nuostatuose
numatytais uždaviniais ir
funkcijomis.

Parengti 2014–2020 metų RPD
Europos Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo
administravimo Regioninės
plėtros departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos
(toliau – RPD) vidaus
procedūrų aprašo, patvirtinto
RPD direktoriaus 2015 m.
sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V3 „Dėl 2014–2020 metų

Įvykdymo
terminas
2019
m.
gruodžio 31
d.

Laukiami rezultatai
Nuosekliai
detalizuota ilgalaikio
materialiojo
ir
nematerialiojo,
trumpalaikio turto,
pripažinto
nereikalingu
arba
netinkamu
(negalimu) naudoti,
nurašymo
ir
likvidavimo
procedūra.

Laukiamo
rezultato
kriterijai
Parengtas ir patvirtintas VšĮ
Vilniaus kultūros, pramogų
ir sporto rūmų ilgalaikio
materialiojo
ir
nematerialiojo,
trumpalaikio
turto,
pripažinto nereikalingu arba
netinkamu
(negalimu)
naudoti,
nurašymo,
išardymo ir likvidavimo
tvarkos
aprašas
su
atitinkančiais priedais.

2019
m. Pareigybių
Pakeisti atitinkamų TVŪD
birželio 1 d. aprašymuose
darbuotojų
pareigybių
nustatytos darbuotojų aprašymai.
funkcijos
turės
tiesiogines sąsajas su
TVŪD
administracijos
padalinio ir TVŪD
nuostatuose
numatytais
uždaviniais.
2019
m. RPD
vidaus Pakeistas Vidaus procedūrų
gruodžio 31 procedūrų apraše bus aprašas.
d.
aiškiai detalizuotos
procedūros,
kai
tvirtinantysis
RPD
darbuotojas
nepritaria parengtai
projektinio
pasiūlymo vertinimo
išvadai.

Pasiekti rezultatai
Įvykdyta.
Įtraukta į įstaigos Apskaitos
politiką, patvirtintą VšĮ Vilniaus
kultūros, pramogų ir sporto rūmų
direktoriaus
2018-12-31
įsakymu Nr. 3V-23.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-16 reikšmė pasiekta

Įvykdyta.
TVŪD direktoriaus 2018-12-19
įsakymu Nr. 8V-271 „Dėl Turto
valdymo ir ūkio departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos valstybės
tarnautojų pareigybių sąrašo ir
pareigybių
aprašymų
patvirtinimo” pakeisti pareigybių
aprašymai.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-17 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
RPD direktoriaus 2019-03-22
įsakymu Nr. 51V-12 patvirtintas
RPD prie VRM vidaus procedūrų
aprašo pakeitimas, kuriame
detalizuotos procedūros, kai
tvirtinantysis RPD prie VRM
darbuotojas nepritaria parengtai
projektinio pasiūlymo vertinimo
išvadai (pakeistas RPD prie
VRM vidaus procedūrų aprašo
36 punktas).
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Eil.
Nr.

Priemonės

2.3.17.

Europos Sąjungos fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo
administravimo Regioninės
plėtros departamente prie
Vidaus reikalų ministerijos
vidaus procedūrų aprašo
patvirtinimo“ (toliau – Vidaus
procedūrų
aprašas),
pakeitimo projektą.
Parengti ir patvirtinti projektų
valdymo
aprašą,
detalizuojantį
projektų,
susijusių su informacinių
sistemų programinės įrangos
sukūrimu,
programinės
įrangos ir techninės įrangos
modernizavimu, įsigijimu,
inicijavimą, vykdymą ir
kontrolę (toliau – Projektų
valdymo aprašas).

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-18 reikšmė pasiekta.

Informatikos ir
ryšių
departamentas
prie VRM
(toliau – IRD)

2019
m. Detalizuotas projektų Parengtas ir patvirtintas
gruodžio 31 inicijavimas,
Projektų valdymo aprašas.
d.
vykdymas, kontrolė;
nustatyti
kriterijai,
kuriais vadovaujantis
steigiama
projekto
valdymo grupė ir (ar)
projekto priežiūros
grupė;
teikiamų
pasiūlymų,
inicijuojančių
projektų
rengimą,
svarstymą
/
aprobavimą pavedant
Veiklos planavimo ir
strateginių spendimų
grupei.

Vykdoma.
Vykdant numatytą priemonę
2019 m. buvo parengtas IRD
direktoriaus įsakymu tvirtinamo
Projektų
valdymo
aprašo
projektas (toliau – Aprašo
projektas), pagrindinės nuostatos
buvo suderintos. Atsižvelgiant į
tai, kad VRM pradėtas diegti LR
Vyriausybės projektų valdymo
standartas ir tai, kad buvo
rengiamas
VRM
projektų
valdymo
sistemos
aprašas,
tolesnis
Aprašo
projekto
derinimas neteko prasmės, nes
būtina peržiūrėti Aprašo projekto
turinį,
suderinti
su
LR
Vyriausybės projektų valdymo
standartu. Siekiant suderinti IRD
Projektų
valdymo
aprašo
nuostatas su vidaus reikalų
ministro 2019-12-12 įsakymo
Nr. 1V-993 „Dėl Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos projektų valdymo
sistemos aprašo patvirtinimo“
nuostatomis,
tikslinga
šios
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
priemonės vykdymo terminą
pratęsti 2020 m. spalio 30 d.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-19 reikšmė nepasiekta
(dėl objektyvių priežasčių).

2.3.18.

2.4.

Pakeisti Viešųjų pirkimų Centras
organizavimo, vykdymo ir „Dainava“
vidaus kontrolės tvarkos
aprašą,
patvirtintą
VšĮ
Valstybės ir savivaldybių
tarnautojų mokymo centro
„Dainava“ (toliau – Centras
„Dainava“) direktorės 2017
m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A46 „Dėl viešųjų pirkimų
organizavimo, vykdymo, ir
vidaus
kontrolės
tvarko
aprašo VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centre „Dainava“
patvirtinimo“.

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

2019
m. Užtikrintas
aiškus
gruodžio 31 teisinis
d.
reglamentavimas,
kuriame
įteisintas
reikalavimas pirkimų
iniciatoriams atlikti
tiekėjų vertinimą (kai
buvo
vykdyta
neskelbiama
apklausa ir sudaryta
rašytinė
sutartis),
nustatyti
tokio
vertinimo kriterijai,
fiksuoti
vertinimo
rezultatai. Taip bus
užkirstas
kelias
kviesti
dalyvauti
neskelbiamuose
pirkimuose
nepatikimus tiekėjus,
aiškiai
nustatyta
rinkos
tyrimo
atlikimo tvarka ir
laikas.
2019
m. Užtikrintas tinkamas
gruodžio 31 Viešųjų ir privačių
d.
interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo 17
straipsnio
įgyvendinimas VRM.

Pakeistas Viešųjų pirkimų
organizavimo, vykdymo ir
vidaus kontrolės tvarkos
aprašas, patvirtintas Centro
„Dainava“ direktorės 2017
m. liepos 3 d. įsakymu
Nr. A-46 „Dėl viešųjų
pirkimų
organizavimo,
vykdymo
ir
vidaus
kontrolės tvarkos aprašo
VšĮ
Valstybės
ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centre „Dainava“
patvirtinimo“.

Įvykdyta.
Viešųjų pirkimų organizavimo,
vykdymo ir vidaus kontrolės
tvarkos aprašas pakeistas Centro
„Dainava“ direktoriaus 2019-1231 įsakymu Nr. A-90.

Lietuvos
Respublikos
vidaus reikalų ministro
įsakymu
patvirtintame
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje kontrolės tvarkos
apraše nustatyta pranešimo

Įvykdyta.
Pranešimo apie perėjimą į kitą
darbą forma, kaip Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo
laikymosi kontrolės tvarkos
aprašo Vidaus reikalų ministro

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-1-20 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
rezultato
kriterijai
apie perėjimą į kitą darbą
pateikimo
tvarka
bei
terminai, patvirtinta šio
pranešimo forma.

Pasiekti rezultatai
2020-01-20 įsakymu Nr. 1V-40
„Dėl Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių interesų
derinimo
įstatymo
įgyvendinimo“.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-2-2-1 reikšmė pasiekta.

3. Tikslas – didinti VRM ir VRM pavaldžių įstaigų veiklos procedūrų viešumą ir atvirumą, darbuotojų atsparumą korupcijai,
ugdyti jų antikorupcinę kultūrą, skatinti visuomenės nepakantumą korupcinio pobūdžio teisės pažeidimams.
Siekiami rezultatai:
1. VRM ir VRM pavaldžių įstaigų interneto svetainėse teikiama informacija apie įstaigos vykdomas veiklos procedūras bei
įstaigos vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
2. VRM ir VRM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams yra žinoma apie vykdomas korupcijos prevencijos
priemones, jie aktyviai įsitraukia į antikorupcinę veiklą.
3.1.
Skelbti informaciją apie MC,
2019
m. Pacientams
bus Skelbiama informacija apie
nemokamas ambulatorines Centras
gruodžio 31 teikiama
išsami nemokamas ir mokamas
(kompensuojamas
„Dainava“,
d.
informacija
apie paslaugas.
Privalomojo
sveikatos VRM Poilsio ir
teikiamas
draudimo fondo lėšomis) ir reabilitacijos
nemokamas
mokamas asmens sveikatos centras
(kompensuojamas
priežiūros
paslaugas „Pušynas“
Privalomojo
(įgyvendinama
Šakinės
sveikatos draudimo
programos1 28 priemonė).
lėšomis) ir mokamas
sveikatos priežiūros
paslaugas.

1

Įvykdyta/ iš dalies
MC. Informacija skelbiama
įstaigos interneto svetainėje
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/do
cuments/files/LT_versija/Medici
nos_centras/PASPS/04_Mokam
u%20paslaugu%20kainynas%20
2018.pdf
„Dainava“ viešųjų skelbimų
lentoje, registratūroje skelbiama
informacija
apie
Centro
„Dainava“
teikiamas
nemokamas (kompensuojamas
Privalomojo sveikatos draudimo
lėšomis) ir mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
„Pušynas“.
Informacija
skelbiama

Šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2015–2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-1433.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
https://www.palangapusynas.lt/p
aslaugos/gydymas-irreabilitacija/

3.2.

3.3.

Pacientams teikti informaciją,
apie Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšomis
apmokėtus
kompensuojamuosius
vaistinius
preparatus
ir
paciento
sumokėtas
priemokas,
pacientui
išduodant
naują
Kompensuojamųjų vaistinių
preparatų pasą ar pacientui
pageidaujant
el.
paštu.
Informacijos
apie jiems
suteiktas asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
ir
išrašytus
kompensuojamuosius
vaistinius preparatus teikimas
per viešųjų elektroninių
paslaugų asmenims teikimo
posistemį
(Elektroninių
vadžios vartų portale adresu
http:www.epaslaugos.lt)
(įgyvendinama
Šakinės
programos 68 priemonė).
Informaciją apie Valstybės
lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas
skelbti įstaigos interneto
svetainėje
(įgyvendinama

MC

2019
m. Pacientai galės gauti
gruodžio 31 informaciją
apie
d.
PSDF
biudžeto
lėšomis apmokėtus
vaistinius preparatus
ir
sumokėtas
priemokas.

Pacientai žinos, kiek buvo
sumokėta PSDF biudžeto
lėšų
už
kompensuojamuosius
vaistinius preparatus ir kiek
sumokėjo priemokų.

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-1-1 reikšmė pasiekta.
Įvykdyta.
Pacientui
prisijungus
prie
elektroninių
vadžios
vartų
portale
adresu
http://www.epaslaugos.lt
jis gali matyti visus jam išrašytus
kompensuojamus
vaistus.
Pacientui,
naudojančiam
popierinį
Kompensuojamųjų
vaistinių
preparatų
pasą,
informaciją teikia už pasų
išdavimą atsakingas asmuo.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-1-2 reikšmė pasiekta.

MC,
Centras
„Dainava“,
VRM Poilsio ir
reabilitacijos

2019
m. Padidės
pacientų
gruodžio 31 informuotumas,
d.
sumažės neoficialių
mokėjimų
už
suteiktas sveikatos

Pacientai žinos asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų
apmokėjimo
PSDF biudžeto lėšomis
įkainius.

Įvykdyta/Iš dalies
MC. Informacija skelbiama
įstaigos interneto svetainėje
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/do
cuments/files/LT_versija/201909-02%20Nr_%204R-
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Eil.
Nr.

Priemonės
Šakinės
programos
priemonė).

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

70 centras
„Pušynas“

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

priežiūros paslaugas
kiekis.

Pasiekti rezultatai
94%20D%C4%97l%20LR%20
VRM%20MC%20vidaus%20tva
rkos%20taisykli%C5%B3%20p
atvirtinimo.pdf
„Dainava“ viešųjų skelbimų
lentoje, registratūroje skelbiama
informacija
apie
Centro
„Dainava“
teikiamas
nemokamas (kompensuojamas
Privalomojo sveikatos draudimo
lėšomis) ir mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas. Informacija
apie stacionarinės reabilitacijos
kainas skelbiama internetiniame
puslapyje www.centrasdainava.lt
„Pušynas“.
Informacija
skelbiama
https://www.palangapusynas.lt/p
aslaugos/gydymas-irreabilitacija/
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-1-3 reikšmė pasiekta.

3.4.

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

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Pagal
poreikį

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

VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų interneto svetainių
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“
pateikta
informacija
apie
jų
vykdomą
korupcijos
prevencijos veiklą.

Vykdoma.
VRM. Interneto svetainėje
https://vrm.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija
skelbiama
ir
atnaujinama informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą.
PD. Lietuvos policijos interneto
svetainės skiltyje „Korupcijos
prevencija“
pateikiama
informacija apie vykdomą veiklą
korupcijos prevencijos srityje,
skelbiami Kovos su korupcija
policijoje programos ir jų
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
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 interneto
svetainę
www.kysis.nusikaltimas.vrm.lt,
kurioje pateikiama aktualiausia
informacija apie papirkimo
atvejus policijoje.
PAGD. Teisės aktai, susiję su
PAGD ir jam pavaldžiose
įstaigose vykdoma antikorupcine
veikla skelbiami įstaigų interneto
puslapiuose. PAGD kovos su
korupcija programa ir programos
įgyvendinimo priemonių plano
įvykdymo ataskaita skelbiama
PAGD
interneto
puslapio
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“.
FNTT. Internetinėje svetainėje
www.fntt.lt skyriuje „Korupcijos
prevencija“ informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą skelbiama ir atnaujinama
nuolat pagal poreikį. Taip pat
talpinama
nuasmeninta
informacija
apie
FNTT
darbuotojams
paskirtas
tarnybines
nuobaudas.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Informacija
pagal
poreikį
atnaujinama.
VSAT.
Interneto svetainės
skyriuje „Korupcijos prevencija“
skelbiama
korupcijos bei
tarnybinių
nusižengimų
prevencijos
ir
kontrolės
apžvalga. Taip pat šiame skyriuje
yra
skelbiama
tarnybos
korupcijos
prevencijos
programa, jos įgyvendinimo
priemonių planas bei ataskaitos
apie priemonių plano vykdymą,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo išvados ir
kita informacija susijusi su
korupcijos prevencijos veikla ir
kuri nuolat atnaujinama.
VST. VST interneto svetainėje
http://vstarnyba.lrv.lt/lt/korupcij
os-prevencija
viešinama
informacija, susijusi su įstaigos
vykdoma korupcijos prevencija.
Informacija nuolat atnaujinama.
VAD.
Interneto
svetainėje
www.vad.lt
skelbiama
ir
atnaujinama informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą.
RPD.
Interneto
svetainėje
www.lietuvosregionai.lt pateikta
informacija
apie
atliktą
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą, paskelbtas
atnaujintas RPD veiklos sričių
sąrašas.
VTD. Informacija apie VTD
vykdomą korupcijos prevencijos
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
veiklą
skelbiama įstaigos
interneto
svetainės
www.vtd.lrv.lt
skiltyje
„Korupcijos prevencija“.
IRD
interneto
svetainėje
https://www.ird.lt/lt/korupcijosprevencija
skelbiama
ir
atnaujinama informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą.
TVŪD.
Informacija
apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą
TVŪD interneto
svetainėje
http://tvud.lrv.lt/
nuolat atnaujinama.
MD
svetainės
skiltyje
„Korupcijos
prevencija“
pateikiama informacija apie
vykdomas
korupcijos
prevencijos veiklas, priimtus
įsakymus, atliktus vertinimo
aprašymus.
ADIC. Informacija apie įstaigos
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą ADIC interneto svetainėje
https://adic.lrv.lt/lt/veikla/korup
cijos-prevencija
nuolat
atnaujinama.
MC. Informacija apie korupcijos
prevenciją nuolat atnaujinama
nuorodoje
https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikosvidaus-reikalu-ministerijosmedicinos-centras/teisineinformacija-2/korupcijosprevencija-3
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
JTS
interneto
svetainėje
www.vilniusjts.eu
sukurta
atskira
skiltis
„Korupcijos
prevencija
(http://www.vilniusjts.eu/korupc
ijos-prevencija). Visuomenei yra
sudaryta galimybė susipažinti su
JTS vykdomomis korupcijos
prevencijos priemonėmis.
„Regitra“ interneto svetainės
skyrelyje
„Korupcijos
prevencija“
(http://www.regitra.lt/lt/imone/k
orupcijos-prevencija) pateikta
informacija apie pasitikėjimo
liniją, taip pat skyrelyje „Teisės
aktų pažeidimai“ pateikiama
informacija apie nustatytus teisės
aktų pažeidimus, naujienose
skelbiama informacija apie
vykdomas
korupcijos
prevencijos priemones, taip pat
VĮ „Regitra“ intraneto svetainėje
sukurti
skyreliai,
kuriuose
skelbiama informacija, susijusi
su korupcijos, viešųjų ir privačių
interesų konflikto bei kitų
korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų prevencija; vykdoma
nuolatinė aktualios informacijos
sklaida.
„Dainava“. Informacija, susijusi
su
korupcijos
prevencija,
skelbiama
tinklapyje
www.centrasdainava.lt, skyriuje
„Veikla“, skiltyje „Korupcijos
prevencija“.
Pagal
poreikį
atnaujinama.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
„Pušynas“. Informacija apie
vykdomą korupcijos prevencijos
veiklą
skelbiama
https://www.palangapusynas.lt/v
eikla/korupcijos-prevencija/.
„Orkestras“. Vykdoma pagal
poreikį.
„Sporto
rūmai“.
Įstaigos
interneto svetainė perkelta į
portalą „Mano vyriausybė“ ir
šiuo metu ruošiama atnaujinimo
informacija.
„Licėjus“. Įstaigos internetinės
svetainės skyriuje ,,Korupcijos
prevencija“
skelbiama
antikorupcinio kadetų ugdymo
programa, pateikiam informacija
apie
kadetų
bei
licėjaus
darbuotojų
dalyvavimą
antikorupciniuose renginiuose.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-2-1 reikšmė pasiekta.

3.5.

2

VRM ir VRM pavaldžiose
įstaigose sudaryti galimybes
įstaigos darbuotojams ar
asmenims, susijusiems su
įstaiga sutartiniais santykiais,
pateikti informaciją apie
pažeidimus2 ir viešinti tokių
pranešimų
teikimo
galimybes.

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

2019–2021
m.

Užtikrinant tinkamą
Vidinių informacijos
apie
pažeidimus
teikimo
kanalų
įdiegimo
ir
jų
funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m.

1.
VRM
ir
VRM
pavaldžiose
įstaigose
sukurti
vidiniai
informacijos
apie
pažeidimus teikimo kanalai.
2. Per metus gautų įstaigos
darbuotojų ar asmenų,
susijusių
su
įstaiga
sutartiniais
santykiais,

Vykdoma.
VRM.
Sukurtas
vidinis
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalas. Vidaus reikalų
ministro 2019-06-21 įsakymu
Nr.
1V-566
patvirtinta
„Informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašas“. Ši

Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis: „Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo
pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš
savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga“.
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Eil.
Nr.

Priemonės
(kartu iki 2019 m. gruodžio
31 įgyvendinama Plano3 2.2.3
priemonė).

3

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo
rezultato
Pasiekti rezultatai
kriterijai
lapkričio
14
d. pagrįstų pranešimų apie informacija
skelbiama
nutarimu Nr. 1333 pažeidimus skaičius.
https://vrm.lrv.lt/lt/korupcijos„Dėl
Lietuvos
prevencija.
Respublikos
PD.
Lietuvos
policijos
generalinio komisaro 2019-08pranešėjų apsaugos
įstatymo
30 įsakymu Nr. 5-V-653 buvo
patvirtintas Informacijos apie
įgyvendinimo“,
pažeidimus policijos įstaigose
nuostatų
teikimo ir tvarkymo aprašas,
įgyvendinimą,
kuriuo nustatyta informacijos
įstaigos
apie pažeidimus
teikimo
darbuotojams
ar
policijos įstaigose veikiančiu
asmenims,
vidiniu
informacijos
apie
susijusiems su įstaiga
pažeidimus teikimo kanalu,
sutartiniais
pranešimų priėmimo, juose
santykiais,
bus
pateiktos informacijos apie
sudaryta
galimybė
pažeidimą
vertinimo,
vidiniais
kanalais
nagrinėjimo
ir
asmens
pateikti informaciją
informavimo tvarka, siekiant
apie pažeidimus.
užtikrinti Lietuvos Respublikos
pranešėjų apsaugos įstatymo ir
kitų
pranešėjų
apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų
laikymąsi ir įgyvendinimą.
Vykdant
minėtą
įsakymą
policijos įstaigose įdiegti vidiniai
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalai.
2. 2019 m. pranešimų apie
pažeidimus policijos įstaigose
vidiniais
informacijos
apie
pažeidimus kanalais negauta.
PAGD. Informaciją apie galimus
pažeidimus VPGT darbuotojai
departamentui gali pateikti
Laukiami rezultatai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų
tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
naudodamiesi
PAGD
pasitikėjimo
telefonu
bei
pasitikėjimo elektroniniu paštu.
Taip pat sudarytos sąlygos tai
padaryti į įstaigą atvykus
asmeniškai. Būdai kaip pateikti
duomenis viešinami PAGD
interneto puslapyje.
2019 m. pranešimų apie
pažeidimus policijos įstaigose
vidiniais
informacijos
apie
pažeidimus kanalais negauta.
FNTT direktoriaus 2019-04-19
įsakymu Nr. V-72 patvirtintas
„Informacijos pagal Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymą
teikimo
tvarkos
aprašas“. Sukurtas ir įdiegtas
vidinis
elektroninis
paštas
pranesk@fntt.lt, kuris yra viešai
paskelbtas FNTT interneto
puslapyje, suteikiant galimybę
asmenims teikti turimą neigiamą
informaciją
apie
FNTT
darbuotojų ar asmenų, susijusių
su įstaiga sutartiniais santykiais,
pažeidimus. Pranešimų negauta.
VSAT
vado
2019-01-14
įsakymu Nr. 4-10 patvirtintas
Vidiniu
informacijos
apie
pažeidimus teikimo kanalu
gautos informacijos tvarkymo
aprašas bei VSAT internetinėje
svetainėje
sukurtas
vidinis
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalas, tačiau per 2019
m.
pranešimų iš esamų ar
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
buvusių VSAT darbuotojų apie
pažeidimus negauta.
VST vado 2019-07-23 įsakymu
Nr.
47V-935
patvirtintas
Informacijos apie pažeidimus
Viešojo saugumo tarnyboje prie
Vidaus reikalų ministerijos
teikimo ir tvarkymo aprašas.
Pranešimų
apie
pažeidimu
negauta.
VAD direktoriaus 2019-04-17
įsakymu Nr. V-275 patvirtintas
Informacijos apie pažeidimus
Vadovybės
apsaugos
departamente prie VRM teikimo
tvarkos
aprašas.
Įsakymas
paskelbtas TAR bei patalpintas
VAD tinklalapio „Korupcijos
prevencijos“ skiltyje. Pranešimų
nebuvo gauta.
RPD
interneto
svetainėje
http://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, kur
galima pranešti apie tokius
atvejus.
VTD. Informacija skelbiama
www.vtd.lrv.lt
skiltyje
„Pranešėjų apsauga“. VTD
sukurti vidiniai informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalai.

57
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
Per 2019 m. nebuvo gauta
pagrįstų
pranešimų
apie
pažeidimus.
praneseju.apsauga@vrm.lt
IRD darbuotojai supažindinti su
Informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašu,
reglamentuojančiu
ir
IRD
darbuotojų informacijos apie
pažeidimą teikimo būdus. 2019
m.
IRD
pranešimų
apie
pažeidimus negauta.
TVŪD direktoriaus 2019-03-05
d.
įsakymu
Nr.
8V-42
patvirtintas Informacijos apie
pažeidimus Turto valdymo ir
ūkio departamente prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos teikimo tvarkos
aprašas. Sukurtas TVŪD vidinis
informacijos apie pažeidimus
teikimo
kanalas
pranesktvud@vrm.lt ir bendras
VRM kanalas pranesk@vrm.lt
Pranešimų apie pažeidimus
negauta.
MD. Migracijos departamento
informacijos apie pažeidimus
kanalas. Asmenys gali pateikti
informaciją apie pažeidimą
elektroniniu
paštu
pranesk@migracija.gov.lt arba
telefonu arba užpildyti nustatytą
formą. Gautas 1 pranešimas (el.
paštu).
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
ADIC darbuotojai supažindinti
su Informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašu
(vidaus reikalų ministro 201906-21 įsakymas Nr. 1V-566).
MC. Informacija skelbiama
https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-irkontaktai/pavaldziosistaigos/lietuvos-respublikosvidaus-reikalu-ministerijosmedicinos-centras/teisineinformacija-2/korupcijosprevencija-3
JTS darbuotojai supažindinti su
Informacijos apie pažeidimus
teikimo ir tvarkymo Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašu
(vidaus reikalų ministro 201906-21 įsakymas Nr. 1V-566),
kuris reglamentuoja ir JTS
darbuotojų informacijos apie
pažeidimą teikimo būdus. c2019
m. birželio 26 d. JTS direktorės
įsakymu Nr. IV–37 paskirti
atsakingi asmenys, kuriems
Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos atsakingi
asmenys galėtų perduoti el. paštu
praneseju.apsauga@vrm.lt gautą
pranešimą.
Lietuvos Respublikos Pranešėjų
apsaugos įstatymas ir el. pašto
adresas
praneseju.apsauga@vrm.lt
paskelbti JTS interneto svetainės
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
www.vilniusjts.eu
skiltyje
„Korupcijos
prevencija
(http://www.vilniusjts.eu/korupc
ijos-prevencija).
Per 2019 m. pranešimų apie
pažeidimus nebuvo gauta.
„Regitra“. Sudaryta galimybė
vidiniais
kanalais
pateikti
informaciją apie pažeidimus
(Pasitikėjimo linijos kanalais)
telefonu, elektroniniu paštu
pranesk@regitra.lt bei užpildant
internetinę formą. Parengtos ir
šiuo metu derinamos VĮ
"Regitra" vidiniu informacijos
kanalu gautų pranešimų apie
pažeidimus tvarkymo taisyklės.
„Dainava“.
Internetiniame
tinklapyje
www.centrasdainava.lt, skyriuje
„Pranešėjų apsauga“ nurodomi
būdai, kaip galima viešinti
informaciją
apie
galimus
nusikaltimus,
suteikiama
informacija
apie
pranešėjų
apsaugą bei konfidencialios
informacijos užtikrinimą.
„Pušynas“.
Vidiniai
informacijos apie pažeidimus
teikimo
kanalas
įdiegtas
https://www.palangapusynas.lt/v
eikla/vidinis-kanalas/.
Pranešimų apie pažeidimus
negauta.
„Orkestras“.
Naudojamasi
VRM vidiniu kanalu, el. paštu
pranesk@vrm.lt ir elektroniniu
paštu
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
vilnius.vrm.orkestras@vrm.lt,
paštu adresu Žirmūnų g. 1E,
Vilnius. 2019 m. pranešimų
nebuvo gauta.
„Sporto rūmai“. Naudojamasi
VRM vidiniu kanalu, el. paštu
pranesk@vrm.lt bei el.paštu
vilnius.rumai@vrm.lt.
Pranešimų nebuvo gauta.
„Licėjus“. Įstaigos internetinės
svetainės skyriuje ,,Korupcijos
prevencija“ pateikta informacija,
kur darbuotojai gali kreiptis dėl
pastebėtų pažeidimų.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-2-2 reikšmė pasiekta.
2019 metais pranešimų negauta.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-2-3
reikšmė
(gautų
pagrįstų
pranešimų
apie
pažeidimus skaičiaus pokytis
bus
pradėtas
skaičiuoti
įvertinus
2019
metų ir
ateinančių metų pokytį).

3.6.

Apskaičiuoti
įstaigos KPVTS,
atsparumo korupcijai lygį VRM
(toliau – AKL).
pavaldžios
įstaigos

Kiekvienų
VRM ir VRM pavaldi Apskaičiuotas
metų
I įstaiga pasitikrins, ar AKL.
ketvirtis
pakankamai
yra
imamasi
veiksmų,
kuriant
ir
įgyvendinant
korupcijai
atsparią
aplinką
įstaigoje.
Esant poreikiui, galės

įstaigos

Vykdoma.
Bendrasis VRM ir VRM
pavaldžių įstaigų AKL vidurkis
– 0,51.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-2-4 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
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Pasiekti rezultatai

imtis veiksmų esamas
spragas šalinti.
3.7.

3.8.

4

VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse
kasmet skelbti įstaigos AKL
nustatymo rezultatus.

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Kiekvienų
Visuomenei
bus
metų
I suteikta
galimybė
ketvirtis
susipažinti su VRM ir
VRM
pavaldžių
įstaigų taikomomis
korupcijos
prevencijos
priemonėmis, kuriant
ir
įgyvendinant
korupcijai
atsparią
aplinką įstaigoje, bei
kaip kinta įstaigos
AKL.

Organizuoti
ir
vykdyti KPVTS, VRM Pagal
mokymus
korupcijos pavaldžios
poreikį
prevencijos
priemonių įstaigos
vykdymo tema.

VRM
ir
pavaldžių
darbuotojai
reikiamų
korupcijos
prevencijos
klausimais.

VRM
įstaigų
įgis
žinių

VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų interneto svetainių
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“
teikiami
įstaigos
užpildyti
klausimynai4 ir jų rezultatų
įvertinimas.

Vykdoma.
Įstaigų nustatyti AKL skelbiami
įstaigų internetinio svetainių
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“.

Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-2-4 reikšmė pasiekta.

Mokymus
prevencijos
išklausiusių
skaičius.

korupcijos
temomis
darbuotojų

Vykdoma.
VRM.
Organizuotuose
antikorupciniuose renginiuose
dalyvavo 45 VRM darbuotojai ir
25 VRM pavaldžių įstaigų
darbuotojai.
PD. 2019 m. policijos įstaigose
surengti
mokymai
1222
darbuotojams, t. y. 12,65 proc.
nuo viso policijos įstaigų
darbuotojų skaičiaus.
PAGD. 2019 m. I pusmetį
PAGD organizuota paskaita
kovos su korupcija tema.
Paskaitą vedė STT atstovas.
Panevėžio
priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos vadovas
dalyvavo STT organizuotame

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikoms vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“,
50–54 punktai.
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Laukiamo
kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
renginyje bei skaitė pranešimą
tema „Žmogiškasis faktorius
atliekant patikrinimus“.
FNTT. 2019 metais organizuoti
mokymai tema: “Tarnybinė
(profesinė) etika ir korupcijos
prevencijos
ūkio
subjektų
priežiūros ir kontrolės srityje
dirbantiems
valstybės
tarnautojams”,
kuriuose
dalyvavo 9 darbuotojai. Taip
vyko
mokymai
tema:
„Teisėsaugos
pareigūnų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamų veikų atskleidimo,
tyrimo ir valstybinio kaltinimo
palaikymo
kompetencijų
tobulinimas“, kuriuose dalyvavo
33
pareigūnai.
Viso
42
darbuotojai (14,9%).
VSAT
Imuniteto valdybos
pareigūnai organizavo ir pravedė
70
mokymų
korupcijos
prevencijos priemonių vykdymo
temomis. Mokymus išklausė
1174 VSAT statutinių ir karjeros
valstybės tarnautojų, o tai sudaro
34% visų dirbančių VSAT
statutinių ir karjeros valstybės
tarnautojų.
VST. 2019 m. buvo organizuoti
korupcijos
prevencijos
mokymai, temomis „Viešųjų ir
privačių interesų derinimas“,
„Privačių
interesų
deklaravimas“. Mokymus vedė
VST Vidaus tyrimų ir korupcijos
prevencijos skyriaus pareigūnai.
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Pasiekti rezultatai
Mokymuose dalyvavo 83 VST
pareigūnai.
VAD. Kvalifikacijos tobulinimo
kursuose, tema – „Rizikos
veiksniai darantys neigiamą įtaką
VAD, saugomų asmenų ir
pareigūnų reputacijai“ dėstyta
medžiaga korupcijos prevencijos
tematika (iš viso dalyvavo apie
190 Departamento darbuotojų).
Taip
pat
dalyvauta
konsultaciniame seminare, tema
–
„Viešieji
pirkimai:
konfidencialumas, sutartys ir
naujausios
rekomendacijos“.
Mokymus
išklausiusių
darbuotojų sudaro 40 proc., nuo
visų bendro VAD darbuotojų
skaičiaus.
RPD darbuotojai 2019 metais
mokymuose nedalyvavo.
VTD. tarnautojai bei darbuotojai
pagal darbo sutartį supažindinti
su Pranešėjų apsaugos įstatymu
bei procedūromis, supažindinti
su VTD direktoriaus 2019-10-11
įsakymu Nr. 27V-172 „Dėl
Valstybės
tarnybos
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos darbuotojų viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi bei kontrolės
vykdymo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
Vykdomi
mokymai pagal projektą Nr.
10.1.2-ESFA-V-916-01-005
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Pasiekti rezultatai
„Valstybės tarnautojų mokymai

tarnybinės (profesinės) etikos ir
korupcijos prevencijos srityse“.
IRD. 1 darbuotojas dalyvavo
metodiniame
renginyje
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo tema, 4
valstybės tarnautojai dalyvavo
mokymuose tarnybinės etikos ir
korupcijos prevencijos tema.
Viso 5 darbuotojai.
TVŪD. 1 darbuotojas išklausė
mokymus tema „Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas“, bei 1 – korupcijos
prevencijos
priemonių
užtikrinimo VRM pavaldžiose
įstaigose tema.
MD. Informacija korupcijos
prevencijos tema periodiškai
pateikiama
darbuotojams
(susirikinimų metu, el. paštu).
ADIC.
Mokymuose
tema
„Antikorupcinės
aplinkos
kūrimas viešajame sektoriuje“
dalyvavo 26 ADIC darbuotojai.
MC. STT surengtas seminaras
„Korupcijos
ir
prevencijos
sveikatos apsaugos sektoriuje“
dalyvavo 25 asmenys; VRM
KPVTS
vedėjo
pravesti
seminarai ir diskusijos išklausė
156
asmenys.
Darbuotojų,
išklausiusių
mokymus,
procentinė išraiška – 41 %.
JTS. 2019 m. 25 JTS darbuotojai
(78 proc. nuo visų darbuotojų)
išklausė
mokymus
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kriterijai

rezultato

Pasiekti rezultatai
„Antikorupcinio sąmoningumo
stiprinimas:
korupcijos
prevencija, etika ir tinkamas
interesų
derinimas
organizacijoje“.
„Regitra“. Parengta nuotolinių
mokymų
medžiaga
ir
kontroliniai testai korupcijos
prevencijos, tarnybinės etikos,
dovanų politikos, viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
klausimais, vykdomi nuotoliniai
mokymai, kuriuose dalyvauja
visi VĮ „Regitra“ darbuotojai.
2019 m. mokymo medžiagą
įsisavino ir baigimo testus
išsprendė 269 darbuotojai, kas
sudaro 48 proc. nuo viso
personalo
„Dainava“.
Mokymuose
nedalyvauta.
„Pušynas.“ Kartu su STT
darbuotojais
organizuoti
4
akademinių valandų trukmės
mokymai, kuriuose dalyvavo 14
įstaigos darbuotojų (14 proc.
dirbančių darbuotojų).
„Orkestras“.
Mokymuose
nedalyvauta.
„Sporto rūmai“. Mokymuose
nedalyvavo.
„Licėjus“. Visi licėjaus kadetai,
klasių
vadovai,
mokytojai,
instruktoriai
dalyvauja
antikorupcinio
ugdymo
programoje
(programa
skelbiama
mokyklos
tinklalapyje). Vyresniųjų klasių
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Pasiekti rezultatai
kadetai ir mokytojai dalyvavo
Kauno
VMI
organizuotoje
paskaitoje antikorupcine tema.
Laukiamo rezultato kriterijaus
P-3-3-1 reikšmė pasiekta.
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