LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KOVOS SU KORUPCIJA
2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO
2020 METŲ ATASKAITA
Eil.
Įvykdymo
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
Nr.
terminas
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 įstatymo 9 straipsnyje VRM
Nuolat, pagal Gauta informacija padės užtikrinti, Į STT kreiptasi dėl visų
nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į Lietuvos Administravimo poreikį
kad VRM ir VRM pavaldžiose asmenų, pretenduojančių į
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau – departamentas,
įstaigose dirbtų tik tam tikrus pareigybes, prieš skiriant į
STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba VRM pavaldžios
reikalavimus
atitinkantys kurias pateikiamas rašytinis
einantį pareigas VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose. įstaigos
asmenys.
prašymas STT.
Pasiekti rezultatai . Vykdoma.
VRM. Į STT buvo kreiptasi dėl 22 asmenų, pretenduojančių į pareigybes, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas STT. Informacijos, dėl kurios asmuo
negalėtų būti paskirtas į pareigas, nebuvo gauta.
PD. Į STT buvo kreiptasi dėl 50 asmenų, pretenduojančių į pareigybes (savarankiško struktūrinio padalinio vadovų ar jų pavaduotojų), patvirtintas Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2016 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 5-V-594 ,,Dėl pareigybių, į kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašo patvirtinimo“ prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas STT. Asmenis
kompromituojančių duomenų negauta.
PAGD. Į STT buvo kreiptasi 25 kartus. Informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas, nebuvo gauta.
FNTT. Į STT buvo kreiptasi dėl 2 asmenų, pretenduojančių į pareigybes, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas. Neigiamų atsakymų negauta.
VSAT. Informacijos apie asmenį siekiantį eiti pareigas tarnyboje į STT buvo kreiptasi 30 kartų. Kreiptasi buvo dėl asmenų, kurie buvo skiriami į vadovų
pareigas. Visais atvejais apie asmenis kompromituojančios informacijos nebuvo gauta.
VSAT vado 2020-11-19 įsakymu Nr. 4-405 „Dėl siunčiamų mokytis mokymosi įstaigose, priimamų dirbti ir dirbančių Valstybės sienos apsaugos tarnyboje
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmenų kandidatūrų tikrinimo ir derinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintas sąrašas pareigybių, į kurias
prieš skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie skiriamą asmenį.
VST. Į STT buvo kreiptasi dėl 7 atranką laimėjusių asmenų. Negauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas.
RPD. Į STT dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas RPD prie VRM buvo kreiptasi 1 kartą. Neigiamos informacijos negauta.
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VTD. Į STT buvo kreiptasi dėl 5 asmenų, siekiančių eiti ar einančių pareigas VTD. Neigiamos informacijos negauta. Pareigybių, prieš skiriant į kurias
pateikiamas rašytinis prašymas STT pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas patvirtintas VTD direktoriaus 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 27V61.
IRD. Į STT buvo kreiptasi dėl 1 asmens, siekiančio eiti pareigas IRD. Negauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas.
TVŪD. Į STT buvo kreiptasi dėl 1 asmens, siekiančio eiti pareigas TVŪD. Negauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas.
MD. Į STT buvo kreiptasi dėl 1 asmens, siekiančio eiti pareigas MD. Neigiamos informacijos negauta.
MC. Į STT buvo kreiptasi dėl 3 asmenų. Neigiamos informacijos negauta.
„Regitra“. Į STT kreiptasi dėl informacijos apie 4 asmenis, siekiančius eiti pareigas, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas STT. Atsižvelgiant į
gautą informaciją 1 asmuo nebuvo priimtas į darbą, dėl kitų asmenų negauta informacijos, dėl kurios asmuo negalėtų būti paskirtas į pareigas.
JTS, ADIC, „Pušynas“, „Dainava“: atvejų, dėl kurių reikėtų kreiptis į STT 2020 m., nebuvo.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-1-1 reikšmė pasiekta.
Sudaryti ir kasmet atnaujinti vykdomų veiklos sričių VRM
Kasmet iki Užtikrintas VRM ir VRM
sąrašus VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose.
Korupcijos
gruodžio 1 d. pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos
prevencijos
ir
sričių
sisteminimas,
siekiant
vidaus tyrimų
užtikrinti korupcijos pasireiškimo
skyrius (toliau –
tikimybės
nustatymo
jose
KPVTS),
nuoseklumą ir periodiškumą.
VRM pavaldžios
įstaigos
Pasiekti rezultatai .Vykdoma.
2020 metais visos įstaigos peržiūrėjo ir esant poreikiui atnaujino įstaigos veiklos sričių sąrašus, kuriuos pateikė KPVTS.
PD, PAGD, FNTT, VSAT, VST, RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD, ADIC, „Regitra“, MC, JTS, „Dainava“, „Pušynas“,
peržiūrėjo ir esant poreikiui atnaujino įstaigos veiklos sričių sąrašus, kuriuos pateikė VRM KPVTS.

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

„Orkestras“, „Sporto rūmai“.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-1-2 reikšmė pasiekta.
Stiprinti viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje kontrolę ir mažinti šių
pažeidimų riziką:
Vykdyti privačių interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę.

KPVTS, VRM Kasmet, ne
pavaldžios
rečiau
nei
įstaigos
kartą
per
kalendorinius
metus

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

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

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti rezultatai .Vykdoma.
VRM. Patikrinta 70 proc. darbuotojų, kuriems privaloma deklaruoti viešus privačius interesus, privačių interesų deklaracijos. Pažeidimų nenustatyta. Apie
nustatytus netikslumus informuoti deklaruojantieji asmenys.
PD. 2020 m. PD ir pavaldžiose policijos įstaigose buvo vykdoma Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi
kontrolė dėl 2690 policijos darbuotojų. Atsiradus pareigai privačius interesus deklaruoti viešųjų pirkimų iniciatoriams, buvo atlikta tokias funkcijas atliekančių
darbuotojų privačių interesų deklaravimo proceso peržiūra, kurios metu nustatyta, kad 35 pirkimų iniciatoriai nėra pateikę privalomų dokumentų. Pateikus
pastabas, trūkumai buvo pašalinti, privačių interesų deklaravimo procesas toliau buvo vykdomas tinkamai. Taip pat buvo atlikta 2020 m. sausio–liepos mėnesiais
priimtų į PD darbuotojų, privačių interesų deklaravimo proceso kontrolė. Ataskaitiniu laikotarpiu vertintos situacijos dėl policijos darbuotojų galimų interesų
konfliktų atliekant pareigas, taip pat dėl veiklos suderinamumo. 2020 m. PD ir pavaldžiose policijos įstaigose vykdant privačių interesų deklaravimo proceso
kontrolę ir atliekant privačių interesų deklaracijų peržiūras, konkrečiais atvejais nustačius darbuotojų deklaravimo, deklaracijų užpildymo ar kitus teisės aktų
nuostatų laikymosi trūkumus, buvo imamasi prevencinių priemonių ir konkretūs policijos darbuotojai buvo asmeniškai informuojami apie nustatytus trūkumus,
suteikiant galimybę jiems patiems trūkumus pašalinti iki nustatyto termino, neinicijuojant atitinkamų tyrimų dėl galimų teisės aktų pažeidimų. Vilniaus aps.
VPK atlikus 6 patikrinimus, 4 atvejais pradėti tarnybiniai patikrinimai (dėl 6 pareigūnų veiksmų), kurių metu konstatavus viešų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimus skirtos tarnybinės nuobaudos (2 griežti papeikimai, 1 papeikimas, 1 pastaba). Kauno aps. VPK dėl nustatyto 1
galimo interesų konflikto pažeidimo inicijuotas 1 tarnybinis patikrinimas. Priimtas sprendimas dėl nustatyto pažeidimo su tyrimo medžiaga pateiktas VTEK.
PAGD. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijose esanti informacija periodiškai peržiūrima. Nustačius galimus netikslumus informuojami deklaruojantys
asmenys. Per 2020 metus peržiūrėtos visos (100 proc.) VPGT darbuotojų privačių interesų deklaracijos. Apie darbuotojų privačių interesų deklaracijose
pastebėtus netikslumus el. paštu arba telefonu informuoti darbuotojų tiesioginiai vadovai. Atsižvelgiant į karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimą,
kontaktinis padalinių vadovų supažindinimas su jiems pavaldžių darbuotojų privačių interesų deklaracijomis nevykdytas.
FNTT. Patikrinta 39 (14 proc.) darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenys. Pažeidimų nenustatyta.
VSAT. 2020 m. buvo patikrintos 1064 (35 proc. visų pateiktų deklaracijų) privačių interesų deklaracijos lyginant jose pateiktą informaciją su kitose sistemose
ir registruose esančia informacija. Parengtos 42 rašytinės rekomendacijos, kurių asmenys turi imtis, kad išvengtų viešųjų ir privačių interesų konflikto. 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. Patikrinimų
metu buvo nustatytas vienas atvejis, kai pareigūnas nedeklaravo savo privačių interesų ir galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Teisės skyriuje
atlikus patikrinimą pažeidimas nebuvo nustatytas, tačiau sprendimą ir patikrinimo medžiagą vertinimui išsiuntus VTEK, ši nusprendė pati atlikti tyrimą. Atlikus
tyrimą buvo konstatuota, kad pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.
VST. 100 proc. darbuotojų, kuriems privaloma pateikti privačių interesų deklaraciją, ją pateikė. Nuolat atliekami patikrinimai, eigoje nustatytus netikslumus
nurodoma pašalinti. Patikrinus ryšius deklaravusių darbuotojų pareigybes, nenustatyta interesų konflikto.
RPD. Nuolat stebima informacija apie RPD darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, esant poreikiui su rezultatais supažindinami suinteresuoti
asmenys. Privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolės vykdymas detalizuojamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų vykdymo ir kontrolės RPD prie VRM apraše. 2020 m. patikrintos 23 iš 47 darbuotojų deklaracijos (49 proc).
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“ patvirtintas
pareigybių sąrašas, kurias einant darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus (aktuali redakcija 2020-05-22 Nr. 27V-60). Administravimo skyrius atlieka
privačių interesų stebėseną ir kontrolę. Nenustatyta, kad VTD darbuotojai būtų pažeidę Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą ar minėtą tvarkos aprašą.
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IRD. 2020 m. IRD darbuotojai pateikė 35 papildytas ir patikslintas privačių interesų deklaracijas. Teiktos konsultacijos viešųjų ir privačių interesų deklaracijų
pildymo klausimais. Peržiūrint IRD darbuotojų pateiktas deklaracijas buvo nustatyta pildymo netikslumų. Atsižvelgdami į nustatytus deklaracijų pildymo
netikslumus, darbuotojai deklaracijas tikslina.
TVŪD. Atlikta visų įstaigos darbuotojų, privalančių deklaruoti privačius interesus, privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolė (100 proc.).
Darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
MD ir jam priklausančiuose teritoriniuose skyriuose atsitiktine tvarka atliktas Viešųjų ir privačių interesų deklaracijų patikrinimas (11 proc. kiekvieno
administracijos padalinio darbuotojų deklaracijų.). Darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
ADIC. 14-os ADIC valstybės tarnautojų deklaracijos buvo patikrintos 2 kartus per metus. Darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
MC. Atlikta privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolė (2020-07-16) (100 proc.). Darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
JTS. 2020 m. atlikta visų JTS darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų peržiūra. Atnaujintas JTS darbuotojų viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (JTS direktorės 2020-04-17 įsakymas Nr. IV–10).
„Regitra“. 2020 m. atlikta 519 VĮ „Regitra“ darbuotojų (100 proc. darbuotojų, kurie privalo deklaruoti privačius interesus) privačių interesų deklaracijų
peržiūra. Apie peržiūros metu nustatytus netikslumus informuoti deklaruojantieji asmenys ir deklaracijos patikslintos. Padalinių vadovai supažindinti su
pavaldžių darbuotojų deklaracijose esančia informacija.
„Dainava“. Patikrinta 9 įstaigos darbuotojų (100 proc.) privačių interesų deklaracijos. Šių darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
„Pušynas“. Peržiūrėti 12 asmenų (100 proc. privalančių deklaruoti) deklaracijų duomenys. Neatitikimų nenustatyta.
„Orkestras“, „Sporto rūmai“: peržiūrėtos visos deklaracijos. Darbuotojų deklaracijose neatitikimų nenustatyta.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-1-3 reikšmė pasiekta
Teikti informaciją Valstybės tarnautojų registrui ir
VRM
Vidaus reikalų pareigūnų registrui apie asmenis, Administravimo
kurie įstaigos sprendimu yra patraukti tarnybinėn departamentas,
(drausminėn) atsakomybėn už šiurkščius tarnybinius
VRM
nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, susijusius
pavaldžios
su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
įstaigos
reikalavimų pažeidimais.

Nuolat, pagal Laiku pateikta VRM ir VRM
poreikį
pavaldžių įstaigų informacija
padės kitoms institucijoms pagal
jų poreikius gauti asmenis
apibūdinančius duomenis, kurie
šiurkščius
tarnybinius
nusižengimus, darbo pareigų
pažeidimus
padariusiems
asmenims sukelia Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje
nustatytas pasekmes.

Valstybės tarnautojų registrui ir
Vidaus reikalų pareigūnų
registrui nustatytais atvejais
pateikta
informacija
apie
asmenis,
kurie
patraukti
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn už šiurkščius
tarnybinius
nusižengimus,
darbo pareigų pažeidimus,
susijusius su Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo
reikalavimų pažeidimais.

Pasiekti rezultatai . Vykdoma.
FNTT. 2020 m. pateikta informaciją apie 1 vieną pareigūną, kuris, be kitų nustatytų pažeidimų, buvo patrauktas tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn už
šiurkštų tarnybinį nusižengimą, susijusį su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų pažeidimais.
VSAT. 2020 m. Vidaus reikalų pareigūnų registrui buvo pateikta informacija apie 12 VSAT pareigūnų, kurių atžvilgiu atlikus tarnybinius patikrinimus buvo
konstatuota, kad be visų kitų pažeidimų jie padarė ir tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų
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pažeidimais. 7 pareigūnams skirtos pastabos, 4 pareigūnams skirti papeikimai ir 1 pareigūnui – griežtas papeikimas, ši tarnybinė nuobauda buvo apskųsta ir
Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu pakeista į švelnesnę – pastabą.
VST. 2020 m. tarnybinėn atsakomybėn už tarnybinį nusižengimą, susijusį su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų pažeidimais patrauktas
1 asmuo. Informacija pateikta Vidaus reikalų pareigūnų registrui.
VRM, PD, PAGD, RPD, IRD, MD, VTD, TVŪD, MC, ADIC, JTS, „Regitra“, „Dainava“, „Pušynas“, „Sporto rūmai“, „Orkestras“: tokių atvejų nebuvo.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-1-4 reikšmė pasiekta.
Pagal iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų KPVTS, VRM
valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio pavaldžios
socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – įstaigos
Apdraustųjų registras) gautus duomenis atlikti (išskyrus
tikrinimus dėl galimų valstybės tarnautojų interesų viešąsias įstaigas
konfliktų.
ir VĮ „Regitra“)

Kasmet, ne
rečiau
nei
kartą
per
kalendorinius
metus

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

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

Pasiekti rezultatai . Vykdoma.
VRM. Pagal iš Apdraustųjų registro duomenis, gautus iš IRD, 5 VRM valstybės tarnautojų, vykdančių kitą veiklą, galimų interesų konfliktų nenustatyta.
PD. Iš Apdraustųjų registro PD du kartus per metus gauna duomenis apie policijos darbuotojų kitą darbą. Įvertinus šiuos duomenis, buvo atliekamos policijos
darbuotojų privačių interesų deklaracijų peržiūros, vertinama, ar deklaracijose tinkamai pateikti visi teisės aktų reikalaujami duomenys dėl ryšių su juridiniais
asmenimis, vykdoma individualia veikla, narystės ir pareigų įmonėse ar įstaigose. Nustačius privačių interesų deklaracijų neatitikimų su Apdraustųjų registru,
konkrečiais atvejais policijos darbuotojai buvo asmeniškai informuojami apie tokius netikslumus, rekomenduojama jiems patikslinti privačių interesų
deklaracijose pateiktus duomenis. Pvz.: atlikus duomenų tikrinimą ir nustačius, kad PD darbuotojas, neturėdamas nustatyta tvarka išduoto leidimo dirbti kitą
darbą užėmė vadovo pareigas tam tikroje įmonėje, buvo įpareigotas kreiptis dėl leidimo dirbti kitą darbą bei patikslinti privačių interesų deklaraciją.
Apdraustųjų registro duomenimis, 2020 m. iš viso kitą darbą dirbo ar vertėsi individualia veikla 1360 darbuotojai.
PAGD. Apdraustųjų registro duomenys sulyginti su PAGD direktoriaus išduotais leidimais dirbti kitą darbą ir su darbuotojų privačių interesų deklaracijose
pateikta informacija. Galimų valstybės tarnautojų interesų konfliktų nenustatyta.
FNTT. Atliktas 60 FNTT valstybės tarnautojų patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta.
VSAT. 2020 m. kitą darbą dirbo 374 VSAT valstybės tarnautojai (tai sudaro 12 proc. visų VSAT valstybės tarnautojų), iš kurių 117 dirbo kitą darbą pagal
darbo sutartis. Atliekant analizę, nenustatyta atvejų, kad VSAT tarnautojų dirbamas kitas darbas (neatsižvelgiant į tai, ar jam buvo reikalingas leidimas, ar
nebuvo) būtų sukėlęs viešųjų ir privačių interesų konfliktą valstybės tarnyboje, sudarytų prielaidas tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, diskredituotų
valstybės tarnybos autoritetą ar kliudytų valstybės tarnautojui tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
VST. 2020 m. patikrinta 100 proc. VST darbuotojų duomenų. Duomenys buvo palyginti su privačių interesų deklaracijose pateikta informacija. Atlikti 25
patikrinimai dėl pareigūnų, dirbusių kitą darbą, ir 5 patikrinimai dėl privačių interesų deklaracijų pateikimo. 1 pareigūnui paskirta tarnybinė nuobauda pastaba,
kiti įspėti, 5 patikrinimai nebaigti pareigūnams esant vaiko priežiūros atostogose
RPD. Pagal iš Apdraustųjų registro duomenis, gautus iš IRD, 5 RPD valstybės tarnautojų, vykdančių kitą veiklą, galimų interesų konfliktų nenustatyta.
IRD. 2020 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.
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Nr.
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Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
VTD. Pagal iš Apdraustųjų registro duomenis, gautus iš IRD, sutikrinus leidimus dirbti kitą darbą, patikrinus viešų ir privačių interesų deklaracijas, nenustatyta,
kad per 2020 m. VTD tarnautojai ar darbuotojai pagal darbo sutartis vykdytų nesuderinamąją veiklą.
TVŪD. Pagal iš Apdraustųjų registro duomenis, gautus iš IRD, pažeidimų nenustatyta.
MD. Atlikus darbuotojų tikrinimą Apdraustųjų registro gautų duomenų pagrindu, galimų interesų konfliktų, susijusių su funkcijų vykdymu dirbant papildomą
darbą ar valstybės tarnautojų dalyvavimu su valstybės tarnyba nesuderinamojoje veikloje, nenustatyta.
ADIC. Pagal iš Apdraustųjų registro duomenis, gautus iš IRD, 4 ADIC darbuotojų, vykdančių kitą veiklą, galimų interesų konfliktų nenustatyta.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-1-5 reikšmė pasiekta.
Pagal iš Administracinių nusižengimų registro ir KPVTS, VRM
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registro gautus pavaldžios
duomenis atlikti tikrinimus dėl valstybės tarnautojų įstaigos
tarnybinės atsakomybės.
(išskyrus
viešąsias įstaigas
ir VĮ „Regitra“)

Kasmet, ne
rečiau
nei
kartą
per
kalendorinius
metus

Įvertinama, ar nėra įstatymuose
nustatytų pagrindų, kurie užkerta
kelią valstybės tarnautojui toliau
eiti pareigas ar yra tiesiogiai susiję
su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu.

Pagal
iš
Administracinių
nusižengimų
registro
ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautus
duomenis atliekami VRM ir
VRM pavaldžiose įstaigose
pareigas einančių valstybės
tarnautojų patikrinimai.

Pasiekti rezultatai . Vykdoma.
VRM. Pagal iš Administracinių nusižengimų registro (toliau – ANR) duomenis, gautus iš IRD, aplinkybių, dėl kurių VRM darbuotojui būtų užkirstas kelias eiti
pareigas VRM ar taikyti tarnybinę atsakomybę, nenustatyta. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie VRM valstybės tarnautojus nėra.
PD. 2020 m. už administracinius nusižengimus atsakomybėn patraukti 2808 policijos darbuotojai, kurie padarė 3102 administracinius nusižengimus, daugiausiai
dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenimis, 2020 m. policijos įstaigose pradėtuose ikiteisminiuose tyrimuose
dėl policijos įstaigų darbuotojų galimai padarytų nusikalstamų veikų priimti sprendimai 33 bylose, iš jų 20 sprendimų nutraukti ikiteisminį tyrimą, 1
išteisinamasis nuosprendis, 12 apkaltinamųjų nuosprendžių.
PAGD. ANR 2020 m. I pusmečio duomenų pagrindu atlikti tarnybiniai patikrinimai dėl 3 pareigūnų administracinių nusižengimų: 2 pažeidimai pripažinti
mažareikšmiais, pareigūnų elgesys svarstytas Etikos komisijoje, 1 tarnybinis patikrinimas sustabdytas. ĮKNR 2020 m. I pusmečio duomenų pagrindu atlikti
tarnybiniai patikrinimai dėl 2 pareigūnų veiksmų. Pareigūnams skirtos tarnybinės nuobaudos – 1 griežtas papeikimas, 1 pastaba. Dėl 2020 m. II pusmečio
duomenų pateikimo 2021-01-22 raštu Nr. 9.4-139 kreiptasi į IRD.
FNTT. Atliktas 60 FNTT valstybės tarnautojų patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta.
VSAT. Per 2020 m. 1042 VSAT darbuotojai padarė 1120 administracinių nusižengimų. Atlikus analizę nustatyta, kad 5 pareigūnai buvo padarę šiurkščius
administracinius teisės nusižengimus, t. y. transporto priemonės vairavimas esant neblaiviam, girto pasirodymas viešoje vietoje bei narkotinių ir psichotropinių
medžiagų vartojimas. Visais atvejais buvo inicijuoti tarnybiniai patikrinimai. Atlikus tarnybinius patikrinimus 3 pareigūnai buvo atleisti iš vidaus tarnybos,
vienam buvo skirta tarnybinė nuobauda griežtas papeikimas, vieno atžvilgiu tarnybinis patikrinimas sustabdytas, kadangi pareigūnas apskundė administracinio
nusižengimo byloje priimtą nutarimą. Dažniausiai padaromi ir fiksuojami administraciniai teisės nusižengimai tai leistino greičio viršijimas ir kiti
administraciniai nusižengimai susiję su transportu ir kelių ūkiu.
Taip pat 2020 m. 15 pareigūnų ir 1 karjeros valstybės tarnautojui pareikšti įtarimai už padarytas nusikalstamas veikas (9 už padarytas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, 7 – už nekorupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.) Iš minėtų 16 valstybės tarnautojų šiai dienai 2 nuteisti, 2 atžvilgiu ikiteisminis
tyrimas nutrauktas, 3 atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, 9 laukia sprendimo. Iš 16, kuriems pareikšti įtarimai, 3 atleisti iš VSAT.
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VST. 2020 m. patikrinta 100 proc. VST darbuotojų duomenų. 1 pareigūno atžvilgiu buvo atliktas tarnybinis patikrinimas, nustatyti tarnybinės etikos
pažeidimai, pareigūno elgesys apsvarstytas VST Tarnybinės etikos komisijoje. Dėl 1 pareigūno kreiptasi į VRM Centrinę ekspertų komisiją, nes pareigūnas
Didžiojoje Britanijoje buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.
RPD. Pagal IRD pateiktą informaciją dėl 7 RPD valstybės tarnautojų padarytų administracinių nusižengimų, informacijos, dėl kurių jiems būtų užkirstas kelias
eiti pareigas įstaigoje ar taikyti tarnybinę atsakomybę, nenustatyta. Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie RPD valstybės tarnautojus nėra.
IRD. Atlikus tikrinimą ANR duomenų pagrindu, aplinkybių, dėl kurių būtų užkirstas kelias eiti IRD pareigas ar taikyti tarnybinę atsakomybę, nenustatyta.
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre duomenų apie IRD valstybės tarnautojus nebuvo.
VTD. Pagal iš ANR ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registro duomenis, gautus iš IRD, nustatyta, kad per 2020 m. VTD tarnautojai bei darbuotojai pagal
darbo sutartis nepadarė pažeidimų, kurie užkirstų kelią valstybės tarnautojui toliau eiti pareigas ar yra tiesiogiai susiję su tarnybinės atsakomybės taikymu.
TVŪD. Pagal IRD pateiktą pateiktus duomenis, TVŪD darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį, pradėtas tyrimas ir pareikšti įtarimai pagal BK 182 str. 2
d. (įvykis nesusijęs su darbo santykiais TVŪD). Sprendimas dar nepriimtas. Pagal iš ANR duomenis, gautus iš IRD, aplinkybių, dėl kurių TVŪD darbuotojui
būtų užkirstas kelias eiti pareigas VRM ar taikyti tarnybinę atsakomybę, nenustatyta.
MD. 2020 metais patikrinus Administracinių nusižengimų registre ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registre duomenis apie valstybės tarnautojų padarytus
administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas, pagrindų, kurie užkerta kelią valstybės tarnautojui toliau eiti pareigas ar yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės taikymu, nenustatyta.
ADIC. Pagal IRD pateiktą informaciją dėl 4 ADIC darbuotojų padarytų administracinių nusižengimų, informacijos, dėl kurių darbuotojams būtų užkirstas kelias
eiti pareigas įstaigoje ar taikyti tarnybinę atsakomybę, nenustatyta.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-2-1 reikšmė pasiekta.
Didinti VRM informacinės sistemos Centrinio VRM pavaldžios
duomenų banko (toliau – VRIS CDB) duomenų įstaigos, kurios
tvarkymo kontrolę.
savo
veikloje
naudojasi VRIS
CDB
duomenimis

Kasmet, ne Išvengta situacijų, kai VRIS CDB
rečiau
nei duomenimis
naudojamasi
kartą
per neteisėtai ar nepagrįstai.
kalendorinius
metus

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

Pasiekti rezultatai . Vykdoma.
PD. 2020 m. policijos įstaigose atlikti 1831 darbuotojų duomenų tvarkymo duomenų registruose teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimai. Dėl patikrinimų metu
nustatytų pažeidimų 2020 m. pradėti 26 tarnybiniai patikrinimai. Tarnybinėn atsakomybėn patraukta 15 policijos pareigūnų (skirta 12 papeikimų, 2 griežti
papeikimai, 1 pastaba). 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. Per 2020 m. nustatytas 1 nepagrįstą duomenų patikrinimą atlikęs pareigūnas. Pažeidimą padariusiam pareigūnui skirta tarnybinė nuobauda – pastaba.
PAGD pavaldžiose įstaigose atlikus patikrinimus, pažeidimų nenustatyta. Pažymėtina, kad per 2020 m. šią priemonę vykdė tik dalis PAGD teritorinių
struktūrinių padalinių. Dėl šios priežasties 2021 m. numatyta atlikti didesnio masto naudojimosi VRIS CDB duomenų bazių duomenimis teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimus.
FNTT. Atliktas 2 administracinių padalinių 6 pareigūnų VRIS CDB vartotojų atliktų asmens duomenų peržiūros teisėtumo planinis patikrinimas. FNTT
Duomenų peržiūros kontrolės komisija atlikto patikrinimo metu pažeidimų nenustatė. Taip pat FNTT Duomenų peržiūros kontrolės komisija atliko FNTT
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Įvykdymo
Laukiami rezultatai
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terminas
pareigūno – vyriausiojo tyrėjo, atliktų VRIS CDB asmens duomenų užklausų teisėtumo kontrolinį patikrinimą ir nustatė, kad pareigūnas atliko 14 užklausų
nesant faktinio ir teisinių pagrindų. Surašytas tarnybinis pranešimas, (atliktas tarnybinis patikrinimas, nustatytas pažeidimas).
VSAT. 2020 m. patikrintas 46 VSAT struktūrinių padalinių, 606 darbuotojų, naudojimosi duomenų bazėmis teisėtumas. Patikrinimo metu dėl nustatytų
pažeidimų, kai pareigūnai duomenų bazėse esančią informaciją naudojo asmeniniais tikslais, buvo inicijuoti 6 tarnybiniai patikrinimai, 3 pareigūnams skirtos
tarnybinės nuobaudos – papeikimai, 8 – pastabos, 1 pareigūnui skirtos kitokio poveikio priemonės. Daugiau pažeidimų nenustatyta, 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 nenustatyta.
IRD. Pagal pateiktas ataskaitas apie VRIS CDB naudotojų, dirbančių keturiuose IRD administraciniuose padaliniuose, atlikti duomenų peržiūros veiksmų
teisėtumo patikrinimai. Pažeidimų nenustatyta.
MD. Atlikus MD valstybės tarnautojų ir darbuotojų VRIS CDB duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimus, nustatyta: 2 valstybės
tarnautojai be teisėto pagrindo atliko fizinių ir juridinių asmenų patikrinimus. Vienu atveju siūlytina skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą (sprendimo
priėmimui tyrimo išvada persiųsta į darbuotojo naują darbovietę), kitu atveju – skirta pastaba.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-2-2 reikšmė iš dalies pasiekta.
KPVTS teikti informaciją apie VRM pavaldžiose VRM pavaldžios
įstaigose atliekamus tarnybinius patikrinimus įstaigos
(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).

Nuolat, pagal Bus užtikrinta: VRM pavaldžių
poreikį
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.

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
PD, PAGD. Vykdant Korupcijos prevencijos aprašo 35, 36 punktuose numatytus reikalavimus, nuolat, pagal poreikį, KPVTS teikiama informacija apie
įstaigose atliekamus tarnybinius patikrinimus.
FNTT. Vykdant Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 35, 36 punktuose numatytus reikalavimus, VRM KPVTS pranešta apie 5 tarnybinius patikrinimus: 4 –
dėl šiurkštaus tarnybinio nusižengimo padarymo (1 iš jų sustabdytas), 1 – dėl pareigūno vardo pažeminimo.
VSAT. 2020 m. buvo atlikti 97 tarnybiniai patikrinimai, 17 nelaimingų atsitikimų tyrimų bei 90 tyrimų siekiant nustatyti, ar pareigūnų turėtas sąlytis su įtariama
ar sergančiais COVID-19 liga asmenimis buvo susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu.
VST. 2020 metais atlikti 65 tarnybiniai patikrinimai. Korupcijos prevencijos aprašo nustatytais atvejais, pradėjus tarnybinį patikrinimą ir patvirtinus išvadą,
informuotas VRM KPVTS.
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VTD. VRM kanclerio nurodymu dviejų VTD valstybės tarnautojų atžvilgiu atliktas tarnybinio nusižengimo tyrimas dėl jų asmeniniuose facebook paskyrose
pasidalintu A. Tapino filmuku apie išeinančią „Lietuvos lenkų rinkimų akciją“. Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą, nustatyta, kad valstybės tarnautojai
tarnybinio nusižengimo nepadarė.
RPD, IRD, TVŪD, MD, ADIC, MC, JTS, „Regitra“, „Dainava“, „Pušynas“, „Orkestras“, „Sporto rūmai“: tokių atvejų nebuvo.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-2-2 reikšmė pasiekta
Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti įstaigos Policijos
2019–2021
Bus užtikrintas tinkamas Vidaus Teisminių ginčų dėl pareigūnui
informaciją, susijusią su įstaigos pareigūnui departamentas
m.
tarnybos statuto 59 straipsnio 10 išmokėtos kompensacijos už
išmokėta kompensacija už trečiojo asmens jam prie
VRM
dalies
nuostatos, trečiojo asmens jam padarytus
padarytus sužalojimus bei pareigūno, vykdžiusio (toliau – PD),
reglamentuojančios
pareigūnui sužalojimus vykdant tarnybines
tarnybines pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens Valstybės sienos
išmokėtos sumos išieškojimo iš pareigas
bei
pareigūno,
veiksmų, artimiesiems išmokėta kompensacija.
apsaugos
žalą padariusio asmens statutinės vykdžiusio tarnybines pareigas
tarnyba
prie
įstaigos naudai, įgyvendinimas.
ir žuvusio dėl trečiojo asmens
VRM (toliau –
veiksmų,
artimiesiems
VSAT),
išmokėtos
kompensacijos
Finansinių
išieškojimo iš trečiojo asmens
nusikaltimų
skaičius.
tyrimo tarnyba
prie
VRM
(toliau – FNTT),
Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo
departamentas
prie
VRM
(toliau
–
PAGD),
Viešojo
saugumo
tarnyba
prie
VRM (toliau –
VST)
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
PD. 2020 m. policijos įstaigose teisminių ginčų dėl pareigūnui išmokėtos kompensacijos už trečiojo asmens jam padarytus sužalojimus vykdant tarnybines
pareigas išieškojimo skaičius – 13.
VSAT. 2020 m. nebuvo atvejų kai pareigūnui buvo išmokėta kompensacija už trečiojo asmens jam padarytus sužalojimus bei pareigūno, vykdžiusio tarnybines
pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų, artimiesiems išmokėta kompensacija.
FNTT, VST, PAGD: nurodytų atvejų nebuvo.
Priemonės

Vykdytojai
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Eil.
Nr.
1.9.

1.10.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti įstaigos KPVTS, VRM 2019–2021
Bus
užtikrintas
tinkamas Sprendimų taikyti / netaikyti
informaciją, susijusią su įsiteisėjusiuose teismo Administravimo m.
tarnybinės atsakomybės taikymas. tarnybinę atsakomybę skaičius.
sprendimuose konstatuotų įstaigos padarytų departamentas,
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų.
VRM pavaldžios
įstaigos
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM. 2020 m. įsiteisėjusių teismų sprendimų, kuriuose būtų konstatuoti VRM padaryti įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai, negauta.
PD. Priimti 3 teismo sprendimai, kuriuose konstatuoti policijos įstaigų teisės aktų pažeidimai. Policijos įstaigose priimti 3 sprendimai taikyti/netaikyti tarnybinę
atsakomybę.
VSAT. LVAT 2020-11-25 sprendimu byloje Nr. eA-2258-575/2020 iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSAT, pareiškėjai priteista 1 352,98 Eur
turtinės ir 30 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (201810-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas konstatavo, kad šioje byloje vertinamas ne pareigūno veiksmų teisėtumas panaudojant šaunamąjį ginklą
Baudžiamojo kodekso požiūriu, bet kaip Lietuvos Respublikos valstybė laikosi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos reikalavimų. Tai,
kad pareigūnas baudžiamųjų įstatymų nepažeidė, nepaneigia valstybės kaltės dėl Konvencijos pažeidimo. Lietuvos Respublikos valstybė, nustatydama VSAT
pareigūnų šaunamojo ginklo panaudojimo sąlygas ir pagrindus, teisės normų neišdėstė pakankamai aiškiai, kad būtų pašalintos prielaidos pareigūnams teisės
normas suprasti įvairiai. Konvencijos 41 straipsnyje nustatyta, kad jeigu teismas nustato Konvencijos ar jos protokolų pažeidimą, teismas gali priteisti
nukentėjusiajai šaliai teisingą atlyginimą. Tarnybinė atsakomybė pareigūno atžvilgiu nebuvo taikoma.
„Regitra“. 2020 m. konstatuoti įstatymų pažeidimai dviejose LVAT bylose: Nr. eA-2067-502/2020 (dėl vairavimo egzamino), Nr. A-2126-438/2020 (dėl
prašymo grąžinti teisę vairuoti). Per 2020 m. nebuvo sprendimų taikyti tarnybinę atsakomybę.
PAGD, FNTT, VST, RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD, ADIC: nurodytų atvejų nebuvo.
MC, JTS, „Dainava“, „Pušynas“, „Orkestras“, „Sporto rūmai“: atsižvelgiant į tai, kad šiose įstaigoje nėra valstybės tarnautojų (dirba tik darbuotojai pagal
darbo sutartis), priemonė nėra vykdoma.
Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti įstaigos KPVTS, VRM 2019–2021
Bus užtikrintas tinkamas teisės 1. Bendras išieškotinų žalų
informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos Administravimo m.
aktų, reglamentuojančių žalos skaičius.
įstatymo 38 straipsnio ar Vidaus tarnybos statuto 43 departamentas,
išieškojimą iš kalto asmens, 2. Sprendimų taikyti / netaikyti
straipsnio nuostatų taikymu, sprendžiant valstybės VRM pavaldžios
įgyvendinimas.
materialinę
atsakomybę
tarnautojo neteisėta kalta veika įstaigai padarytos įstaigos
skaičius.
materialinės žalos atlyginimo klausimą.
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM. 2020 m. nenustatyta atvejų, susijusių su Valstybės tarnybos įstatymo 38 straipsnio ar Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio nuostatų taikymu VRM
valstybės tarnautojų ir įstaigų prie VRM vadovų atžvilgiu.
PD. 2020 m. užfiksuoti 29 atvejai, kai valstybės tarnautojo neteisėta kalta veika padaryta žala policijos įstaigai, 28 atvejais priimti sprendimai taikyti/netaikyti
materialinę atsakomybę. Taip pat atlikta analizė apie 2020 m. nustatytą materialinę žalą, atsiradusią dėl apgadintų tarnybinių transporto priemonių eismo įvykių
metu ir taikytą išieškojimo praktiką. Policijos įstaigos per pusmetį patyrė 171 tūkst. Eur materialinę žalą dėl apgadintų transporto priemonių. Dėl policijos
pareigūnų kaltės per eismo įvykius padaryta žalos už 83 tūkst. Eur – iš šios sumos policijos įstaigos, prisiimdamos riziką, padengė 62 tūkst. Eur žalą, iš
pareigūnų, atlikus vidinius tyrimus, pareikalavo sumokėti 6,5 tūkst. Eur. Analizė rodo, kad per šį laikotarpį iš pareigūnų išieškota per 5 tūkst. Eur (26 kartus),
Priemonės

Vykdytojai
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Eil.
Nr.

1.11.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
t. y. vidutiniškai 198 Eur už vieną eismo įvykį. Dėl PD užfiksuoto 1 atvejo, kai valstybės tarnautojo neteisėta kalta veika padaryta žala policijos įstaigai,
klausimas dėl materialinės atsakomybės taikymo sprendžiamas.
VST. 2020 metais Nėra priimtų sprendimų netaikyti materialinės atsakomybės.
4 atvejais priimti sprendimai taikyti materialinę atsakomybę:
1 atvejis: valstybės tarnautojas savo noru atlygino žalą;
2 atvejis: VST kreipėsi į teismą dėl 56,92 Eur žalos atlyginimo iš valstybės tarnautojo (teismo sprendimas kol kas neįsiteisėjęs);
3 atvejis: VST kreipėsi į teismą dėl 3045,79 Eur žalos atlyginimo iš valstybės tarnautojo (sprendimas įsiteisėjo);
4 atvejis: VST kreipėsi į teismą dėl 247,48 Eur žalos atlyginimo iš valstybės tarnautojo (sprendimas įsiteisėjo).
PAGD, FNTT,VSAT, RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD, ADIC: nebuvo atvejų, kad būtų nustatyta, jog valstybės tarnautojas neteisėta kalta veika įstaigai padarė
materialinę žalą.
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.
Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti įstaigos VRM
2019–2021
Bus užtikrintas tinkamas teisės 1. Bendras atvejų, kiek kartų
informaciją, susijusią su Valstybės tarnybos Administravimo m.
aktų, reglamentuojančių valstybės įstaiga atlygino tarnautojo
įstatymo 39 straipsnio ar Vidaus tarnybos statuto 44 departamentas,
institucijų regreso (atgręžtinio padarytą žalą, skaičius.
straipsnio nuostatų taikymu, sprendžiant valstybės VRM pavaldžios
reikalavimo) teisę į žalą padariusį 2.
Sprendimų
išieškoti
institucijos ar įstaigos patirtos žalos išieškojimo įstaigos
valstybės
tarnautoją, išmokėtą (atlygintą žalą) sumą
klausimus, kai valstybės tarnautojo padarytą žalą
įgyvendinimas.
skaičius.
atlygina valstybės institucija ar įstaiga.
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM. 2020 metais buvo atvejai:
1. VRM, Bendrojo pagalbos centro ir Ryšių reguliavimo tarnybos padarytą žalą ir bylinėjimosi išlaidas atlygino Teisingumo ministerija iš specialaus fondo.
2. Kompensacijos už atlygintą žalą nereikalauta, kadangi neįmanoma nustatyti žalą padariusius asmenis, nes teismo sprendimas abstraktus.
PD. 2020 m. buvo 4 atvejai, kai policijos įstaigos atlygino valstybės tarnautojo padarytą žalą. Visais atvejais priimti sprendimai išieškoti iš valstybės tarnautojo
padarytą žalą.
PAGD. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019-12-19 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.
Išnagrinėjęs pareiškėjos apeliacinį skundą, LVAT 2020-06-08 administracinėje byloje Nr. A-3669-756/2020 nutarė pareiškėjos prašymą tenkinti iš dalies ir
priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos BPC, RRT ir VRM, atlyginti neturtinę žalą. Nutartis neskundžiama. PAGD sprendžiamas patirtos žalos
išieškojimo (regreso taikymo) klausimas.
FNTT. Per 2020 m. išnagrinėti keturi atvejai dėl FNTT valstybės tarnautojų padarytos žalos. Įvertinus visas aplinkybes ir reikalingas sąlygas materialinei
atsakomybei kilti, ir nenustačius pareigūnų neteisėtos kaltos veikos, priimti sprendimai neišieškoti padarytos žalos iš darbuotojų.
VSAT, VST, RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD, ADIC: nebuvo atvejų, kad būtų sprendžiamas įstaigos patirtos žalos išieškojimo klausimas, kai valstybės
tarnautojo padarytą žalą atlygino VSAT.
Priemonės

Vykdytojai
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Eil.
Nr.
1.12.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
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.
Informuoti KPVTS apie įsiteisėjusius teismų
Valstybės
Nedelsiant
Pateikti duomenys sudarys sąlygas 1. Atlikta analizė ir pateikta
sprendimus, kurie panaikino vidaus reikalų ministrui
tarnybos
įsiteisėjus
tolesnei jų analizei atlikti, esant rekomendacija.
pavaldžių ir atskaitingų įstaigų vadovų priimtus departamentas sprendimui
poreikiui
rekomendacijoms 2.
Sprendimų
išsiieškoti
sprendimus kaip neteisėtus ir nepagrįstus ir priteisia
prie VRM
parengti ir tinkamai įgyvendinti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
darbuotojui atlyginti jam padarytą žalą (turtinę, (toliau – VTD)
Vidaus tarnybos statuto 38 skaičius.
neturtinę).
straipsnio 4 dalies nuostatas.
Priemonės

Vykdytojai

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
Parengta Tarnybinių ginčų nagrinėtų 2020 m. administraciniuose teismuose apžvalga ir teikiama žiniai VRM. VRM KPVTS pateiktos 7 bylos, kuriose VRM
pavaldume esanti įstaiga padarė žalą tarnautojams.
1.13.

Kiekvienais metais KPVTS teikti korupcijos,
tarnybinių nusižengimų
prevencijos ir kontrolės, vykdomos įstaigoje,
apžvalgą – ataskaitą.

PD,
VSAT,
FNTT,
PAGD,
VST

Kiekvienų
Pateikti duomenys sudarys sąlygas Korupcijos,
tarnybinių
metų
I tolesnei jų analizei atlikti, nusižengimų prevencijos ir
ketvirtis
rekomendacijoms parengti.
kontrolės, vykdomos įstaigoje,
apžvalga pateikiama KPVTS.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
PD, PAGD, FNTT, VSAT, VST. Korupcijos, tarnybinių nusižengimų prevencijos ir kontrolės, vykdomos įstaigoje, apžvalga – ataskaita pateikta VRM KPVTS.
1.14.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-2-3 reikšmė pasiekta.
Kaupti ir analizuoti duomenis apie tai, kokius PD,
2019–2021
ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose ir Informatikos ir m.
su kokiais tiekėjais susijusius ekspertinius ryšių
vertinimus yra atlikę įstaigoje dirbantys ekspertai.
departamentas
prie
VRM
(toliau – IRD),
VSAT, Asmens
dokumentų
išrašymo centras
prie
VRM,
PAGD,
VRM
KPVTS
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.

Būtų
užtikrintas
ekspertų VRM ir VRM pavaldžiose
nešališkumas
atliekant įstaigose sudaryti ir ne rečiau
ekspertinius
vertinimus nei kas pusmetį atnaujinami
skirtingose VRM pavaldžiose ekspertinius
vertinimus
įstaigose.
viešuosiuose
pirkimuose
atliekančių ekspertų sąrašai,
sukaupti
duomenys
apie
ekspertų atliktus ekspertinius
vertinimus.
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Eil.
Nr.

1.15.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
PD. Nebuvo atnaujintas ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose atliekančių ekspertų sąrašas. Priemonės vykdytojai informavo, kad vykdant sudėtingus
viešuosius pirkimus, ekspertai kviečiami iš išorės. Ekspertinis vertinimas vykdomas išimtinais atvejais, o pasitelkiami ekspertai yra paskiriami konkrečiai
(vienetinei) užduočiai, vertinimui. Ekspertų išvados ir vertinimai visais atvejais yra apsvarstomi ir ekspertų išvados kartu su posėdžio protokolu saugomos
Dokumentų valdymo sistemoje ir pirkimo dokumentų byloje. Policijos įstaigose per 2020 m. ekspertų paslaugomis buvo naudotasi2 kartus.
PAGD. 2020 m. atlikti ekspertiniai vertinimai dėl 8 viešųjų pirkimų. Vertinimus iš viso atliko 7 ekspertai, kurie visi yra PAGD darbuotojai. Ekspertiniams
vertinimams išorės ekspertai pasitelkti nebuvo. 2 iš 8 pirkimų ekspertiniams vertinimams pasitelkta po 2 ekspertus, 3 iš 8 pirkimų vertinimus atliko tas pats
ekspertas. Analizės metu nenustatyta sąsajų tarp ekspertų ir tiekėjų, kurių pasiūlymų ekspertinius vertinimus jie atliko. PAGD pavaldžiose įstaigose per 2020
m. ekspertiniai vertinimai atlikti nebuvo.
VSAT. 2020 m. buvo atliktas 51 toks viešasis pirkimas, kuriuose ekspertinius vertinimus atliko 48 VSAT dirbantys asmenys. Daugiausiai ekspertiniai
vertinimai buvo atliekami transporto priemonių bei valstybės sienos stebėjimo sistemų vykdytuose viešuosiuose pirkimuose.
IRD. 2020 m. Parengtas IRD ekspertų, atlikusių ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose, sąrašas.
ADIC. Atlikti vertinimai viešuosiuose pirkimuose:
-„Apsauginės, priešgaisrinės, automatinio gesinimo, vaizdo stebėjimo bei įeigos kontrolės sistemų priežiūros, techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos
pirkimas“.
-„Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo ir integracinės sąsajos su migracijos IS sukūrimo paslaugos pirkimas“.
-„Asmens biometrinių duomenų surinkimo techninės ir susijusios programinės įrangos nuomos pirkimas“.
-„Leidimo gyventi blankų gamybos paslaugos pirkimas“.
- Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės (ADIC-A34-41) tiekėjų kvalifikacijos vertinimas.
- Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo ir integracines sąsajos su migracijos IS sukūrimo paslaugų pirkimas Nr. ADIC-D4-43.
-Asmens dokumentų gamybos techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Nr. ADIC-D4-4.
-Elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonių pirkimas (ADIC-A34-41).
-Asmens dokumentų išdavimo informacinės sistemos modernizavimo ir integracinės sąsajos su migracijos IS sukūrimo paslaugų pirkimas Nr. ADIC-D2-26.
-Asmens dokumentų gamybos techninės ir programinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimas Nr. ADIC-D4-43.
-PIN kodų vokų pirkimo tiekėjų kvalifikacijos vertinimas.
-PIN kodų vokų pirkimo galimų tiekėjų kvalifikacijos vertinimas.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-1-3-1 reikšmė pasiekta.
Atlikti pagal įstaigos nustatytus kriterijus įstaigoje Turto valdymo ir 2019–2021
vykstančių viešųjų pirkimų prevencines patikras.
ūkio
m.
departamentas
prie
VRM
(toliau – TVŪD)
ir
įstaigos,
savarankiškai
vykdančios
viešuosius
pirkimus

Užtikrintas
viešųjų
pirkimų
prevencinės kontrolės vykdymas.

Nustatytų pažeidimų dalis nuo
visų atliktų supaprastintų ir
tarptautinių viešųjų pirkimų.
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Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
PD Imuniteto valdyba atliko 6 PD vykdomų viešųjų pirkimų vertinimus. Trūkumų buvo nustatyta penkiuose vertintuose pirkimuose (pirkimų vykdytojui buvo
pateiktos pastabos dėl teisės aktuose nustatytos viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų privalomų dokumentų nepateikimo iki pirkimų procedūrų
pradžios, dėl pirkimo poreikio formavimo, pasirengimo pirkimui ir kitų pirkimų procedūrų). Nuo 2020 m. rugpjūčio mėnesio, pakeitus PD viešųjų pirkimų
veiklos organizavimą, pirkimų paraiškos su iniciatyviniais pirkimų dokumentais yra pateikiamos derinti ir juos vertinti Pirkimų prevencinę kontrolę
atliekančiam Imuniteto valdybos pareigūnui. 2020 m. rugpjūčio – gruodžio mėnesiais iš viso buvo įvertintos 86 pirkimo paraiškos su kitais pirkimų dokumentais
(rinkos tyrimų, techninių specifikacijų ir kt. dokumentai), pateiktos konkrečios pastabos dėl įvairių dokumentų parengimo trūkumų su siūlymais juos pašalinti.
2020 m. taip pat buvo atliekama stebėsena ir dėl kitų vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų, susipažįstama su pirkimo dokumentais, vertinami galimi rizikos
veiksniai. Buvo pateikta nuomonė (PD VPS) su siūlymais dėl viešųjų pirkimų būdu įsigyjamų mokymo paslaugų iš savo darbuotojų, teikiamos nuomonės
pirkimų komisijai dėl įstaigoje gautų pretenzijų. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą informaciją buvo atliktas vertinimas dėl Vilniaus aps. VPK
sudarytos Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų teikimo sutarties vykdymo. Taip pat buvo atliekama PD viešųjų
pirkimų komisijos narių nešališkumo, konfidencialumo deklaracijų teikimo stebėsena, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių policijos darbuotojų privačių
interesų deklaravimo kontrolė. Koordinuota policijos įstaigose viešųjų pirkimų prevencinės kontrolės funkciją atliekančių darbuotojų veikla, teikta metodinė
pagalba. 2020 m. policijos įstaigose (be PD) atlikti iš viso 27 viešųjų pirkimų vertinimai, iš kurių 5 inicijuoti ir pradėti prevencinę kontrolę atliekančių darbuotojų
iniciatyva. Pirkimų prevencinės kontrolės vertinimai 2020 metais neatlikti Vilniaus aps. VPK, Panevėžio aps. VPK, Policijos įstaigose vertintuose pirkimuose
esminių teisės aktų pažeidimų nenustatyta, fiksuotos pastabos dėl inicijuojamo pirkimo dokumentų rengimo (Klaipėdos aps. VPK).
PAGD. 2020 m. PAGD viešųjų pirkimų prevencinė komisija atliko 5 viešųjų pirkimų prevencines patikras. Visų šių pirkimų iniciatorius – BPC. Dėl 4 pirkimų
pažeidimų nenustatyta, 1 atveju nustatyti rinkos tyrimo netikslumai. Taip pat PAGD gautos informacijos dėl galimai padarytų pažeidimų pagrindu įvertinti
šie pirkimai:
1. Mobiliųjų (automobilinių) ir mobiliųjų (pastatomų) sirenų pirkimo dokumentai.
2. Rūbų džiovinimo spintų pirkimo dokumentai.
3. Ugniagesių šalmų pirkimo atviro konkurso sąlygos.
4. Aukšto slėgio kompresorių Bauer Junior II, Bauer P-100, Bauer Mariner 320 dalų pirkimo dokumentai.
UGM 2020 metais PAGD Vidaus audito skyrius atliko auditą, pažeidimų dėl rengtų viešųjų pirkimų dokumentų nenustatyta.
VSAT. 2020 m. VSAT buvo atlikti du viešųjų pirkimų prevenciniai patikrinimai pagal nustatytus kriterijus. Prevenciniai patikrinimai buvo atliekami: viešajame
pirkime dėl amunicijos liemenių, kuriame laimėtoju buvo pripažinta UAB „Teksnija“, bei dėl tekstilinių skiriamųjų ženklų, kuriame laimėtoju buvo pripažinta
UAB „Naujasis siluetas“. Minėtuose viešuosiuose pirkimuose UAB dalyvavo kaip vienas tiekėjas. Atlikus patikrinimus VSAT Turto valdymo valdybai ir
Viešųjų pirkimų skyriui buvo pateiktas siūlymas viešojoje erdvėje skelbti audinių, naudojamų uniformos ir jos aksesuarų siuvime, specifikacijas, o taip pat
rengiant viešųjų pirkimų dokumentus juose pagrįsti būtinybę įsigyti VSAT reikmėms reikalingą vieną ar kitą prekę ar paslaugą.
VST. Atlikta 10 prevencinės kontrolės patikrinimų, nustatyti neesminiai neatitikimai teisės aktų nuostatoms, pateiktos išvados ir pasiūlymai veiklos tobulinimui.
Metinis bendras atliktų tarptautinių ir supaprastintų pirkimų skaičius – 14 (A). Per metus nustatytas pažeidimas 1–me pirkime (B). Darbuotojas įspėtas.
TVŪD direktoriaus 2015-04-28 įsakymu Nr. 8V-42 sudaryta TVŪD viešųjų pirkimų prevencinė kontrolės komisija ir patvirtintas jos darbo reglamentas.
Komisija, atsižvelgdama į planuojamų viešųjų pirkimų rizikingumą bei specifiškumą, 2020 m. kovo 16 d. protokolu Nr. 8LI-147 vertinimui atrinko keturis
planuojamus viešuosius pirkimus. 2020-03-18 protokolu įvertintas viešasis pirkimas „Vidaus reikalų informacinės sistemos infrastruktūros optimizavimas:
techninės įrangos pirkimas” – prevenciškai patikrintas pirkimo pradžios etapas iki pirkimo sąlygų patvirtinimo (pirkimo dokumentų specialiosios sąlygos).
Pažeidimų nenustatyta. 2020-11-12 protokolu Nr. 8Li-373 įvertintas pirkimas „Vidaus reikalų registrų ir informacinių sistemų modernizavimas, siekiant
įgyvendinti asmens duomenų apsaugos reformą: Elektroninių paslaugų portalo modernizavimo ir plėtros paslaugos“. Prevencinė patikra atlikta pirkimo
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Eil.
Nr.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
procedūrų vykdymo nuo pirkimo sąlygų patvirtinimo iki pirkimo sutarties rengimo etape (patikrinant pasiūlymų vertinimo procedūras). Komisija, patikrinusi
pasiūlymų vertinimo procedūras, esminių pastabų dėl jų neturėjo.
JTS. Prevencinę kontrolę atliekantis asmuo, vadovaudamasis JTS Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto JTS direktorės
2018-03-21 įsakymu Nr. IV-22, 13 punktu, nuolat vykdo vykstančių viešųjų pirkimų prevencines patikras. 2020 m. nebuvo nustatyta pažeidimų vykdant
viešuosius pirkimus.
„Regitra“. Viešųjų pirkimų valdymo tvarkos aprašo nustatyta tvarka atlikus prevencines patikras, pažeidimų nenustatyta.
„Dainava“. Pažeidimų nenustatyta tiek vykdant prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę Centro „Dainava“ viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus
kontrolės tvarkos apraše nustatytais atvejais. tiek nepriklausomam auditui vykdant Centro „Dainava“ įgyvendinamų ES projektų „Inovatyvi psichologinė
reabilitacija“ Nr. ENI-LLB-1-052“ ir „Bendradarbiavimas stiprinant tarpvalstybinės sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus“ Nr. LT-PL-3R-220 viešųjų
pirkimų kontrolę (nepriklausomas auditas vertina visus Projektų pirkimus). Pastaba: Centras „Dainava“ 2020 m. vykdė tik supaprastintus pirkimus, didžioji jų
dalis yra mažos vertės pirkimai.
„Pušynas“. Patikrintas 1 ūkinių prekių pirkimas. Pažeidimų nenustatyta.
„Sporto rūmai“. Pažeidimų nenustatyta. Tarptautinių viešųjų pirkimų įstaiga nevykdo.
Priemonės

Vykdytojai

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 įstatymo nustatyta tvarka KPVTS,
Kiekvienų
Veiklos
sričių antikorupcinė Atliktas vertinimas ir nustatyti
atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą VRM pavaldžios metų
III analizė ir vertinimas padės korupcijos rizikos veiksniai.
VRM ir VRM pavaldžių įstaigų veiklos srityse.
įstaigos
ketvirtis
nustatyti svarbiausius korupcijos
rizikos veiksnius veiklos srityse
(teisės aktų spragas, tobulintinas
administracines
procedūras,
sprendimų priėmimo tvarką ar
pan.) ir imtis reikiamų korupcijos
prevencijos
priemonių
nustatytoms korupcijos grėsmėms
mažinti ar šalinti.
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
2020 metais korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas šiose įstaigų veiklos srityse:
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Eil.
Nr.

2.2.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
VRM. Asmenų priėmimas į Vidaus reikalų ministerijos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, priėmimas. Vidaus reikalų ministerijos dovanų, gautų pagal
tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimas, vertinimas.
PD. Policijos įstaigų atliekamos ekspertizės ir objektų tyrimai (mokamos paslaugos).
PAGD. Objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimas (reglamentavimas, procedūrų atlikimas).
FNTT darbuotojų kompiuterinės darbo vietos administravimas ir perkeliamos informacijos apsaugos užtikinimas.
VSAT darbuotojų duomenų bazių peržiūrų teisėtumo kontrolė.
VST. Tarnybinių transporto priemonių naudojimas, degalų sunaudojimo normų apskaita ir kontrolė.
RPD. Klausimo dėl regionų socialinės, ekonominės plėtros ir (arba) infrastruktūros projektų pripažinimo regioninės svarbos projektais teikimas svarstyti
regiono plėtros tarybai.
VTD. Centralizuota valstybės tarnautojų atranka.
IRD. Kompiuterinių darbo vietų priežiūros kaip paslaugos teikimas.
TVŪD. Turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymas ir likvidavimas bei pardavimas viešuose prekių aukcionuose
MD. Asmenų prašymų išduoti vizas priėmimas.
ADIC. Asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatų ir kvalifikuotų elektroninio parašo sertifikatų sudarymas.
MC. Prekių ir (ar) paslaugų viešųjų pirkimų organizavimas.
JTS. Projektų vykdytojų prašymų dėl pakeitimų nagrinėjimas, sprendimų priėmimas. Projektų ataskaitų tikrinimas ir tvirtinimas.
„Regitra“. Transporto priemonių registravimas.
„Dainava“. Vidaus reikalų sistemos pareigūnų sveikatos priežiūra (registracija, paslaugų suteikimas).
„Pušynas“. Asmenų, kuriems teikiamos paslaugos, registracija, apskaita, atsiskaitymo už paslaugas organizavimas.
„Orkestras“. Priėmimo į darbą procesas.
„Sporto rūmai“. Piniginių lėšų ir materialinių vertybių apskaita ir kontrolė.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-1 reikšmė pasiekta.
Parengti motyvuotą išvadą dėl Vidaus reikalų KPVTS
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
ministras Parengta motyvuota išvada ir
informuotas apie VRM ir VRM pateikta STT.
pavaldžių
įstaigų
veikloje
einamaisiais metais išaiškintas
korupcijos grėsmes ir priemones,
kurias numatoma įgyvendinti
korupcijos rizikos veiksniams
pašalinti ar sumažinti.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Motyvuota išvada dėl Vidaus reikalų ministerijos ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų veiklos sričių, kuriose yra korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rezultatų, STT buvo pateikta 2021-01-29 raštu Nr. 1D-557.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-2 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.

2.3.1.

Priemonės

Vykdytojai

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 lengvųjų automobilių ir VSAT
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“.

Įvykdymo
terminas

2019
m.
gruodžio 31
d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Bus nustatytas aiškus ir vienodas
tarnybinių transporto priemonių
techninės priežiūros ir remonto
reglamentavimas visiems VSAT
padaliniams.

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“.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Patvirtintas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tarnybinių transporto priemonių naudojimo tvarkos aprašas.
2.3.2.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-3 reikšmė pasiekta.
Parengti VSAT tarnybinių transporto priemonių VSAT
techninės priežiūros ir remonto paslaugų bei detalių
viešųjų
pirkimų
vykdymo
inicijavimo
rekomendacijas.

2019
m.
gruodžio 31
d.

Detaliai reglamentuotos VSAT
transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto paslaugų bei
detalių viešųjų pirkimų vykdymo
procedūros.

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

Pasiekti rezultatai. 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 remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.3.3.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-4 reikšmė pasiekta.
Reglamentuoti pagal panaudos ir subnuomos sutartis FNTT
valdomų tarnybinių automobilių naudojimą (FNTT
transporto priemonių naudojimo taisyklėse įrašyti

2019
m.
gruodžio 31
d.

Užtikrintas
aiškus
teisinis Pakeistos FNTT transporto
reglamentavimas,
nustatantis priemonių naudojimo taisyklės,
pagal panaudos ir subnuomos patvirtintos FNTT direktoriaus
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

atskirą nuostatą, reglamentuojančią FNTT laikinai
sutartis FNTT valdomų tarnybinių 2008 m. kovo 28 d. įsakymu
valdomų (panaudos, subnuomos pagrindais)
automobilių naudojimą.
Nr. 38-V „Dėl Finansinių
transporto priemonių naudojimą, kiek jo
nusikaltimų tyrimo tarnybos
nereglamentuoja TVŪD prie LR VRM transporto
prie Lietuvos Respublikos
priemonių naudojimo taisyklės, patvirtintos TVŪD
vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 8Vtarnybinių ir netarnybinių
221 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie
lengvųjų
automobilių
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
naudojimo
taisyklių
transporto
priemonių
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“.
patvirtinimo”).
Pasiekti rezultatai. 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.
2.3.4.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-5 reikšmė pasiekta.
Tobulinti valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ VĮ „Regitra“
„Regitra“) generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 25
d. įsakymu Nr.V-116 patvirtintas VĮ „Regitra“
tarnybinių bei specialiosios paskirties transporto
priemonių naudojimo taisykles.

2020 m.
gruodžio 1 d.

Teisės aktas bus papildytas
aiškiomis nuostatomis, kuriose bus
nurodoma, kas konkrečiai vykdo
tarnybinio transporto naudojimo
pagal paskirtį, taip pat saugojimo
ir žymėjimo kontrolę.

Pakeistos
VĮ
„Regitra“
generalinio direktoriaus 2007
m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V116 patvirtintos VĮ „Regitra“
tarnybinių bei specialiosios
paskirties transporto priemonių
naudojimo taisyklės.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-12-29 patvirtintos naujos redakcijos Tarnybinių transporto priemonių naudojimo taisyklės.
2.3.5.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-6 reikšmė pasiekta.
Papildyti VĮ „Regitra“ padalinių nuostatus ir VĮ „Regitra“
atitinkamų darbuotojų pareigybių aprašymus
numatant, kad jie vykdo tarnybinio transporto
naudojimo, saugojimo ir žymėjimo kontrolę.

2019 m.
gruodžio
31 d.

Užtikrinta efektyvesnė tarnybinio
transporto naudojimo, saugojimo
ir žymėjimo kontrolė.

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

Pasiekti rezultatai. 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.
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Eil.
Nr.
2.3.6.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti ir patvirtinti teisės aktą, reglamentuojantį VĮ „Regitra“
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.

Įvykdymo
terminas
2019 m.
gruodžio
31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Atsižvelgiant į patvirtintame
teisės 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.

Pasiekti rezultatai. 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.
2.3.7.
2.3.8.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-8 reikšmė pasiekta.
Neteko galios nuo 2020 m. kovo 30 d., įsakymas Nr. 1V-291
Parengti Migracijos departamento prie VRM (toliau MD
– MD) direktoriaus įsakymą dėl leidimų laikinai
gyventi išdavimo instrukcijos patvirtinimo.

2019 m.
gruodžio
31 d.

Teisės akte bus apibrėžtos MD direktoriaus įsakymu
nuostatos dėl nustatomo „pagrįsto patvirtinta leidimų laikinai
termino“
trūkstamiems gyventi išdavimo instrukcija.
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
išsiųstas
pranešimas
apie
prašymo
nagrinėjimo termino sustabdymą.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Parengtos:
- leidimo laikinai gyventi prašymo priėmimo atmintinė;
- leidimo laikinai gyventi prašymo nagrinėjimo, kai užsienietis ketina dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos darbą atmintinė;
- leidimo laikinai gyventi prašymo nagrinėjimo, kai užsienietis turi profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių trūksta Lietuvoje sąrašą pagal ekonominės veiklos
rūšis, atmintinė;
- išrašyto leidimo laikinai gyventi teikimo atmintinė.
Atmintinės nuolat atnaujinamos ir papildomos atsižvelgiant į MIGRIS kūrimo eigą. Sukūrus MIGRIS leidimo laikinai gyventi nagrinėjimo procesus, atmintinės
bus papildytos MIGRIS procesų veiksmais.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-10 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.9.

Priemonės

Vykdytojai

Parengti MD vidaus kontrolės aprašo, patvirtinto MD
MD direktoriaus 2017 m. kovo17 d. įsakymu Nr. 3K41 „Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidaus
kontrolės aprašo patvirtinimo“
(toliau – Kontrolės aprašas), keitimo projektą ir
pateikti jį tvirtinti MD direktoriui.

Įvykdymo
terminas
2020 m.
gruodžio 1 d.

Laukiami rezultatai
Bus aiškiai detalizuoti kontrolės
veiksmai, apimtis, periodiškumas,
atsakingi asmenys ir kt.

Laukiamo rezultato kriterijai
Pakeistas Kontrolės aprašas.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Parengtas ir Migracijos departamento direktoriaus 2020-12-31 įsakymu Nr. 3K-347 patvirtinta MD vidaus kontrolės politika.
2.3.10.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-11 reikšmė pasiekta
Parengti prašymų dėl leidimų laikinai gyventi (pagal MD
Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių
teisinės padėties“ 40 str. 1 d. 41 p.) nagrinėjimo
atmintinę.

2019 m.
gruodžio
31 d.

Atmintinėje
bus
nuosekliai Parengta Prašymų dėl leidimų
išdėstyta prašymo nagrinėjimo laikinai gyventi nagrinėjimo
eiga, terminai ir valstybės atmintinė.
tarnautojo veiksmai ir taip
padidinta priimamų sprendimų
kokybė ir užtikrinta, kad prašymai
bus išnagrinėti teisės aktuose
nustatytais terminais.

Pasiekti rezultatai. 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.
2.3.11.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-12 reikšmė pasiekta.
Parengti ir patvirtinti pareigūnų siuntimo į asmens VRM Medicinos 2019 m.
sveikatos priežiūros įstaigas, kurių savininko teises centras (toliau – gruodžio
ir pareigas įgyvendina VRM, tvarkos aprašą.
MC)
31 d.

Užtikrinta
skaidri
pareigūnų
siuntimo į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina
VRM, tvarka.

Parengtas
ir
patvirtintas
pareigūnų siuntimo į asmens
sveikatos priežiūros įstaigas,
kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina VRM,
tvarkos aprašas.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
MC direktoriaus 2020-01-08 įsakymu Nr. DI-10 patvirtinta „Pareigūnų siuntimo ir patekimo į reabilitacijos įstaigas tvarka“ (pakeitimai 2020-05-07).
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-13 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.12.

Priemonės

Vykdytojai

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

Įvykdymo
terminas
2019 m.
gruodžio
31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Užtikrintas
skaidrumas,
naudojantis
MC
internetinės
registracijos į asmens sveikatos
priežiūros įstaigas, kurių savininko
teises ir pareigas įgyvendina
VRM, sistema.

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

Pasiekti rezultatai. 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 (pakeitimas 2020-05-07 Nr. 4R-74)
2.3.13.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-14 reikšmė pasiekta.
Pakeisti MC direktoriaus 2016 m. kovo 3 d. įsakymą MC
Nr. 4R - 25 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos Medicinos centro Centrinės
medicinos ekspertizės komisijos narių nusišalinimo
nuo ekspertizės atlikimo procedūros patvirtinimo“.

2019 m.
gruodžio
31 d.

Aiškiai
aprašyta
CMEK Pakeistas MC direktoriaus
pirmininko-gydytojo
2016 m. kovo 3 d. įsakymas Nr.
nu(si)šalinimo procedūra.
4R-25
„Dėl
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Medicinos centro
Centrinės
medicinos
ekspertizės komisijos narių
nusišalinimo nuo ekspertizės
atlikimo
procedūros
patvirtinimo“.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
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.

Įvykdymo
terminas
Parengti ir patvirtinti VšĮ Vilniaus kultūros, VšĮ
Vilniaus 2019 m.
pramogų ir sporto rūmų ilgalaikio materialiojo ir kultūros,
gruodžio 31
nematerialiojo, trumpalaikio turto, pripažinto pramogų
ir d.
nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, sporto rūmai
nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašą su
atitinkančiais priedais.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

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.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Įtraukta į įstaigos Apskaitos politiką, patvirtintą VšĮ Vilniaus kultūros, pramogų ir sporto rūmų direktoriaus 2018-12-31 įsakymu Nr. 3V-23.
2.3.15.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-16 reikšmė pasiekta
Pakeisti pareigybių aprašymus, nustatant vykdomų TVŪD
funkcijų sąsają su TVŪD administracijos padalinio
nuostatuose numatytais uždaviniais ir funkcijomis.

2019 m.
birželio 1 d.

Pareigybių
aprašymuose Pakeisti atitinkamų TVŪD
nustatytos darbuotojų funkcijos darbuotojų
pareigybių
turės tiesiogines sąsajas su TVŪD aprašymai.
administracijos padalinio ir TVŪD
nuostatuose
numatytais
uždaviniais.

Pasiekti rezultatai. 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.
2.3.16.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-17 reikšmė pasiekta.
Parengti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų RPD
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. 51V-3
„Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos įgyvendinimo
administravimo Regioninės plėtros departamente
prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų
aprašo patvirtinimo“ (toliau – Vidaus

2019 m.
gruodžio
31 d.

RPD vidaus procedūrų apraše bus Pakeistas Vidaus procedūrų
aiškiai detalizuotos procedūros, aprašas.
kai tvirtinantysis RPD darbuotojas
nepritaria parengtai projektinio
pasiūlymo vertinimo išvadai.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

procedūrų aprašas), pakeitimo projektą.
Pasiekti rezultatai. 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).
2.3.17.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-18 reikšmė pasiekta.
Parengti ir patvirtinti projektų valdymo aprašą, Informatikos ir 2020 m.
detalizuojantį projektų, susijusių su informacinių ryšių
gruodžio 1 d.
sistemų programinės įrangos sukūrimu, programinės departamentas
įrangos ir techninės įrangos modernizavimu, prie
VRM
įsigijimu,
(toliau – IRD)
inicijavimą, vykdymą ir kontrolę (toliau – Projektų
valdymo aprašas).

Detalizuotas
projektų Parengtas
ir
patvirtintas
inicijavimas, vykdymas, kontrolė; Projektų valdymo aprašas.
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.

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
Parengtas IRD direktoriaus įsakymo „Dėl Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamų projektų
valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas ir pateiktas pasirašyti.
2.3.18.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-19 reikšmė pasiekta iš dalies.
Pakeisti Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir Centras
vidaus kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą VšĮ „Dainava“
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro
„Dainava“ (toliau – Centras „Dainava“) direktorės
2017 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-46 „Dėl viešųjų
pirkimų organizavimo, vykdymo, ir vidaus kontrolės
tvarko aprašo VšĮ Valstybės ir savivaldybių
tarnautojų mokymo centre „Dainava“ patvirtinimo“.

2019
m.
gruodžio 31
d.

Užtikrintas
aiškus
teisinis
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.

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“.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas pakeistas Centro „Dainava“ direktoriaus 2019-12-31 įsakymu Nr. A-90.
2.3.19.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-20 reikšmė pasiekta.
Pakeisti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VSAT
VRM (toliau – VSAT) bendradarbiavimo su
Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
tvarkos aprašą, patvirtintą VSAT vado 2017 m.
balandžio 5 d. įsakymu Nr. 4-209.

2020 m.
birželio 30 d.

1) visuose VSAT padaliniuose
suvienodintos atrankų ir siuntimų
organizavimo procedūros;
2) tiksliai aprašytos atrankų ir
siuntimų organizavimo
procedūros, jų įvykdymo terminai
bei aiškiai apibrėžta atsakomybė;
3) nustatytos kontrolės
(priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės ir kt.

Pakeistas VSAT
bendradarbiavimo su Europos
sienų ir pakrančių apsaugos
agentūra tvarkos aprašas,
patvirtintas VSAT vado 2017
m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.
4-209.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-02-07 patvirtintas VSAT vado įsakymas Nr. 4-61 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
bendradarbiavimo su Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra“ bei 2020-02-24 patvirtintas VSAT vado įsakymas Nr. 4-89 „Dėl Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atrankos į Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros nuolatinį korpusą ir
jos organizuojamus mokymus tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuris 2020-12-23 VSAT vado įsakymu Nr. 4-467 pakeistas, jame aiškiau apibrėžiant atrankos
kriterijus. Minėtais įsakymais VSAT padaliniuose suvienodintos atrankų ir siuntimų į mokymus organizavimo procedūros, aprašytos atrankų ir siuntimų į
mokymus organizavimo procedūros, jų įvykdymo terminai bei aiškiai apibrėžta atsakomybė ir kt.
2.3.20.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-21 reikšmė pasiekta.
Pakeistas
Neteisėtos
paramos
gavimo
ir FNTT
panaudojimo analizės atlikimo tvarkos aprašą (toliau
– Analizės aprašas), patvirtintą Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie VRM direktoriaus
2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-170, nustatant
aiškius Analizės aprašo taikymo pagrindus bei
tinkamos procedūros atlikimą ir kt. detalizuojant
analizės atlikimo terminų pratęsimų periodiškumą ir
kt.

2020 m.
birželio 30 d.

1) nustatyti aiškūs Aprašo taikymo
pagrindai, eliminuojant galimybę
Aprašą
taikyti
nagrinėjant
skundus,
pareiškimus
ar
pranešimus apie nusikalstamą
veiką arba patiems pareigūnams
nustačius nusikalstamos veikos
požymius;
2) nustatytos aiškios analizės
atlikimo procedūros, jų atlikimo
terminai ir terminų pratęsimo
galimybės;

Pakeistas Analizės aprašas,
patvirtintas FNTT direktoriaus
2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu
Nr. V-170.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

3) nustatytas aiškus kontrolės
mechanizmas ir kt.
Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-05-18 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-71 patvirtintas Neteisėtos paramos gavimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (nauja redakcija).
2.3.21.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-22 reikšmė pasiekta.
Pakeisti Asmens duomenų tvarkymo policijos PD
įstaigose taisykles, patvirtintas Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2015 spalio 28 d. įsakymu
Nr. 5-V-964.

2020
m.
gruodžio 31
d.

Užtikrinta Asmens duomenų
tvarkymo
policijos
įstaigose
taisyklių atitiktis Reglamento (ES)
2016/679) ir Direktyvos (ES)
2016/680 nuostatoms.

Pakeistos Asmens duomenų
tvarkymo taisyklės,
patvirtintos Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2015
spalio 28 d. įsakymu Nr. 5-V964.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Atliktas Asmens duomenų tvarkymo taisyklių atnaujinimo procesas užtikrinant atitikimą Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentui
(ES) 2016/679 ir Direktyvai (ES) 2016/680. Parengtas ir pateiktas tvirtinimui Asmens duomenų tvarkymo taisyklių projektas.
2.3.22.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-22 reikšmė pasiekta.
Pakeisti Vidaus reikalų informacinės sistemos PD
centrinio duomenų banko duomenų tvarkymo
kontrolės policijoje tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos policijos generalinio komisaro 2005 m.
gruodžio 26 d. įsakymu Nr. 5-V-328.

2020
m.
gruodžio 31
d.

Užtikrintas
aiškus
teisinis
reglamentavimas,
nustatytos
aiškios
naudotojų
asmens
duomenų peržiūros, veiksmų
teisėtumo patikrinimo procedūros.

Pakeistas Vidaus reikalų
informacinės
sistemos centrinio duomenų
banko duomenų tvarkymo
kontrolės policijoje tvarkos
aprašas, patvirtintas Lietuvos
policijos generalinio komisaro
2005 m. gruodžio 26 d.
įsakymu Nr. 5-V-328.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Atlikta naudotojų asmens duomenų peržiūros, veiksmų teisėtumo patikrinimo procedūrų koregavimo ir atnaujinimo analizė. Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2021-01-15 įsakymu Nr. 5-V-31 patvirtintas Policijos informacinių sistemų ir registrų ir Vidaus reikalų informacinės sistemos tvarkymo kontrolės
policijoje tvarkos aprašas.
2.3.23.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-22 reikšmė pasiekta.
Pakeisti Ugniagesių gelbėtojų mokyklos nuotolinio PAGD
mokymo organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko 2017 m.
birželio 29 d. įsakymu Nr. 4-82.

2020 m.
gruodžio
31 d.

Aiškiai reglamentavus, kas ir kaip Pakeistas Ugniagesių gelbėtojų
vertina
nuotoliniu
būdu mokyklos nuotolinio mokymo
besimokančių dalyvių mokymosi organizavimo tvarkos aprašas.
rezultatus, bus užkirstas kelias
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
galimiems
atvejams.

Laukiamo rezultato kriterijai

piktnaudžiavimo

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos viršininko 2020-02-20 įsakymu Nr. 4-23 pakeistas Ugniagesių gelbėtojų mokyklos nuotolinio mokymo organizavimo tvarkos
aprašas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-25 reikšmė pasiekta.
2.3.24. Atnaujinti Skatinimo ir apdovanojimo Vadovybės VAD
2020 m.
Užtikrinta
Skatinimo
ir Pakeistas Skatinimo ir
apsaugos departamente prie Vidaus reikalų
birželio 30 d. apdovanojimo
Vadovybės apdovanojimo Vadovybės
ministerijos tvarkos aprašą, patvirtintą Vadovybės
apsaugos
departamente
prie apsaugos departamente prie
apsaugos departamento prie VRM direktoriaus 2016
Vidaus
reikalų
ministerijos Vidaus reikalų ministerijos
m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V-288, pagal šiuo metu
tvarkos
aprašo
atitiktis tvarkos aprašas.
galiojantį Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų
galiojantiems teisės aktams.
skatinimo ir apdovanojimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55.
Priemonė iš sąrašo brauktina. VAD nuo 2020-07-01 tapo Vadovybės apsaugos tarnyba – savarankiška, VRM nepavaldi, įstaiga.
2.3.25.

Parengti detalų prašymų dėl Lietuvos Respublikos MD
pilietybės ir prie jų pridedamų dokumentų priėmimo
proceso MD (teritoriniuose padaliniuose) aprašymą.

2020 m.
birželio 30 d.

Bus
suvienodinta
asmenų
aptarnavimo MD (teritoriniuose
padaliniuose) praktika, užtikrintas
aiškus ir skaidrus dokumentų
priėmimo procesas, nustatyti
aiškūs MD darbuotojo, priimančio
prašymą dėl Lietuvos Respublikos
pilietybės, veiksmai.

Parengta prašymų dėl Lietuvos
Respublikos pilietybės ir prie
jų pridedamų dokumentų
priėmimo MD (teritoriniuose
padaliniuose) atmintinė.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-05-11 MD teritoriniams padaliniams buvo parengta ir išplatinta Lietuvos Respublikos pilietybės klausimais prašymų priėmimo atmintinė. Ji taip pat
pasiekiama ir Migracijos departamento žinių bazėje.
2.3.26.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-27 reikšmė pasiekta.
Peržiūrėti TVŪD valstybės tarnautojų ir darbuotojų, TVŪD
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus

2020 m.
birželio 30 d.

Užtikrintas finansų kontrolės Pakeisti ir patvirtinti
procedūrų nuoseklus laikymasis, pareigybių aprašymai.
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Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

ir patikslinti (atskirti) juose sutarčių vykdymo ir
sutarčių kontrolės funkcijas.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

išvengta galimų korupcijos rizikos
veiksnių.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Pakeisti pareigybių aprašymai, atskiriant sutarčių vykdymo ir kontrolės funkcijas.
2.3.27.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-28 reikšmė pasiekta.
Parengti teisės aktą, reglamentuojantį ugniasienės IRD
taisyklių kūrimą, keitimą ir naikinimą.

2020 m.
birželio 30 d.

Ugniasienes administruojantiems
specialistams
bus
nustatytos
aiškios
procedūros,
reglamentuojančios ugniasienės
taisyklių kūrimą.

IRD direktoriaus įsakymu
patvirtintos procedūros,
reglamentuojančios
ugniasienės taisyklių kūrimą,
keitimą ir naikinimą.

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
Rengiamos procedūros, reglamentuojančios ugniasienės taisyklių kūrimą, keitimą ir naikinimą. Priemonės vykdymas užsitęsė dėl pasikeitusių prioritetų,
susijusių su karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimu.
2.3.28.

2.3.29.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-29 reikšmė nepasiekta.
Tobulinti VĮ „Regitra“ srities teisės aktus, VĮ „Regitra“
reglamentuojančius transporto priemonių vairavimo
įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo procesą.

2020 m.
gruodžio
30 d.

Teisės aktai papildyti tikslesniais
reikalavimais, kad būtų galima
efektyviau
užkardyti
sukčiaujančius
klientus
ir
užtikrinti darbuotojų atsakomybės
neišvengiamumo principą.

Pakeisti VĮ „Regitra“ srities
transporto priemonių
vairavimo įgūdžių ir gebėjimų
patikrinimo procesą
reglamentuojantys teisės aktai.

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-12-11 patvirtintas naujai parengtas Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašas.
2020-12-21 patvirtintas Įgaliojimų egzaminuoti vairuotojus suteikimo, sustabdymo, pratęsimo arba panaikinimo tvarkos aprašo pakeitimas.
Pakeisti VĮ „Regitra“ darbuotojų etikos kodekso VĮ „Regitra“
2020 m.
Sumažintas nekonkliudentiniais Pakeistas VĮ „Regitra“
nuostatas, numatant papildomus apribojimus
birželio 30 d. veiksmais
daromas
poveikis darbuotojų etikos kodeksas.
poveikio egzaminuotojams darymui.
egzaminuotojams,
užtikrintas
etikos normų laikymasis.
Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
2020-05-29 patvirtintas VĮ „Regitra“ etikos kodekso pakeitimas.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-30 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.30.

Priemonės
Tobulinti VšĮ valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ asmens duomenų
tvarkymo proceso teisinį reglamentavimą.

Vykdytojai
Centras
„Dainava“

Įvykdymo
terminas
2020 m.
birželio 30 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Užtikrintas tinkamas asmens
duomenų tvarkymo procesas
(aiškiai apibrėžtos darbuotojų,
dalyvaujančių asmens duomenų
tvarkymo procese funkcijos, teisės
ir pareigos, nustatyta asmens
duomenų perdavimo padaliniuose
tvarka) ir šio proceso vidaus
kontrolės
sistema
Centre
„Dainava“.

Pakeistos Asmens duomenų
tvarkymo VšĮ valstybės ir
savivaldybių tarnautojų
mokymo centre „Dainava“
taisyklės, patvirtintos Centro
„Dainava“ direktoriaus 2018
m. gegužės 25 d. įsakymu Nr.
A-32.

Bus aiškiai reglamentuotas ETBT
programų komiteto ir Programos
jungtinio stebėsenos komiteto
pirmininko ir narių teisinis
statusas, konkrečios jų teisės ir
pareigos.

Pakeisti ETBT programų
komiteto darbo reglamentas ir
Programos jungtinio
stebėsenos komiteto darbo
reglamentas.

Pasiekti rezultatai. Neįvykdyta
Priemonę planuojama atlikti iki 2021 m. rugsėjo 30 d
2.3.31.

2.3.32.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-31 reikšmė nepasiekta.
Patikslinti Europos teritorinio bendradarbiavimo VRM RPD
tikslo (toliau –ETBT) programų komiteto ir Interreg
V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per
sieną programos (toliau – Programa) jungtinio
stebėsenos komiteto darbo reglamento nuostatas.

2020 m.
gruodžio 1 d.

Pasiekti rezultatai.
Peržiūrėti ETBT komiteto ir Programos stebėsenos komiteto reglamentai. Darbo reglamentuose numatytas aiškus ir baigtinis pirmininko funkcijų sąrašas.
Vidaus reikalų ministro įsakymais 2019-12-31 Nr. 1V-1046 ir 2020-02-06 Nr. 1V-112 pakeistos sudėtys ir pirmininkai.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-32 reikšmė pasiekta.
Reglamentuoti Lietuvos Respublikos delegacijos VRM RPD
2020 m.
Aiškiai reglamentuota Lietuvos Reglamentuota Lietuvos
narių Programos jungtiniame stebėsenos komitete
gruodžio 1 d. Respublikos delegacijos narių Respublikos delegacijos narių
darbo organizavimo tvarką.
Programos jungtiniame stebėsenos Programos jungtiniame
komitete darbo organizavimo stebėsenos komitete darbo
tvarka,
nustatanti
Lietuvos organizavimo tvarka.
delegacijos
narių
pasiūlymų
pateikimą, jų vertinimą ir pan.
Pasiekti rezultatai.
Parengtas ir vidaus reikalų ministro 2020-05-22 įsakymu Nr. 1V-503 patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-936 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo"
pakeitimas. Pakeistas ir papildytas taisyklių 13 punktas dėl Lietuvos delegacijos narių pasiūlymų.
Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-33 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
2.3.33.

Priemonės
Parengti ir vidaus reikalų ministro įsakymu
patvirtinti VRM RPD darbo procedūrų vadovą
ETBT Programos administravimui užtikrinti

Vykdytojai
VRM RPD

Įvykdymo
terminas
2020 m.
liepos 1 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Bus užtikrintas aiškus ir skaidrus Vidaus reikalų ministro
VRM procedūrų, administruojant įsakymu patvirtintas VRM
ETBT Programą, procesas.
RPD darbo procedūrų vadovas
ETBT Programos
administravimui užtikrinti.

Pasiekti rezultatai.
Parengtas ir Vidaus reikalų ministro 2020-07-10 įsakymu Nr. 1V-665 patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų
ir tarptautinių programų departamento darbo procedūrų vadovas 2014–2020 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos administravimui užtikrinti.
2.3.34.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-34 reikšmė pasiekta.
Parengti ir vidaus reikalų ministro įsakymu VRM RPD
patvirtinti ETBT projektų rizikos analizės ir atrankos
tikrinimui vietoje atlikimo tvarkos aprašą.

2020 m.
liepos 1 d.

Užtikrintas
aiškus
teisinis
reglamentavimas,
kuriuo
nustatomas ETBT programų
projektų rizikos analizės atlikimas.

Vidaus reikalų ministro
įsakymu patvirtintas ETBT
programų projektų rizikos
analizės ir atrankos tikrinimui
vietoje atlikimo tvarkos
aprašas.

Pasiekti rezultatai.
Parengti ir vidaus reikalų ministro 2020-06-05 įsakymu Nr. 1V-551 patvirtinti 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų projektų
ir tikrintojų tikrinimo vietoje atlikimo tvarkos aprašai.
2.4.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-2-1-35 reikšmė pasiekta.
Patvirtinti pranešimo apie perėjimą į kitą darbą KPVTS
formą ir nustatyti jo pateikimo tvarką bei terminus.

2019 m.
gruodžio 3
1 d.

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

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

Pasiekti rezultatai. Įvykdyta.
Pranešimo apie perėjimą į kitą darbą forma, kaip Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės tvarkos aprašo Vidaus
reikalų ministro 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.
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Eil.
Įvykdymo
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
Nr.
terminas
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 nemokamas ambulatorines MC,
2019 m.
Pacientams bus teikiama išsami Skelbiama informacija apie
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo Centras
gruodžio
informacija
apie
teikiamas nemokamas
ir
mokamas
fondo lėšomis) ir mokamas asmens sveikatos „Dainava“,
31 d.
nemokamas
(kompensuojamas paslaugas.
priežiūros paslaugas (įgyvendinama Šakinės VRM Poilsio ir
Privalomojo sveikatos draudimo
programos1 28 priemonė).
reabilitacijos
lėšomis) ir mokamas sveikatos
centras
priežiūros paslaugas.
„Pušynas“
Pasiekti rezultatai. Įvykdyta
MC. Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Medicinos_centras/PASPS/04_Mokamu%20paslaugu%20kainynas%202018.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 https://www.palangapusynas.lt/paslaugos/gydymas-ir-reabilitacija/
3.2.

1

Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-1-1 reikšmė pasiekta.
Pacientams teikti informaciją, apie Privalomojo MC
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

2019 m.
gruodžio
31 d.

Pacientai galės gauti informaciją
apie 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.

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 rezultato kriterijai

http:www.epaslaugos.lt) (įgyvendinama Šakinės
programos 68 priemonė).
Pasiekti rezultatai. 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.
3.3.

3.4.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-1-2 reikšmė pasiekta.
Informaciją apie Valstybės lėšomis apmokamų MC,
2019 m.
Padidės pacientų informuotumas, Pacientai
žinos
asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kainas skelbti įstaigos Centras
gruodžio
sumažės neoficialių mokėjimų už sveikatos priežiūros paslaugų
interneto svetainėje (įgyvendinama Šakinės „Dainava“,
31 d.
suteiktas sveikatos priežiūros apmokėjimo PSDF biudžeto
programos 70 priemonė).
VRM Poilsio ir
paslaugas kiekis.
lėšomis įkainius.
reabilitacijos
centras
„Pušynas“
Pasiekti rezultatai. Įvykdyta
MC. Informacija skelbiama įstaigos interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/2019-09-02%20Nr_%204R94%20D%C4%97l%20LR%20VRM%20MC%20vidaus%20tvarkos%20taisykli%C5%B3%20patvirtinimo.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/paslaugos/gydymas-ir-reabilitacija/
Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-1-3 reikšmė pasiekta.
VRM ir VRM pavaldžių įstaigų interneto svetainėse KPVTS,
paskelbti ir nuolat atnaujinti informaciją apie VRM pavaldžios
vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
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.

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM. Interneto svetainės https://vrm.lrv.lt/ skyriuje „Korupcijos prevencija“ 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 įgyvendinimo planai, ataskaitos, kontaktiniai duomenys, kuriais gali būti pranešama apie korupcijos
apraiškas policijoje ar neetišką pareigūnų elgesį. Skelbiama informacija apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos
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Eil.
Nr.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones. Pranešimo apie pažeidimus Lietuvos policijoje teikimo forma ir
būdai. Taip pat pateikta nuoroda į atnaujintą 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 svetainėse. PAGD kovos su
korupcija programa ir programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo ataskaita skelbiama PAGD interneto svetainės 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. Informacija pagal poreikį
atnaujinama.
VSAT interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ viešinama informacija, susijusi su įstaigos vykdoma korupcijos prevencija. Informacija nuolat
atnaujinama.
VST interneto svetainės http://vstarnyba.lrv.lt/ skyriuje „Korupcijos prevencija“ viešinama informacija, susijusi su įstaigos vykdoma korupcijos prevencija.
Informacija nuolat atnaujinama.
RPD. Interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt viešinama informacija, susijusi su įstaigos vykdoma korupcijos prevencija. Informacija nuolat atnaujinama.
IRD interneto svetainėje https://www.ird.lt/lt/korupcijos-prevencija skelbiama ir atnaujinama informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
VTD. Informacija apie VTD vykdomą korupcijos prevencijos veiklą skelbiama įstaigos interneto svetainės http://vtd.lrv.lt/ skiltyje „Korupcijos prevencija“.
TVŪD. Informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą TVŪD interneto svetainėje http://tvud.lrv.lt/ nuolat atnaujinama.
MD. Interneto svetainės www.migracija.lrv.lt skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikta informacija apie MD vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
Informacija naujinama pagal poreikį.
ADIC. Interneto svetainės https://adic.lrv.lt/ skyriuje „Korupcijos prevencija“ pateikta informacija apie ADIC vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
Informacija nuolat atnaujinama.
MC. Informacija apie korupcijos prevenciją nuolat atnaujinama nuorodoje https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-istaigos/lietuvos-respublikosvidaus-reikalu-ministerijos-medicinos-centras/teisine-informacija-2/korupcijos-prevencija-3
JTS. Interneto svetainėje www.vilniusjts.eu sukurtas atskiras skyrius „Korupcijos prevencija (http://www.vilniusjts.eu/korupcijos-prevencija). Visuomenei yra
sudaryta galimybė susipažinti su JTS vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis.
„Regitra“ interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ viešinama informacija, susijusi su įstaigos vykdoma korupcijos prevencija. Informacija nuolat
atnaujinama.
„Dainava“. Informacija, susijusi su korupcijos prevencija, skelbiama tinklapyje www.centrasdainava.lt, skyriuje „Veikla“, skiltyje „Korupcijos prevencija“.
Pagal poreikį atnaujinama.
„Pušynas“. Informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą skelbiama https://www.palangapusynas.lt/veikla/korupcijos-prevencija/.
„Orkestras“. Internetinėje svetainės https://vrmorkestras.lrv.lt/ skyriuje „Korupcijos prevencija“ informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą
skelbiama ir atnaujinama pagal poreikį.
„Sporto rūmai“. Interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ viešinama informacija, susijusi su įstaigos vykdoma korupcijos prevencija. Informacija
nuolat atnaujinama.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-2-1 reikšmė pasiekta.
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Eil.
Nr.
3.5.

Įvykdymo
terminas
VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose sudaryti KPVTS, VRM 2019–2021
galimybes įstaigos darbuotojams ar asmenims, pavaldžios
m.
susijusiems su įstaiga sutartiniais santykiais, pateikti įstaigos
informaciją apie pažeidimus 2 ir viešinti tokių
pranešimų teikimo galimybes.
Priemonės

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Užtikrinant
tinkamą
Vidinių
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalų įdiegimo ir jų
funkcionavimo
užtikrinimo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu
Nr.
1333
„Dėl
Lietuvos
Respublikos pranešėjų apsaugos
įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų
įgyvendinimą,
įstaigos
darbuotojams
ar
asmenims,
susijusiems su įstaiga sutartiniais
santykiais, bus sudaryta galimybė
vidiniais
kanalais
pateikti
informaciją apie pažeidimus.

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, pranešimų apie
pažeidimus skaičius (iš jų
nagrinėtų ir pagristų pranešimų
skaičius).

Pasiekti rezultatai. 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 informacija skelbiama https://vrm.lrv.lt/lt/korupcijosprevencija. Pranešimų negauta.
PD. 2020 m. PD vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu buvo gautas 1 pranešimas. Remiantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
7 straipsnio nuostatomis, gautas pranešimas buvo išsiųstas kompetentingai institucijai – Generalinei prokuratūrai. Pranešimų, gautų vidiniu informacijos
kanalu, registre Klaipėdos aps. VPK užregistravo iš Klaipėdos apygardos prokuratūros persiųstą nagrinėti pranešimą apie pažeidimą (pateiktas LR Pranešėjų
apsaugos įstatymo nuostatomis), tačiau jis gautas ne vidiniu pranešimų kanalu. Pranešimas perduotas nagrinėti pagal kompetenciją Klaipėdos aps. VPK KP
ENTV. Kitose policijos įstaigose pranešimų apie pažeidimus vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais 2020 metais nebuvo gauta.
PAGD direktoriaus 2020-03-04 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tvarkos aprašas. Informaciją
apie galimus pažeidimus VPGT darbuotojai ar asmenys, susiję su VPGT įstaigomis sutartiniais santykiais, gali pateikti vidiniu informacijos teikimo kanalu (el.
p. pranesk@vpgt.lt), taip pat sudarytos sąlygos tai padaryti į įstaigą atvykus asmeniškai. Būdai kaip pateikti duomenis viešinami PAGD interneto sveitainėje.
2020 m. VPGT darbuotojų ar su VPGT įstaigomis sutartiniais santykiais susijusių asmenų pranešimų apie pažeidimus PAGD vidiniu informacijos kanalu
negauta.
FNTT direktoriaus 2019-04-19 įsakymu Nr. V-72 patvirtintas „FNTT darbuotojų informacijos pagal pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas“.
FNTT interneto svetainės puslapio skiltyje „Pranešėjų apsauga“ pateikiama informacija nurodanti kaip galima teikti informaciją apie FNTT pareigūnus
(darbuotojus) ar pačią FNTT, vadovaujantis 2017-11-28 LR Pranešėjų apsaugos įstatymo Nr. XIII-804 pagrindais ir tvarka.
2

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.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
2020 metais gautas 21 pranešimas, iš kurių tik 4 atitiko įstatymo reikalavimus ir pagal kompetenciją buvo persiųsti prokuratūrai.
VSAT. 2020-03-13 VSAT vado įsakymu Nr. 4-114 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2019
m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-10 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vidiniu informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtintas naujas VSAT vidiniu informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašas. VSAT internetinėje svetainėje sukurtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas. Per 2020
m. pranešimų iš esamų ar buvusių VSAT darbuotojų apie pažeidimus nebuvo gauta.
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.
RPD. Vadovaujamasi Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašu, patvirtintu Vidaus
reikalų ministro 2019-06-21 įsakymu Nr. 1V-566. Pranešimų apie pažeidimu negauta.
VTD. VTD sukurti vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai. Pranešėju apsauga VTD pateikiama adresu: http://vtd.lrv.lt/lt/praneseju-apsauga. .
2020 m. pagrįstų pranešimų apie pažeidimus negauta.
IRD. Darbuotojai supažindinti su Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje tvarkos aprašu. 2020 m.
IRD pranešimų apie pažeidimus negauta.
TVŪD direktoriaus 2019-03-05 Nr. 8V-42 „Dėl informacijos apie pažeidimus Turto valdymo ir ūkio departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 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 nebuvo.
MD. Sukurtas vidinis MD informacijos apie pažeidimus kanalas. Asmenys gali pateikti informaciją apie pažeidimą elektroniniu
paštu (pranesk@migracija.gov.lt) arba telefonu (219 8442) arba užpildyti nustatytą formą. Gautas 1 pranešimas (el. paštu).
ADIC darbuotojai supažindinti su VRM ministro įsakymu patvirtintu „Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijoje tvarkos aprašu“. Informacija patalpinta ADIC internetiniame ir vidiniame puslapyje.
MC. Informacija skelbiama https://vrm.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/pavaldzios-istaigos/lietuvos-respublikos-vidaus-reikalu-ministerijos-medicinoscentras/teisine-informacija-2/korupcijos-prevencija-3. Pranešimų apie pažeidimus negauta.
JTS. JTS direktorės 2019-06-26 įsakymu Nr. IV–37 paskirti atsakingi asmenys, kuriems VRM 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 www.vilniusjts.eu skiltyje „Korupcijos prevencija (http://www.vilniusjts.eu/korupcijos-prevencija). 2020 m. pranešimų nebuvo gauta.
„Regitra“. 2020-04-28 patvirtintas Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo VĮ „Regitra“ tvarkos aprašas. 2020-04-29 paskirtas kompetentingas
subjektas, atliekantis funkcijas pagal Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“. Sudaryta galimybė
pateikti informaciją apie pažeidimus: tiesiogiai kompetentingam subjektui, siunčiant paštu, elektroniniu paštu praneseju.apsauga@regitra.lt bei užpildant
internetinę formą. Per 2020 m. gauti 128 pranešimai, kuriuose buvo pateikta naudingos informacijos arba aktualių paklausimų. 23 pranešimuose pateikta pagrįsta
informacija. Tačiau pranešimų, kurie turėtų būti pateikti kompetentingai institucijai – Generalinei prokuratūrai, nebuvo.
„Dainava“. Vidinis informacijos teikimo kanalas įdiegtas: http://www.centrasdainava.lt/veikle/pranesejuapsauga. Pranešimų apie pažeidimus negauta.
„Pušynas“. Vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas įdiegtas https://www.palangapusynas.lt/veikla/vidinis-kanalas/. Pranešimų apie pažeidimus
negauta.
Priemonės

Vykdytojai
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Nr.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
„Orkestras“. Naudojamasi VRM vidiniu kanalu, el. paštu pranesk@vrm.lt; tiesiogiai įstaigos atsakingam už korupcijos prevenciją darbuotojui ir elektroniniu
paštu vilnius.vrm.orkestras@vrm.lt, paštu adresu Žirmūnų g. 1E, Vilnius. 2020 m. pranešimų nebuvo gauta.
„Sporto rūmai“. Naudojantis VRM vidiniu kanalu informaciją galima pranešti el. paštu pranesk@vrm.lt, taip pat galima pranešti tiesiogiai atsakingam asmeniui
už korupcijos prevenciją bei el.paštu vilnius.rumai@vrm.lt. 2020 m. pranešimų nebuvo gauta.
Priemonės

Vykdytojai

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

3.6.

2020 m. gauti 6 pranešimai, (2019 metais – 0).
Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-2-3 reikšmė (gautų pagrįstų pranešimų apie pažeidimus skaičiaus pokytis)
Apskaičiuoti įstaigos atsparumo korupcijai lygį KPVTS,
Kiekvienų
VRM ir VRM pavaldi įstaiga Apskaičiuotas įstaigos AKL.
(toliau – AKL).
VRM pavaldžios metų I
pasitikrins, ar pakankamai yra
įstaigos
ketvirtis
imamasi veiksmų, kuriant ir
įgyvendinant korupcijai atsparią
aplinką įstaigoje. Esant poreikiui,
galės imtis veiksmų esamas
spragas šalinti.
Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
Įstaigų apskaičiuoti AKL:
VRM – 0,83 (aukštas).
PD – 0,26 (žemesnis nei vidutinis).
PAGD – 0,87 (aukštas).
FNTT – 0,67 (aukštesnis nei vidutinis).
VSAT – (-1,379) (žemas).
VST – 0,7 (aukštesnis nei vidutinis).
RPD – 0,92 (aukštas).
VTD – 0,9 (aukštas).
IRD – 0,71 (aukštesnis nei vidutinis).
TVŪD – 0,85 (aukštas).
MD – 0,75 (aukštesnis nei vidutinis).
ADIC – 0,77 (aukštesnis nei vidutinis).
MC – 0,63 (aukštesnis nei vidutinis).
JTS – 0,86 (aukštas).
„Regitra“ – 0,63 (aukštesnis nei vidutinis).
„Dainava“ – 0,68 (aukštesnis nei vidutinis).
„Pušynas“ – 0,87 (aukštas);
„Orkestras“ – 0,64 (aukštesnis nei vidutinis).
„Sporto rūmai“ – 0,58 (vidutinis).
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Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

VRM ir VRM pavaldžių įstaigų
interneto svetainių skyriuje
„Korupcijos
prevencija“
teikiami įstaigos užpildyti
klausimynai3 ir jų rezultatų
įvertinimas.

Vidurkis – 0,62 (aukštesnis, nei vidutinis). 2019 m. vidurkis – 0,51 (vidutinis).
3.7.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-2-4 reikšmė pasiekta.
VRM ir VRM pavaldžių įstaigų interneto svetainėse KPVTS,
kasmet skelbti įstaigos AKL nustatymo rezultatus.
VRM pavaldžios
įstaigos

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM, PD, PAGD, FNTT, VAST, VST, RPD, VTD, IRD, TVŪD, MD, ADIC, MC, JTS, „Regitra“, „Dainava“, „Pušynas“, „Orkestras“, „Sporto rūmai“:
AKL duomenys skelbiami įstaigų interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“.
3.8.

Laukiamo rezultato kriterijaus P-3-2-4 reikšmė pasiekta.
Organizuoti ir vykdyti darbuotojų antikorupcinį KPVTS, VRM Nuolat
švietimą (paskaitas, konferencijas, konsultacijas ir pavaldžios
pan.).
įstaigos

VRM ir VRM pavaldžių įstaigų Antikorupciniame
švietime
darbuotojai įgis reikiamų žinių (paskaitose,
konferencijose,
korupcijos prevencijos klausimais. konsultacijose
ir
pan.)
dalyvavusių
darbuotojų
skaičius.

Pasiekti rezultatai. Vykdoma.
VRM. 2020-03-05 vyko bendras VRM, STT, VTEK, VĮ „Registrų centras“ susitikimas-diskusija, kurios metu aptartos Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatų įgyvendinimo aktualijos bei kiti praktikoje kylantys klausimai ir iššūkiai. Dalyvavo 22 VRM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, atsakingi už
korupcijos prevenciją. 2020-12-09 darbuotojai nuotoliniu būdu dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ renginyje. VRM ir VRM pavaldžių įstaigų
darbuotojams teikiamos nuolatinės konsultacijos įvairiais korupcijos prevencijos klausimais.
PD. 2020 m. antikorupciniame švietime dalyvavo 990 policijos įstaigų darbuotojų, t. y. 12,61 proc. nuo viso policijos įstaigų darbuotojų skaičiaus. Šios
priemonės įvykdymo laukiamo rezultato kriterijaus reikšmė nepasiekta. Lietuvos Respublikoje paskelbus karantiną policijos įstaigos buvo priverstos keisti
planus dėl suplanuoto darbuotojų antikorupcinio švietimo (paskaitų, konferencijų, konsultacijų ir pan.) organizavimo ir dažnu atveju bendro pobūdžio
antikorupcinę informaciją teikė nuotoliniu būdu (el. paštu, instruktažo metu ir pan.).

3

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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Įvykdymo
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PAGD. Atsižvelgiant į 2020 m. paskelbtą valstybinio lygio ekstremalią situaciją, kontaktiniai mokymai PAGD ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams
neorganizuoti. 2020 m. lapkričio 25-26 d. vykdyti nuotoliniai mokymai visiems priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų vadovams tema „Pareigūno priesaika ir
pareigūno vardas“. Per 2020 m. vykdytos individualios konsultacijos, aktuali informacija teikta el. paštu.
FNTT. 37 darbuotojai dalyvavo VTD organizuotuose Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymuose, skirtuose valstybės tarnautojams,
vykdantiems ūkio subjektų ir kontrolės funkcijas (iš jų 26 pareigūnai) ir 4 darbuotojai dalyvavo mokymuose tema „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos
prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.
VSAT 2020 m. dėl Lietuvoje siaučiančios COVID-19 pandemijos ir įvestų karantino ribojimų žymiai sumažėjo antikorupcinių mokymų VSAT darbuotojams.
VSAT Imuniteto valdybos Pirmojo skyriaus pareigūnai 2020 m. organizavo ir pravedė 19 mokymų korupcijos prevencijos priemonių vykdymo temomis.
Mokymus išklausė 327 VSAT statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų, o tai sudaro 10,7% visų dirbančių VSAT statutinių ir karjeros valstybės tarnautojų.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją yra parengta nuotolinio mokymo medžiaga, kuri nuo 2021 m. per „Moodle“ platformą bus taikoma antikorupciniam VSAT
darbuotojų švietimui.
VST. 2020 m. VST organizuoti korupcijos prevencijos mokymai (korupcijos samprata, gairės dėl dovanų priėmimo, viešųjų ir privačių interesų derinimas,
privačių interesų deklaravimas), mokymus vyko nuotoliniu būdu. Juose dalyvavo visų VST padalinių darbuotojai, iš viso: 102. Tai sudarė 9,76 proc. nuo bendro
įstaigos darbuotojų skaičiaus. Tai sudarė 30 proc. nuo bendro įstaigos darbuotojų skaičiaus. Dar 2 darbuotojai dalyvavo nacionalinėje mokslinėje antikorupcijos
konferencijoje. VST Vidaus tyrimų ir korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai teikė konsultacijas privačių interesų deklaravimo klausimais.
RPD. 2020 m. 3 darbuotojai dalyvavo antikorupciniame švietime. Dalyvavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos organizuotoje konsultacijoje tema
„Korupcija ir prevencija“ ir pasidalino su 40 darbuotojų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengtu pranešimu „Lietuvos korupcijos žemėlapis
2001 – 2019 m“.; 2020-02-11 mokymuose „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, įdarbinimo, ES ir paramos lėšų paskirstymo
ir naudojimo bei sveikatos apsaugos srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“; 2020-07-27 STT organizuojamame metodinės pagalbos susitikime korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais.
VTD tarnautojai bei darbuotojai pagal darbo sutartį supažindinti su Viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimais, VTD direktoriaus 2019-10-11
įsakymo 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“ pakeitimais. 2020-10-08 VTD darbuotojai
dalyvavo STT mokymuose „Viešųjų ir privačių interesų konfliktų“ tema. Suplanuoti ir vykdomi mokymai 2020 m. pagal žemiau nurodomą projektą Nr. 10.1.2ESFA-V-916-01-0005.
IRD. 2020 m. 1 valstybės tarnautojas dalyvavo metodiniame renginyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tema, 1 – viešojoje konsultacijoje
„Įstatymai patys neveikia: ar tinkamai apsaugome pranešėjus?“, 15 – (30 proc. valstybės tarnautojų) VTD prie VRM organizuotuose mokymuose pagal projektą
„Valstybės tarnautojų mokymai tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos srityse“. Papildomai visi IRD darbuotojai buvo informuoti apie galimybę
savarankiškai kelti kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje peržiūrint video medžiagą IRD interneto svetainėje ird.lt. Video medžiaga patalpinta svetainės
skiltyje „Korupcijos prevencija\Mokomoji medžiaga“.
TVŪD. Dalyvauta STT organizuotame metodinės pagalbos seminare „Kovos su korupcija programų rengimas“.
MD. Informacija korupcijos prevencijos tema periodiškai pateikiama darbuotojams (susirinkimų metu, el. paštu). Du darbuotojai 2020-09-24 dalyvavo
mokymuose tema „Tarnybinė (profesinė) etika ir korupcijos prevencija viešųjų pirkimų, ES ir paramos lėšų skirstymo ir naudojimo bei sveikatos apsaugos
srityse dirbantiems valstybės tarnautojams“.
ADIC. Praktinis seminaras įvyko 2020-01-09, lektorius STT specialistas, dalyvavo 26 ADIC darbuotojai.
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MC. STT surengtame seminare „Korupcijos ir prevencijos sveikatos apsaugos sektoriuje“ dalyvavo 10 asmenų, STT mokymus „Dovanų politika“ išklausė 48
žmonės, 1 darbuotojas dalyvavo LR VRM KPVTS organizuotame susitikime-diskusijoje apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų
įgyvendinimo aktualijas ir kitus praktikoje kylančius klausimus ir iššūkius.
JTS. 2020-03-05 vienas JTS darbuotojas dalyvavo VRM KPVTS organizuotame susitikime-diskusijoje apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų įgyvendinimo aktualijas ir kitus praktikoje kylančius klausimus ir iššūkius (tai sudarė 3 proc. visų JTS darbuotojų). 2020-12-11 35 JTS darbuotojai
dalyvavo JTS organizuotuose nuotoliniuose mokymuose „Naujas požiūris į antikorupciją: nuo antikorupcinių programų prie realių veiksmų“ (tai sudarė 97
proc. visų JTS darbuotojų).
„Regitra“. 2020 m. I pusmetį, korupcijos prevencijos ir tarnybinės etikos e-mokymus peržiūrėjo ir išlaikė žinių patikrinimo testą 237 darbuotojai. 2020 m.
rugsėjo mėn. organizuotus korupcijos prevencijos e-mokymus peržiūrėjo ir išlaikė žinių patikrinimo testą 470 darbuotojų.
„Dainava“. Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo dalyvauja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriaus organizuojamuose mokymuose. 2020-12-09 įstaigos 15 darbuotojų nuotoliniu būdu dalyvavo iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ renginyje. Tai sudaro
19 proc. visų darbuotojų.
„Pušynas.“ Kartu su STT organizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo 12 įstaigos darbuotojų.
„Orkestras“. 2020-03-05 vienas darbuotojas dalyvavo LR VRM KPVTS organizuotame susitikime-diskusijoje apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo nuostatų įgyvendinimo aktualijas ir kitus praktikoje kylančius klausimus bei iššūkius. Antikorupcinis švietimas 3 esamiems administracijos
darbuotojams vyko 2020 m. rugsėjo mėn.
„Sporto rūmai“. 2020 m. vyko antikorupcinis įstaigos darbuotojų švietimas (8 darbuotojai).
Priemonės
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