Suvestinė redakcija nuo 2022-08-23
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jai
pavaldžių įstaigų 2022–2024 metų korupcijos prevencijos
veiksmų plano priedas
(pakeitimai: 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1V-558)

PLANO TIKSLAS, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VYKDYTOJAI, LAUKIAMI REZULTATAI, VERTINIMO KRITERIJAI
Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
TIKSLAS – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje
(toliau – VRM) ir jai pavaldžiose įstaigose funkcionavimą, tobulinti esamas ir diegti naujas korupcijos prevencijos priemones ir tokiu būdu didinti VRM ir jai
pavaldžių įstaigų veiklos viešumą ir atvirumą, vykdomų procedūrų skaidrumą ir joje dirbančių darbuotojų atsparumą korupcijai.
Vertinimo kriterijai:
1. Gyventojų, manančių, kad VRM ir jai pavaldžių įstaigų darbuotojai yra nekorumpuoti, dalis (proc.) (kasmetinės gyventojų apklausos duomenimis): 2022 m.–
63 proc., 2023 m. – 64 proc., 2024 m. – 65 proc.
2. Kyšio prievartavimo VRM ir jai pavaldžiose įstaigose indeksas (kasmetinės gyventojų apklausos duomenimis): 2022 m. – 2024 m. – 4.
3. VRM ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, žinančių, kaip ir kur pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus VRM ir jai pavaldžiose
įstaigose, skaičius (proc.) (kas dvejus metus atliekamos apklausos duomenimis): 2022 m. – 94 proc., 2024 m. – 96 proc.
4. VRM ir jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, pasirengusių pranešti apie pastebėtus korupcijos atvejus, skaičius (proc.) (kas dvejus metus
atliekamos apklausos duomenimis): 2022 m. – 83 proc., 2024 m. – 85 proc.
Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

1 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ
INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO NUOSTATŲ LAIKYMĄSI VRM IR JAI PAVALDŽIOSE ĮSTAIGOSE
Įvykdymo
Eil. Nr.
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
1.1.
Korupcijos prevencijos įstatymo 17
VRM
Nuolat
Gauta informacija padės Į STT kreiptasi dėl visų asmenų
straipsnyje nurodytais pagrindais ir Administravimo
užtikrinti, kad VRM ir jai (100 proc.),
pretenduojančių
į
tvarka
kreiptis
į
Lietuvos departamentas,
pavaldžiose įstaigose dirbtų pareigybes, prieš skiriant į kurias
Respublikos specialiųjų tyrimų
VRM
tik tam tikrus reikalavimus pateikiamas rašytinis prašymas STT.
tarnybą (toliau – STT) dėl
pavaldžios
atitinkantys asmenys.
informacijos apie asmenį, siekiantį
įstaigos
eiti arba einantį pareigas VRM ir jai
pavaldžiose įstaigose.

2
Eil. Nr.
1.2.

Priemonės
Vykdyti
privačių
deklaracijose pateiktų
kontrolę.

Vykdytojai
interesų
duomenų

VRM
Korupcijos ir
vidaus tyrimų
skyrius (toliau –
KPVTS),
VRM
pavaldžios
įstaigos

Įvykdymo
terminas
Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Užtikrinta Viešųjų ir privačių Kasmet atliekama VRM ir jai
interesų derinimo įstatymo pavaldžiose įstaigose dirbančių asmenų
nuostatų laikymosi kontrolė.
privačių interesų deklaracijose pateiktų
duomenų peržiūra, su jos rezultatais
supažindinti suinteresuoti asmenys
(patikrinta ne mažiau kaip 30 proc.
darbuotojų deklaracijų).

2 UŽDAVINYS
UŽTIKRINTI VRM PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYSE
KOORDINAVIMĄ VRM LYGMENIU
Įvykdymo
Eil. Nr.
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
2.1.
Pagal iš Lietuvos Respublikos KPVTS, VRM
Kasmet, ne
Užkirstas kelias galimiems Pagal iš Apdraustųjų registro gautus
apdraustųjų valstybiniu socialiniu
pavaldžios
rečiau nei
interesų
konfliktams, duomenis kasmet atliekami VRM ir jai
draudimu ir valstybinio socialinio
įstaigos
kartą per
susijusiems
su
funkcijų pavaldžiose įstaigose pareigas einančių
draudimo išmokų gavėjų registro
(išskyrus
kalendorinius vykdymu dirbant papildomą valstybės tarnautojų tikrinimai.
(toliau – Apdraustųjų registras)
viešąsias
metus
darbą, ir (ar) valstybės
gautus duomenis atlikti tikrinimus
įstaigas ir
tarnautojų dalyvavimui su
dėl galimų valstybės tarnautojų valstybės įmonę
valstybės tarnyba ar vidaus
interesų konfliktų.
,,Regitra“ (toliau
tarnyba
nesuderinamoje
– VĮ „Regitra“))
veikloje.
2.2.
Pagal
iš
Administracinių KPVTS, VRM
Kasmet, ne
Pagal
gautus
registrų Pagal iš Administracinių nusižengimų
nusižengimų registro ir Įtariamųjų,
pavaldžios
rečiau nei
duomenis įvertinama, ar nėra registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
įstaigos
kartą per
įstatymuose
nustatytų nuteistųjų registro gautus duomenis
gautus duomenis atlikti tikrinimus
(išskyrus
kalendorinius pagrindų, kurie:
atliekami VRM ir jai pavaldžiose
dėl valstybės tarnautojų tarnybinės
viešąsias
metus
– užkerta kelią valstybės įstaigose pareigas einančių valstybės
atsakomybės.
įstaigas ir VĮ
tarnautojui toliau eiti pareigas; tarnautojų patikrinimai.
„Regitra“)
– yra tiesiogiai susiję su
tarnybinės
atsakomybės
taikymu.

3
Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

2.3.

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

2.4.

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

2.5.

Atlikti pagal įstaigos nustatytus
kriterijus įstaigoje vykstančių

VRM
pavaldžios
įstaigos, kurios
savo veikloje
naudojasi VRIS
CDB
duomenimis
Policijos
departamentas
prie VRM
(toliau – PD,
Valstybės sienos
apsaugos
tarnyba prie
VRM (toliau –
VSAT),
Finansinių
nusikaltimų
tyrimo tarnyba
prie VRM
(toliau – FNTT),
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas
prie VRM
(toliau –
PAGD),
Viešojo
saugumo
tarnyba prie
VRM
Turto valdymo
ir ūkio
departamentas

Įvykdymo
terminas
Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Kasmet iki
sausio 30 d.

2022–2024 m.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

Kasmet atliekamas VRM pavaldžių
įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
VRIS CDB duomenų tvarkymo ir
naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimas (patikrinta ne mažiau kaip
15 proc. kiekvieno administracijos
padalinio darbuotojų).
Pateikti duomenys sudarys Korupcijos, tarnybinių nusižengimų
sąlygas tolesnei jų analizei prevencijos ir kontrolės, vykdomos
atlikti,
rekomendacijoms įstaigoje, apžvalga pateikiama KPVTS.
parengti.

Užtikrintas viešųjų pirkimų Nustatytų pažeidimų dalis nuo visų
prevencinės
kontrolės atliktų supaprastintų ir tarptautinių
vykdymas.
viešųjų pirkimų.
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Eil. Nr.

Priemonės
viešųjų pirkimų prevencines
patikras.

2.6.

Kiekvienais metais, vadovaujantis
vidaus reikalų ministro 2020 m.
rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 1V773, patvirtinta forma, VRM
KPVTS teikti ataskaitą apie įstaigos
atliktus viešuosius pirkimus.
Įstaigoms, savarankiškai
vykdančioms pirkimus, KPVTS
ataskaitą apie pirkimus teikti
vykdant vidaus reikalų ministro
2017 m. gegužės 25 d. pavedimą
Nr. 1VPR-16 pagal VRM KPVTS
prašomą formą.

Vykdytojai
prie VRM
(toliau – TVŪD)
ir įstaigos,
savarankiškai
vykdančios
viešuosius
pirkimus
VRM
pavaldžios
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Kasmet iki
sausio 30 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pateikti duomenys sudarys Įstaigų viešųjų pirkimų
sąlygas tolesnei jų analizei pateikiamos KPVTS.
atlikti,
rekomendacijoms
parengti.

analizės

3 UŽDAVINYS
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 JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS SRITYSE
Įvykdymo
Eil. Nr.
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
3.1.
Vykdyti
VRM
parengtose
motyvuotose išvadose dėl VRM ir
jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių,
kuriose yra korupcijos pasireiškimo
tikimybė, pasiūlytas korupcijos
riziką mažinančias priemones:

5
Įvykdymo
terminas
2022 m.
birželio 30 d.

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.1.1.

Tobulinti
Asmens
dokumentų
išrašymo centro prie VRM (toliau –
ADIC) asmens duomenų tvarkymo
proceso teisinį reglamentavimą.

ADIC

3.1.2.

Nustatyti
aptarnavimo
įstaigose.

3.1.3

Pripažintas negaliojančiu, 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1V-558.

3.1.4.

Atlikti civilinės saugos būklės
patikrinimus
reglamentuojančių
teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant
į PAGD korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo aprašyme
(2021 m. spalio 5 d. aprašymas
Nr. 6-2898) pateiktas pastabas.
Įvertinti galimybę įsteigti civilinės
saugos
būklės
patikrinimų
informacinę sistemą.

PAGD

Reglamentuoti darbuotojų priėmimo
į pareigas, neįtrauktas į Pareigybių,
dėl kurių rengiamas konkursas,
sąrašą, tvarką.

3.1.5

3.1.6.

bendrą
tvarką

asmenų
policijos

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 ADIC.
Aiški ir reglamentuota
asmenų aptarnavimo tvarka
visose policijos įstaigose.

Pakeistos ADIC direktoriaus 2018 m.
gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-30 „Dėl
Asmens dokumentų išrašymo centro
prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos asmens duomenų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“
patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo
taisyklės.

2022 m.
gruodžio 31 d.

Aiškiai reglamentuotas
civilinės saugos būklės
patikrinimų atlikimo
procesas.

Parengti ir patvirtinti civilinės saugos
būklės patikrinimus reglamentuojančių
teisės aktų pakeitimai.

PAGD

2022 m.
gruodžio 31 d.

Atlikta ir pateikta civilinės saugos
būklės patikrinimų informacinės
sistemos įsteigimo galimybės analizė.

VSAT

2022 m.
birželio 30 d.

Įvertintos civilinės saugos
būklės patikrinimų
informacinės sistemos
įsteigimo galimybės,
atsižvelgiant į reikalingas
funkcijas, įsteigimo kaštus.
Bus užtikrintas skaidrus ir
objektyvus darbuotojų
priėmimo į pareigas,
neįtrauktas į Pareigybių, dėl
kurių rengiamas konkursas,
sąrašą, priėmimo procesas.

PD

2022 m.
rugsėjo 30 d.

Pakeisti policijos įstaigų teisės aktai,
reglamentuojantys asmenų aptarnavimą.

VSAT vado įsakymu nustatyta
darbuotojų priėmimo į pareigas,
neįtrauktas į Pareigybių, dėl kurių
rengiamas konkursas, sąrašą, priėmimo
tvarka.
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Įvykdymo
terminas
2022 m.
birželio 30 d.

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.1.7.

FNTT direktoriaus įsakymu
nustatyta tinkama specialiosios
paskirties įrangos perdavimo FNTT
administracijos padaliniams
procedūra; nustatytas specialiosios
paskirties įrangos administravimas
(apskaita, perdavimas, išdavimas ir
grąžinimas) FNTT administracijos
padaliniuose.

FNTT

3.1.8.

Nuolatinis centralizuotos atrankos
vertinimas.

Valstybės
tarnybos
departamentas
prie VRM
(toliau – VTD)

2022–2024 m.

3.1.9.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti informaciją apie
centralizuotai atrinktų pretendentų

VTD

2022–2024 m.

Laukiami rezultatai
Specialiosios paskirties
įrangos perdavimo, išdavimo
ir grąžinimo teisinio
reglamentavimo buvimas
sudarys sąlygas specialiosios
paskirties įrangos
nepraradimui ir palengvins
tolesnių veiksmų atlikimą
aiškinantis situaciją, atliekant
tyrimus, tarnybinius
patikrinimus, bus įmanoma
atsekti, kur buvo
panaudojama specialiosios
paskirties įranga, kokia
informacija buvo renkama,
kas yra atsakingas už neviešo
pobūdžio informacijos
apsaugą. Užtikrintas tinkamas
specialios paskirties įrangos
panaudojimas ir panaudojimo
kontrolė.
Siekiant užtikrini efektyvų,
kokybišką, objektyvų ir
skaidrų centralizuotų atrankų
proceso vykdymą, sudaryta
nuolatinė Centralizuotų
konkursų proceso vertinimo
komisija. Komisijos
analizuojami duomenys
sudarys sąlygas tinkamai ir
laiku reaguoti į iškilusias
rizikas.
Bus užtikrintas tinkamas
teisės aktų,
reglamentuojančių priėmimą į

Laukiamo rezultato kriterijai
FNTT direktoriaus įsakymu nustatyta
specialiosios paskirties įrangos
administravimo FNTT tvarka.

Nuolatinė centralizuotos atrankos
procesų priežiūra ir rizikų šalinimas.

Sprendimų apie centralizuotai atrinktų
pretendentų nepriėmimą į valstybės
tarnautojo pareigas skaičius.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nepriėmimą į valstybės tarnautojo
pareigas ir teikti KPVTS.
3.1.10.

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

Tikslinti Juridinių asmenų įtraukimo
į Patvirtintų įmonių sąrašą tvarkos
aprašą,
patvirtintą
Migracijos
departamento prie VRM (toliau –
MD) direktoriaus 2019 m. kovo 21
įsakymu Nr. 3K-4.
Parengti išankstinės registracijos
įmonės paslaugoms gauti vietų
valdymo tvarką ir atlikti naudojamos
išankstinės registracijos priemonės
pakeitimą, kad būtų apribotas
išankstinės
registracijos
vietų
užėmimas
pagal
neteisingus
duomenis dėl paslaugų suteikimo
įmonės padaliniuose.
Parengti
asmenų
priskyrimo
egzaminuotojams valdymo tvarką ir
atlikti
naudojamos
priemonės
pakeitimą, kad būtų užtikrintas
skaidrus
asmenų
atsitiktinio
priskyrimo procesas dėl visų
kategorijų egzaminų.
Tikslinti viešosios įstaigos valstybės
ir savivaldybių tarnautojų mokymo
centro „Dainava“ (toliau – Centras
„Dainava“) direktoriaus 2021 m.
gegužės 3 d. įsakymą „Dėl VšĮ
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
dirbančių asmenų privačių interesų

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

valstybės tarnautojo pareigas,
įgyvendinimas.
MD

2022 m.
birželio 30 d.

Aiškiai nustačius įmonių
išbraukimo iš patvirtintų
įmonių sąrašo pagrindus, bus
sustipintas rizikos valdymas
šioje srityje.

Pakeistas Juridinių asmenų įtraukimo į
Patvirtintų įmonių sąrašą tvarkos
aprašas.

VĮ „Regitra“

2022 m.
rugsėjo 30 d.

Bus apribotos galimybės
užimti
vietas
pagal
neteisingus duomenis dėl
paslaugų suteikimo.
Nustatytos apribojimų sąlygos
rezervuojantiems vietas ir
neatvykstantiems klientams.

Patvirtinta išankstinės registracijos
įmonės paslaugoms gauti vietų valdymo
tvarka, atliktas išankstinės registracijos
priemonės pakeitimas.

VĮ „Regitra“

2022 m.
gruodžio 31 d.

Įdiegtos priemonės,
užtikrinančios, kad asmenys,
dėl kurių egzaminuotojams
gali kilti interesų konfliktai,
egzaminuotojams nebūtų
priskiriami.

Patvirtinta
asmenų
priskyrimo
egzaminuotojams valdymo tvarka,
įdiegtas
asmenų
priskyrimo
egzaminuotojams priemonės pakeitimas
dėl galimų interesų konfliktų valdymo.

Centras
„Dainava“

2022 m.
gruodžio 31 d.

Užtikrinta tinkama privačių
interesų deklaravimo bei
interesų konfliktų valdymo
kontrolė Centre „Dainava“.

Pakeistas Centro „Dainava“ direktoriaus
2021 m. gegužės 3 d. įsakymas „Dėl VšĮ
Valstybės ir savivaldybių tarnautojų
mokymo centro „Dainava“ dirbančių
asmenų privačių interesų deklaravimo ir
nusišalinimo
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

MC darbuotojams bus
nustatytos aiškios
atsakomybės ribos už
neteisėtai ar nepagristai
išrašytus
kompensuojamuosius
vaistinius preparatus ir
medicinos pagalbos
priemones.
Viešosios įstaigos pavyzdinis
steigimo aktas, steigimo
sutarties forma, pavyzdiniai
įstatai
ir
jų
pildymo
rekomendacijos
išdėstyti
nauja, aktualia redakcija.

MC direktoriaus įsakymu patvirtinta
vaistinių preparatų ir medicinos
pagalbos priemonių skyrimo tvarka MC
atsakingiems asmenims.

deklaravimo ir nusišalinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“.

3.1.14.

3.2.

Reglamentuoti vaistinių preparatų ir VRM Medicinos
medicinos pagalbos priemonių
centras
skyrimo
tvarką
atsakingiems
(toliau – MC)
asmenims
(gydytojams,
slaugytojams).

2022 m.
gruodžio 31 d.

Atsižvelgiant į STT korupcijos
rizikos analizės 2021 m. vasario 2 d.
išvadoje Nr. 4-01-751 pateiktus
pasiūlymus pakeisti ūkio ministro
2013 m. gruodžio 20 d. įsakymą
Nr. 4-1099 „Dėl Viešosios įstaigos
pavyzdinių steigimo akto, steigimo
sutarties formų, pavyzdinių įstatų ir
jų
pildymo
rekomendacijų
patvirtinimo“ išdėstant jį nauja
redakcija.

2022 m.
gruodžio 31 d.

VRM Viešojo
administravimo
ir vietos
savivaldos
politikos grupė
(toliau –
VAVSPG)

Parengtas ir vidaus reikalų ministrui
pateiktas tvirtinti įsakymas dėl viešosios
įstaigos pavyzdinių steigimo akto,
steigimo sutarties formų, pavyzdinių
įstatų ir jų pildymo rekomendacijų
patvirtinimo (iki 2022 m. gruodžio
31 d.).

9
Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.3.

Atsižvelgiant į STT korupcijos
rizikos analizės 2021 m. vasario 2 d.
išvadoje Nr. 4-01-751 pateiktus
pasiūlymus, apsvarstyti galimybę
pakeisti Vyriausybės 2007 m.
rugsėjo 26 d. nutarimą Nr. 1025
„Dėl valstybės ir savivaldybių
turtinių
ir
neturtinių
teisių
įgyvendinimo viešosiose įstaigose“
(toliau – Vyriausybės nutarimas
Nr. 1025).
Centralizuoti vidaus reikalų
ministro valdymo srities įstaigų
viešuosius pirkimus (įgyvendinama
Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2020–
2022 metų tarpinstitucinio veiklos
plano, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m.
lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232
„Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2020–2022 metų
tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“, 4.1.6 priemonė).
Atsižvelgiant į Europos Tarybos
valstybių prieš korupciją (GRECO)
2022 m. balandžio 26 d. paskelbtoje
ataskaitoje pateiktas
rekomendacijas, parengti teisės
aktą, kuriame aiškiai nustatomi
skaidrios veiklos ir antikorupcinio
elgesio standartai.

VAVSPG

3.4.

3.5.

Įvykdymo
terminas
2022 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pakeistas
Vyriausybės
nutarimas
Nr. 1025,
nustatytos
savivaldybės
tarybos
ir
savivaldybės
administracijos direktoriaus
kompetencijos
priimant
sprendimus dėl viešųjų įstaigų
valdymo.

Pakeistas
Vyriausybės
nutarimas
Nr. 1025 arba Vyriausybei pateiktas
Vyriausybės
nutarimo
Nr. 1025
pakeitimo projektas (iki 2022 m.
gruodžio 31 d.).

TVŪD

2022 m.
gruodžio 31 d.

Sustiprinta viešųjų pirkimų Centralizuoti vidaus reikalų ministro
priežiūra, užtikrinti skaidrūs ir valdymo srities įstaigų viešieji pirkimai.
racionalūs prekių, darbų ar
paslaugų viešieji pirkimai.

PD,
VSAT

2022 m.
gruodžio 31 d.

Aiškiai nustatyti pagrindiniai
darbuotojų skaidrios veiklos
ir antikorupcinio elgesio
standartai, pateikiami
pavyzdžiai galimos
korupcinio pobūdžio rizikos
atvejai ir darbuotojų veiksmai
su jais susidūrus.

Įstaigų vadovų įsakymais patvirtinti
etikos kodeksai (taisyklės), parengti
(parengtos) atsižvelgiant į GRECO
išvadoje pateiktas rekomendacijas.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.6.

Įvertinti atsakomybės už siekį
neteisėtu būdu įgyti teisę vairuoti
(kai atvykstama laikyti teorijos /
praktikos vairavimo egzaminą už
kitą asmenį; teorijos egzamino metu
naudojamasi
draudžiamomis
naudoti informacijos priėmimo,
perdavimo
ir
(ar)
įrašymo
priemonėmis; padedama išlaikyti
teorijos egzaminą suteikiant /
išnuomojant informacijos priėmimo,
perdavimo ir (ar) įrašymo priemones
ar pateikiant atsakymus į klausimus)
taikymo problematiką ir, esant
poreikiui, parengti atsakomybę
numatančius reikalingus teisės
aktus.
Inicijuoti teisės aktų pakeitimus,
juose nustatant teigiamo praktikos ar
teorijos egzamino panaikinimo ir
išduoto vairuotojo pažymėjimo
paskelbimo negaliojančiu nuostatas,
tais atvejais, kai teisėsaugos
institucija priėmė sprendimą dėl
padarytos korupcinės veiklos, kuri
susijusi su konkretaus egzamino
vykdymu ir vairuotojo pažymėjimo
išdavimu.
Nustatyti įstaigos
darbuotojų
(valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį)
vykimo į užsienio valstybes
tarnybos ir asmeniniais tikslais
informavimo tvarką (įstaigos, kurios
tokios tvarkos neturi).

VRM Viešojo
saugumo
politikos grupė
(toliau – VSPG),
VĮ „Regitra“

3.7.

3.8.

Įvykdymo
terminas
2022 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Nustatytas teisinis pagrindas
asmenims pritaikyti
atsakomybę už siekį neteisėtu
būdu įgyti teisę vairuoti.

Įvertinta atsakomybės už siekį neteisėtu
būdu įgyti teisę vairuoti problematika,
pateikti
pasiūlymai
dėl
teisinio
reglamentavimo tobulinimo.

VSPG,
VĮ „Regitra“

2022 m.
gruodžio 31 d.

Sumažintas neteisėtu būdu Parengti ir priimti teisės aktų,
įgytos teisės vairuoti atvejų reglamentuojančių motorinių transporto
skaičius.
priemonių vairuotojų egzaminavimo ir
pažymėjimų
išdavimo
tvarką,
pakeitimai.

PD,
PAGD,
FNTT,
VSAT,
VST,
MD,
IRD,

2022–2024 m.

Darbuotojų, vykstančių į
užsienio
valstybes,
konsultavimas
ir
supažindinimas su galimomis
grėsmėmis padės užtikrinti
darbuotojų
apsaugą
nuo
galimo poveikio.

Pagal įstaigos vadovo patvirtintą tvarką,
įstaigų už korupcijai atsparios aplinkos
kūrimą atsakingi asmenys įpareigoti
konsultuoti darbuotojus, vykstančius į
užsienio valstybes, vertinti darbuotojų
pateiktus atsakymus į darbuotojo
vykimo į užsienio valstybes klausimyną
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

ADIC
3.9.

Pagal Lietuvos Respublikos
sienos kirtimo registro gautus
duomenis atlikti tikrinimus dėl
darbuotojų (valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, išvykų į užsienio
valstybes, siekiant nustatyti, ar
pagal įstaigose nustatytą tvarką
visais atvejais yra teikiami
pranešimai apie išvykas į
užsienio valstybes ir vėliau grįžus
nustatyta
tvarka
pildomi
nustatytos formos klausimynai.

PD,
PAGD,
FNTT,
VSAT,
VST,
MD,
IRD,
ADIC

Kasmet,
ne
rečiau
nei
vieną kartą per
kalendorinius
metus

Įvertinama,
ar
įstaigos
darbuotojai laikosi pareigos
nustatyta tvarka informuoti
apie vykimą į užsienio
valstybes / grįžimą iš jų.

Laukiamo rezultato kriterijai
(nustatytų kelionės metu patirtų
incidentų skaičius).
Pagal iš Lietuvos Respublikos sienos
kirtimo registro gautus duomenis
atliekami
darbuotojų
patikrinimai
(nustatytų pažeidimų skaičius).

4 UŽDAVINYS
DIDINTI VRM IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINĮ SĄMONINGUMĄ
Įvykdymo
Eil. Nr.
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
4.1.
VRM ir jai pavaldžiose įstaigose
KPVTS,
2022–2024 m. Užtikrinant tinkamą Vidinių Per metus gautų įstaigos darbuotojų ar
sudaryti
galimybes
įstaigos
VRM
informacijos apie pažeidimus asmenų, susijusių su įstaiga sutartiniais
darbuotojams
ar
asmenims,
pavaldžios
teikimo kanalų įdiegimo ir jų santykiais, pranešimų apie pažeidimus,
susijusiems su įstaiga sutartiniais
įstaigos
funkcionavimo užtikrinimo atitinkančių
Pranešėjų
apsaugos
santykiais, pateikti informaciją apie
tvarkos aprašo, patvirtinto įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodytą
pažeidimus1.
Lietuvos
Respublikos sąvoką, skaičius (iš jų nagrinėtų ir
Vyriausybės
2018
m. pagristų pranešimų skaičius).
lapkričio 14 d. nutarimu
Nr. 1133
„Dėl
Lietuvos
Respublikos
pranešėjų
apsaugos
įstatymo
Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 7 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, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie
pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų
ikisutartinių santykių metu.“
1
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
įgyvendinimo“,
nuostatų
įgyvendinimą,
įstaigos
darbuotojams ar asmenims,
susijusiems
su
įstaiga
sutartiniais santykiais, bus
sudaryta galimybė vidiniais
kanalais pateikti informaciją
apie pažeidimus.
VRM ir jai pavaldi įstaiga
pasitikrins, ar pakankamai yra
imamasi veiksmų, kuriant ir
įgyvendinant
korupcijai
atsparią aplinką įstaigoje.
Esant poreikiui, galės pradėti
šalinti esamas spragas.
VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų
darbuotojai
įgis
reikiamų žinių korupcijos
prevencijos klausimais.

4.2.

Įvertinti
įstaigos
korupcijai.

atsparumą

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Kasmet iki
sausio 31 d.

4.3.

Organizuoti mokymus ir kitus
informavimo
būdus
(toliau – mokymai) darbuotojams
įvairiomis korupcijos prevencijos
temomis.

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Nuolat

_____________________

Laukiamo rezultato kriterijai

Apskaičiuotas
įstaigos
atsparumo
korupcijai lygis yra skelbiamas įstaigos
interneto svetainės skyriuje „Korupcijos
prevencija“.

Ugdoma ir kuriama antikorupcinė
kultūra ir aplinka įstaigoje (KPVTS
pateikiamas suorganizuotų mokymų
kiekis įvairiomis aktualiomis korupcijos
prevencijos temomis, kartu pateikiant
informaciją apie dalyvavusių darbuotojų
mokymuose procentą nuo visų įstaigos
darbuotojų).

