PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2016 m. balandžio 6 d. įsakymu
Nr. 1V-264

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2016–2018 METŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Laukiami rezultatai
Eil. Nr.
terminas
kriterijai
1. Tikslas – sukurti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemą Vidaus reikalų ministerijoje (toliau – VRM) ir įstaigose prie VRM, užtikrinti
jos funkcionavimą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo laikymosi kontrolę.
Priemonės

Vykdytojai

Siekiami rezultatai:
1. Sukurta ir funkcionuojanti bendra korupcijos prevencijos ir kontrolės sistema VRM ir vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo
srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, išskyrus Vyriausybės įstaigas (toliau – įstaigos prie VRM).
2. Sudarytos galimybės pateikti informaciją apie VRM ir įstaigose prie VRM pastebėtus galimus korupcijos atvejus ir kitus pažeidimus.
1.1.
Parengti Korupcijos prevencijos VRM Korupcijos
2016 m.
Bus užtikrintas korupcijos Vidaus
reikalų
tvarkos aprašą ir pateikti jį
prevencijos ir
birželio 1 d. prevencijos
proceso ministro
įsakymu
tvirtinti vidaus reikalų ministrui.
vidaus tyrimų
organizavimo
teisinis patvirtintas Korupcijos
skyrius (toliau –
reglamentavimas.
prevencijos
tvarkos
VRM KPVTS)
aprašas ir veiklos
vertinimo aprašymo
forma.
1.2.
Sudaryti
VRM
Korupcijos
VRM KPVTS
2016 m.
Bus užtikrintas korupcijos Vidaus
reikalų
prevencijos komisiją.
birželio 1 d. prevencijos
priemonių ministro
įsakymu
įgyvendinimo koordinavimo patvirtinta
VRM
ir
kontrolės,
korupcijos Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės prevencijos komisija.
nustatymo
ir
vertinimo
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

proceso koordinavimas.
Teisės aktuose Bus užtikrintas korupcijos
nustatytu
prevencijos
priemonių
periodiškumu įgyvendinimo koordinavimo
ir
kontrolės,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
ir
vertinimo
proceso koordinavimas.
VRM KPVTS,
Kasmet iki
Užtikrintas VRM ir įstaigų
įstaigos prie VRM gruodžio 1 d. prie VRM vykdomų veiklos
sričių sisteminimas, siekiant
užtikrinti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo juose nuoseklumą
ir periodiškumą.
VRM KVPTS,
2016 m. liepos Bus užtikrintos procedūros,
1 d.
kurių reikia laikytis prieš
skiriant asmenis į sąraše
įstaigos prie VRM
2016 m.
nustatytas pareigybes.
rugsėjo1 d.

1.3.

Organizuoti VRM Korupcijos
prevencijos komisijos posėdžius.

VRM KPVTS

1.4.

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

1.5.

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

1.6.

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

Nuolat, pagal
poreikį

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

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

VRM ir įstaigose prie
VRM
sudaryti
ir
nuolat
atnaujinami
vykdomų
veiklos
sričių sąrašai.
VRM ir įstaigose prie
VRM yra patvirtinti
pareigybių,
prieš
skiriant
į
kurias
pateikiamas rašytinis
prašymas STT pateikti
informaciją
apie
skiriamą
asmenį,
sąrašai.
Į STT kreiptasi dėl
visų
asmenų,
pretenduojančių
į
pareigybes,
prieš
skiriant
į
kurias
pateikiamas rašytinis
prašymas STT.
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Eil. Nr.
1.7.

Priemonės

Vykdytojai

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

1.8.

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

VRM KPVTS

1.9.

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

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas
Nuolat, pagal
poreikį

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

2016 m. liepos Bus užtikrintas įstaigų prie
1 d.
VRM veiklos tarnybinių
patikrinimų
srityje
koordinavimas ir metodinės
pagalbos įstaigoms prie VRM
suteikimas.

Nuolat

VRM ir įstaigų prie VRM
informacijos apie įvykusius
su
korupcija
susijusius
atvejus
ir
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus
sisteminimas sudarys sąlygas

Laukiamo rezultato
kriterijai
Valstybės tarnautojų
registrui visais teisės
aktuose
nustatytais
atvejais
pateikta
informacija
apie
asmenis,
kurie
patraukti tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn
už
tarnybinius
nusižengimus,
susijusius su Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
Vidaus
reikalų
ministro
įsakymu
įstaigos prie VRM
įpareigotos
teikti
informaciją apie jose
įvykusius su korupcija
susijusius atvejus ir
atliekamus tarnybinius
patikrinimus VRM.
VRM ir įstaigų prie
VRM
informacijos
pagrindu
atlikta
tarnybinių patikrinimų
analizė,
pateikti
siūlymai
VRM
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Eil. Nr.

1.10.

1.11.

1.12.

Priemonės

Atsižvelgiant
į
einamaisiais
metais VRM ir įstaigose prie
VRM
padarytų
tarnybinių
nusižengimų tendencijas, atlikti
įstaigose prie VRM tarnybinių
patikrinimų išvadų pagrįstumo
analizę ir jos pagrindu, esant
poreikiui,
parengti metodines
rekomendacijas.
Įgalioti
VRM
generalinį
inspektorių ir VRM KPVTS
valstybės tarnautojus kontroliuoti,
kaip VRM valstybės tarnautojai
vykdo Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatas.

Parengti ir patvirtinti teisės aktus,

Vykdytojai

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

tolimesnei jų analizei atlikti,
metodinėms
rekomendacijoms parengti.
Šie duomenys taip pat
užtikrins siūlymų, teikiamų
VRM Korupcijos prevencijos
komisijai dėl veiklos sričių,
kuriose einamaisiais metais
bus
tikslinga
atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą,
pagrįstumą.
Kasmet iki
Bus
užtikrinta
vienoda
einamųjų
tarnybinių
patikrinimų
metų gruodžio atlikimo praktika VRM ir
1 d.
įstaigose prie VRM.

VRM KPVTS,
VRM PS

2017 m.
sausio 1 d.

Valstybės sienos

2016 m.

Užtikrintas
VRM
generaliniam inspektoriui ir
VRM
KPVTS
pavestų
funkcijų vykdymas.

Aiškiai

reglamentuotas

Laukiamo rezultato
kriterijai
Korupcijos
prevencijos komisijai
dėl
einamaisiais
metais
pasirinktinų
veiklos sričių, kuriose
tikslinga
atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą.

Atlikta
VRM
ir
įstaigose prie VRM
tarnybinių patikrinimų
išvadų
pagrįstumo
analizė,
parengtos
metodinės
rekomendacijos
ir
išsiųstos
įstaigoms
prie VRM susipažinti.
Pakeistas
vidaus
reikalų ministro 2012
m. rugsėjo 18 d.
įsakymas Nr. 1V-683
„Dėl
Viešųjų
ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
nuostatų
laikymosi
kontrolės vykdymo“ .
Parengti ir įstaigų prie
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Priemonės

Vykdytojai

reglamentuojančius Viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi kontrolę

apsaugos tarnyba
(toliau – VSAT),
Viešojo saugumo
tarnyba (toliau –
VST)

1.13.

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

1.14.

Vykdyti viešųjų ir privačiųjų
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę.

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

Eil. Nr.

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
terminas
gruodžio 31 d. Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų
laikymosi
kontrolės
vykdymas.

Pagal poreikį

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

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Užtikrinta Viešųjų
interesų
valstybinėje
įstatymo nuostatų
kontrolė.

ir privačių
derinimo
tarnyboje
laikymosi

Laukiamo rezultato
kriterijai
VRM
vadovų
įsakymais patvirtinti
teisės
aktai,
reglamentuojantys
Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo
nuostatų
laikymosi
kontrolės
vykdymą.
Parengtos
rekomendacijos
dėl
Viešųjų ir privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo
nuostatų
taikymo.

Kasmet
atliekama
VRM ir įstaigose prie
VRM
dirbančių
asmenų viešųjų ir
privačiųjų
interesų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

1.15.

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

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.

1.16.

Iš
Administracinių
teisės
VRM KPVTS,
pažeidimų registro ir Įtariamųjų, įstaigos prie VRM
kaltinamųjų ir neteistųjų registro
gautų duomenų pagrindu atlikti
tikrinimus
dėl
valstybės
tarnautojų
tarnybinės
atsakomybės.

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

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

1.17.

Didinti
Vidaus
reikalų
VRM KPVTS,
informacinės sistemos Centrinio
įstaigos prie
duomenų banko (toliau – VRIS VRM, kurios savo
CDB)
duomenų
tvarkymo veikloje naudojasi
kontrolę.
VRIS CDB

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Laukiamo rezultato
kriterijai
deklaracijose pateiktų
duomenų peržiūra, su
jos
rezultatais
supažindinti
suinteresuoti asmenys.
Iš Apdraustųjų registro
gautų
duomenų
pagrindu
kasmet
atliekami VRM ir
įstaigose prie VRM
pareigas
einančių
valstybės tarnautojų
tikrinimai.

Iš
Administracinių
teisės
pažeidimų
registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
neteistųjų
registro
gautų
duomenų
pagrindu
atliekami
VRM ir įstaigose prie
VRM
pareigas
einančių
valstybės
tarnautojų
patikrinimai.
Išvengta situacijų, kai VRIS Kasmet
atliekamas
CDB
duomenimis VRM ir įstaigų prie
naudojamasi neteisėtai ar VRM
valstybės
nepagrįstai.
tarnautojų
ir
darbuotojų VRIS CDB
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

duomenimis.

1.18.

VRM
kanclerio
potvarkiu
sudaryti komisiją, kuri vertins
VRM valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
pagal
tarptautinį
protokolą ar tradicijas gautas
dovanas ir reprezentacijai skirtas
dovanas. Parengti ir įdiegti
technines priemones, skirtas
informacijai apie VRM pagal
tarptautinį protokolą ar tradicijas
gaunamas
dovanas
ir
reprezentacijai skirtas dovanas,
apskaitai tvarkyti.

VRM Bendrasis
departamentas,
Turto valdymo ir
ūkio
departamentas
prie VRM (toliau
– TVŪD)

1.19.

Sudaryti galimybes techninėmis
priemonėmis pateikti informaciją
apie korupcijos atvejus ir kitus
pažeidimus VRM generaliniam
inspektoriui
ir
Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui.

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

2016 m.
gruodžio 1 d.

Užtikrinta skaidri
apskaita VRM.

dovanų

2017 m. spalio Visuomenei ir darbuotojams
1 d.
bus
sudaryta
galimybė
pateikti informaciją apie
pastebėtus korupcijos atvejus
ir kitus pažeidimus.

Laukiamo rezultato
kriterijai
duomenų tvarkymo ir
naudojimo teisėtumo
ir
pagrįstumo
patikrinimas.
VRM
kanclerio
potvarkiu
sudaryta
komisija, kuri vertins
VRM
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas
gautas
dovanas
ir
reprezentacijai skirtas
dovanas.
VRM
įdiegtos
techninės priemonės,
skirtos
informacijai
apie
VRM
pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas
gaunamas
dovanas
ir
reprezentacijai skirtas
dovanas,
apskaitai
tvarkyti.
Per
metus
gautų
pagrįstų
pranešimų
(informacijos)
apie
pastebėtus korupcijos
atvejus
ir
kitus
pažeidimus skaičiaus
pokytis.
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Įvykdymo
Laukiami rezultatai
terminas
2017 m. spalio Aiškiai
reglamentuota
1 d.
techninėmis
priemonėmis
VRM pateiktų pranešimų
nagrinėjimo
ir
administravimo
tvarka,
užtikrintas
pranešėjų
konfidencialumas ir apsauga.

Priemonės

Vykdytojai

Nustatyti
techninėmis
priemonėmis VRM pateiktų
pranešimų apie korupcijos atvejus
ir kitus pažeidimus nagrinėjimo ir
administravimo tvarką.

VRM KPVTS

1.21.

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

VST

2017 m.
sausio 1 d.

Visuomenei bus sudaryta
galimybė
VST
pateikti
informaciją apie pastebėtus
korupcijos atvejus ir kitus
pažeidimus.

1.22.

Nustatyti etikos reikalavimus
VRM ir įstaigų prie VRM
darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis.

VRM KPVTS

2017 m.
gruodžio 1 d.

Etikos
reikalavimų
nustatymas
darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo
sutartis,
padėtų
sudaryti
teisines
prielaidas
veiksmingai
įgyvendinti
Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos nuostatą, jog
valdžios įstaigos tarnauja
žmonėms, gerinti viešojo
administravimo
kokybę,
didinti
visuomenės
pasitikėjimą
VRM
ir
įstaigomis prie VRM, stiprinti
ne tik įstaigų prie VRM
pareigūnų,
valstybės
tarnautojų, bet ir darbuotojų,

Eil. Nr.
1.20.

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtas ir vidaus
reikalų
ministro
įsakymu patvirtintas
techninėmis
priemonėmis
VRM
pateiktų
pranešimų
nagrinėjimo
ir
administravimo
tvarkos aprašas.
Per
metus
gautų
pagrįstų
pranešimų
apie
pastebėtus
korupcijos atvejus ir
kitus
pažeidimus
skaičiaus pokytis.
Parengti ir patvirtinti
etikos
reikalavimai
darbuotojams,
dirbantiems
pagal
darbo sutartis.
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Eil. Nr.

1.23.

Priemonės

Atlikti įstaigų prie VRM vadovų
priimtų vidaus tarnybos sistemos
pareigūnų
tarnybinę
etiką
reglamentuojančių teisės aktų
analizę ir įvertinti būtinybę
parengti bendrą vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų tarnybinės
etikos kodeksą.
Vykdyti VRM ir įstaigų prie
VRM parengtų norminių teisės
aktų
projektų
antikorupcinį
vertinimą.

Vykdytojai

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
autoritetą,
atsakomybę už savo veiksmus
ir atsakomybę visuomenei bei
valdžios įstaigoms, užkirsti
kelią korupcijai atsirasti ir
plisti.
2017 m.
Užtikrintas
vienodų
gruodžio 31 d. tarnybinės etikos standartų
taikymas visiems vidaus
tarnybos
sistemos
pareigūnams.

Laukiamo rezultato
kriterijai

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

Atliekant teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą, bus
nustatyti jais numatomo
teisinio
reguliavimo
trūkumai, dėl kurių gali
susidaryti sąlygos korupcijai
pasireikšti.
2. Tikslas – šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus ir
įgyvendinant išvadose dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones VRM ir įstaigų prie VRM veiklos srityse,
tobulinti teisinį reglamentavimą ir įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.
1.24.

VRM
KPVTS

Nuolat, pagal
poreikį

Siekiami rezultatai:
1. Pašalinti korupcijos rizikos veiksniai, išaiškinti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir tarnybinius patikrinimus.
2. Įgyvendintos išvadose dėl korupcijos rizikos analizės pateiktos korupcijos prevencijos priemonės.
2.1.
Korupcijos prevencijos įstatymo VRM korupcijos
Kiekvienų
Veiklos sričių antikorupcinė Atliktas vertinimas ir
nustatyta tvarka atlikti korupcijos
prevencijos
metų III
analizė ir vertinimas padės nustatyti
korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą
komisija,
ketvirtis
nustatyti
svarbiausius rizikos veiksniai.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

VRM ir įstaigų prie VRM veiklos
VRM KPVTS,
srityse.
įstaigos prie VRM

2.2.

Parengti motyvuotosios išvados
dėl veiklos sričių, kuriose yra
korupcijos pasireiškimo tikimybė,
(toliau – Išvada) projektą ir
pateiktį
jį
vidaus
reikalų
ministrui.

VRM KPVTS

2.3.

Pateikti vidaus reikalų ministro
pasirašytą išvadą STT.

VRM KPVTS

2.4.

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

2.4.1.

VRM BD

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

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.
Iki kiekvienų Vidaus reikalų ministras
metų spalio 31 informuotas apie VRM ir
d.
įstaigų prie VRM veikloje
einamaisiais
metais
išaiškintas
korupcijos
grėsmes ir priemones, kurias
numatoma
įgyvendinti
korupcijos rizikos veiksniams
pašalinti ar sumažinti.
Per 1 mėnesį Vidaus
reikalų
ministro
nuo išvados
pasirašyta išvada suteiks
pasirašymo
reikiamos informacijos STT
sprendimams dėl korupcijos
rizikos analizės atlikimo
VRM ir įstaigose prie VRM.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Parengtas
Išvados
projektas ir pateiktas
vidaus
reikalų
ministrui.

Vidaus
reikalų
ministro
pasirašyta
išvada pateikta STT.

2016 m.
Užtikrinta
įslaptintos Parengti vidaus reikalų
gruodžio 31 d. informacijos apsauga.
ministro
įsakymų
projektai
(jų
pakeitimai)
dėl
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Eil. Nr.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Priemonės

Vykdytojai

Pakeisti VšĮ Jungtinio techninio
sekretoriato (toliau – JTS)
Viešojo pirkimo komisijos darbo
reglamentą
bei
nešališkumo
deklaracijos ir konfidencialumo
pasižadėjimo formas ir suderinti
jas su Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. kovo 31 d.
įsakymu Nr. 1S-44 patvirtintomis
Viešojo
pirkimo
komisijos
sudarymo
ir
jos
veiklos
organizavimo rekomendacijomis
(aktualia redakcija).
Parengti JTS Viešųjų pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
aprašą (taisykles), kuriame, be
kitų elementų, būtų aiškiai
apibrėžtos
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų funkcijos, pareigos ir
atsakomybės, atskirtos viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų kontrolės
funkcijos, paskirtas prevencinę
kontrolę atliekantis asmuo ar
struktūrinis padalinys.
Reglamentuoti
paramos,
teikiamos Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymo

JTS

JTS

PAGD

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

2016 m. liepos Užtikrintas JTS Viešojo
1 d.
pirkimo komisijos darbo
reglamento ir nešališkumo
deklaracijos
ir
konfidencialumo
pasižadėjimo
formos
atitikimas Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2011 m.
kovo 31 d. įsakymu Nr. 1S-44
patvirtintoms
Viešojo
pirkimo komisijos sudarymo
ir jos veiklos organizavimo
rekomendacijoms.
2016 m. liepos Užtikrintas aiškus teisinis
1 d.
reglamentavimas, nustatantis
JTS
viešųjų
pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų funkcijas, pareigas ir
atsakomybę, atskirtos viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų
kontrolės funkcijos ir kt.

2016 m. liepos Sumažės
1 d.
pasireiškimo
gaunant
ir

Laukiamo rezultato
kriterijai
įslaptintos
informacijos,
kuria
disponuoja
VRM,
apsaugos.
JTD
direktoriaus
įsakymu
patvirtinti
JTS Viešojo pirkimo
komisijos
darbo
reglamento pakeitimai
ir
nešališkumo
deklaracijos
ir
konfidencialumo
pasižadėjimo formos.

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

korupcijos Parengtas ir PAGD
tikimybė direktoriaus įsakymu
panaudojant patvirtintas Paramos
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
paramą, teikiamą Lietuvos
Respublikos
labdaros
ir
paramos įstatymo nustatyta
tvarka.

nustatyta tvarka,
gavimo ir
panaudojimo procedūras PAGD ir
jam pavaldžiose įstaigose.

2.4.5.

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

PAGD

2016 m. liepos Užtikrinta Viešųjų
1 d.
interesų
valstybinėje
įstatymo nuostatų
kontrolė.

ir privačių
derinimo
tarnyboje
laikymosi

2.4.6.

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

PAGD

2016 m.
Sudarytos sąlygos
atlikti
gruodžio 31 d. darbuotojų gyvenimo lygio
(išlaidų) ir gaunamų pajamų
atitikties patikrinimus.

2.4.7.

Užtikrinti,
kad
pareigūnai,
turintys
leidimą
dirbti
ar
susipažinti
su
įslaptinta
informacija ir (ar) asmens
patikimumo
pažymėjimą,
vykdytų Lietuvos Respublikos
valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo 19 straipsnyje nustatytas
pareigas.

PD, PAGD,
FNTT,VST

2016 m.
Užtikrinta pareigūnų apsauga
gruodžio 31 d. nuo galimo poveikio. Įstaigų
prie VRM už korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę
atsakingi asmenys įpareigoti
konsultuoti
darbuotojus,
vykstančius
į
užsienio
valstybes tiek tarnybiniais,
tiek asmeniniais tikslais.

Laukiamo rezultato
kriterijai
gavimo
ir
panaudojimo PAGD ir
jam
pavaldžiose
įstaigose
tvarkos
aprašas.
Parengtas ir PAGD
direktoriaus įsakymu
patvirtintas duomenų,
pateiktų
privačių
interesų deklaracijose,
patikrinimų
tvarkos
aprašas.
Pasirašytas susitarimas
tarp
PAGD
ir
Valstybinės mokesčių
inspekcijos
prie
Finansų ministerijos
dėl
pasirinktų
darbuotojų gyvenimo
lygio
(išlaidų)
ir
gaunamų
pajamų
atitikties patikrinimų
atlikimo.
Parengti ir patvirtinti
Vykimų į užsienio
valstybes
tvarkos
klausimynai.
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Priemonės

Vykdytojai

2.4.8.

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

VAD

2.4.9.

VSAT vado įsakymu paskirti
viešųjų pirkimų iniciatorius arba
tarnybos darbuotojų, vykdančių
pirkimų iniciatorių funkcijas,
pareigybių aprašymuose numatyti
pirkimų iniciatoriams priskirtinas
funkcijas.
Pakeisti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
VSAT taisykles, jose nustatyti,
kas ir kada nusprendžia, ar viešąjį
pirkimą atliks Viešųjų pirkimų
komisija
ar
organizatorius,
kuriame viešojo pirkimo etape
yra parenkamas pirkimo būdas,
reglamentuoti pirkimo būdo
keitimo aplinkybes bei procedūrą,
reglamentuoti tiekėjų pretenzijų
nagrinėjimo procedūras ir kt.
RPD
direktoriaus
įsakymu
pakeisti
Regioninės
plėtros
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos
visuomenės
informavimo ir informacijos

VSAT

Eil. Nr.

2.4.10.

2.4.11.

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

2016 m.
Išsamiai
reglamentavus
gruodžio 31 d. darbuotojų, pretenduojančių
dirbti VAD, atrankos tvarką,
padidėtų
šių
darbuotojų
atrankos
skaidrumas
ir
sumažėtų korupcijos tikimybė
personalo atrankos procese.
2016 m. liepos Užtikrintas viešųjų pirkimų
1 d.
procese vykdomų funkcijų
atskyrimas.

VSAT

2016 m. liepos Užtikrintas
skaidresnis
1 d.
viešųjų
pirkimų
organizavimas
ir
vidaus
kontrolės
šioje
srityje
vykdymas.

RPD prie VRM

2016 m.
Sumažės
korupcijos
gruodžio 31 d. pasireiškimo tikimybė RPD
prie
VRM
visuomenės
informavimo ir informacijos
skelbimo
interneto

Laukiamo rezultato
kriterijai
Parengtas ir VAD
direktoriaus įsakymu
patvirtintas
darbuotojų,
pretenduojančių dirbti
VAD,
atrankos
tvarkos aprašas.
VSAT vado įsakymu
paskirti
viešųjų
pirkimų iniciatoriai ir
(ar)
patvirtinti
valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymų
pakeitimai.
Parengti ir VSAT
vado
įsakymu
patvirtinti
Viešųjų
pirkimų organizavimo
ir vidaus kontrolės
VSAT
taisyklių
pakeitimai.

RPD
direktoriaus
įsakymu
pakeistas
Regioninės
plėtros
departamento
prie
Vidaus
reikalų
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Eil. Nr.

2.4.12.

2.4.13.

2.4.14.

Priemonės
talpinimo interneto tinklalapyje
tvarkos aprašą, atsižvelgiant į
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo 2015 m.
metu
nustatytus
teisinio
reglamentavimo trūkumus.
Bendradarbiaujant su Lietuvos
Respublikos finansų ministerija
parengti ir patvirtinti RPD prie
VRM direktoriaus įsakymą „Dėl
informacijos skelbimo Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
tvarkos
aprašo patvirtinimo“,
kuris
reglamentuotų
informacijos
skelbimą
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje www.esinvesticijos.lt.
Parengti
RPD
prie
VRM
valstybės tarnautojų ir darbuotojų
pareigybės aprašymų pakeitimų
projektus, kuriuose būtų nustatyta
informacijos
skelbimo
RPD
interneto
svetainėje
www.lietuvosregionai.lt
ir
Europos Sąjungos struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
www.esinvesticijos.lt funkcija, ir
patvirtinti juos RPD prie VRM
direktoriaus įsakymu.
Parengti VĮ „Regitra“ Vardinių
numerių išdavimo komisijos

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
tinklalapyje srityje.

RPD prie VRM

2016 m.
Užtikrinta aiški informacijos
gruodžio 31 d. skelbimo Europos Sąjungos
struktūrinių fondų interneto
svetainėje tvarka.
Visuomenei
sudaryta
galimybė gauti informaciją.

RPD prie VRM

2016 m.
Užtikrintas
informacijos
gruodžio 31 d. skelbimas RPD prie VRM
interneto
svetainėje
ir
Europos
Sąjungos
struktūrinių fondų interneto
svetainėje.

VĮ „Regitra“

2016 m.
Užtikrintas
gruodžio 31 d. skaidresnis

Laukiamo rezultato
kriterijai
ministerijos
visuomenės
informavimo
ir
informacijos talpinimo
interneto
tinklapyje
tvarkos aprašas.
Parengtas ir RPD prie
VRM
direktoriaus
įsakymu patvirtintas
informacijos skelbimo
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
interneto
svetainėje
tvarkos aprašas.

RPD
prie
VRM
direktoriaus įsakymu
patvirtinti RPD prie
VRM
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų pareigybių
aprašymai.

efektyvesnis ir VĮ
„Regitra“
sprendimų direktoriaus įsakymu
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

darbo reglamento projektą ir
patvirtinti jį VI „Regitra“
direktoriaus įsakymu.

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai
priėmimas,
korupcijos
tikimybės sumažėjimas.

2.4.15.

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

VĮ „Regitra“

2016 m.
Sudarytos sąlygos naudoti
gruodžio 31 d. praktinio egzamino vaizdo ir
garso
duomenų
įrašus
apskundus
egzamino
rezultatą.

2.4.16.

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

VST

2016 m. liepos Užtikrinta
įslaptintos
1 d.
informacijos apsauga.

2.4.17.

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

VST

2016 m. liepos Bus
aiškiai
nustatytos
1 d.
asmens, atsakingo už VST
personalo
patikimumą,
funkcijos
dėl
leidimų
suteikimo
(nesuteikimo)
dirbti ar susipažinti su
įslaptinta
informacija,
žymima
slaptumo
žyma
„Riboto naudojimo“.

Laukiamo rezultato
kriterijai
patvirtintas
VĮ
„Regitra“
Vardinių
numerių
išdavimo
komisijos
darbo
reglamentas.
VĮ
„Regitra“
direktoriaus įsakymu
pakeistas
Praktinio
egzamino vaizdo ir
garso
duomenų
tvarkymo ir duomenų
įrašymo
įrangos
naudojimo
tvarkos
aprašas.
Parengti ir VST vado
įsakymu
patvirtinti
teisės
aktai,
reglamentuojantys
įslaptintos
informacijos,
kuria
disponuoja
VST,
apsaugą ir naudojimąsi
ja (jų pakeitimai).
VST vado įsakymu
patvirtintas
teisės
aktas,
reglamentuojantis
Lietuvos Respublikos
valstybės ir tarnybos
paslapčių
įstatymo
ketvirtajame skirsnyje
nustatytų
funkcijų
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Įvykdymo
terminas

Priemonės

Vykdytojai

2.4.18.

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

VST

2016 m. liepos Bus aiškiai nustatytos asmenų
1 d.
ar
padalinio,
vykdančio
viešųjų pirkimų prevencinę
kontrolę,
funkcijos
ir
įgaliojimai.

2.4.19.

Parengti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus kontrolės
aprašo projektą, kuriame, be kitų
elementų, būtų aiškiai apibrėžtos
viešųjų pirkimų procedūrose
dalyvaujančių asmenų funkcijos,
pareigos ir atsakomybės; atskirtos
viešųjų pirkimų vykdymo ir jų
kontrolės funkcijos; paskirtas
prevencinę kontrolę atliekantis
asmuo ir patvirtinti jį Lietuvos
viešojo administravimo instituto
direktoriaus įsakymu.
Vykdyti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo VRM ir
įstaigose prie VRM sisteminimą.

Lietuvos viešojo
administravimo
institutas (toliau –
LIVADI)

2016 m.
Užtikrintas aiškus teisinis
gruodžio 31 d. reglamentavimas, nustatantis
LIVADI viešųjų pirkimų
procedūrose
dalyvaujančių
asmenų funkcijas, pareigas ir
atsakomybę, atskirtos viešųjų
pirkimų vykdymo ir jų
kontrolės funkcijos ir kt.

VRM KPVTS

2016–2018 m. Užtikrinta, kad korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymas VRM ir įstaigose
prie
VRM
vykdomas
planingai ir nuosekliai.

Pakeisti VRM Medicinos centro

MC

Eil. Nr.

2.5.

2.6.

2016 m.

Laukiami rezultatai

Užtikrinta

skaidresnė

Laukiamo rezultato
kriterijai
įgyvendinimą.
VST vado įsakymu
patvirtintas
VST
atliekamų
viešųjų
pirkimų prevencinės
kontrolės
organizavimo tvarkos
aprašas.
Parengtas ir LIVADI
direktoriaus įsakymu
patvirtintas LIVADI
Viešųjų
pirkimų
organizavimo ir vidaus
kontrolės
aprašas
(taisyklės).

Apibendrinta
informacija
apie
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą
VRM ir įstaigose prie
VRM
apsvarstyta
VRM
Kovos
su
korupcija
posėdyje
(kartą per metus).
MC Pakeistas VRM MC
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Eil. Nr.

2.7.

Priemonės

Vykdytojai

(toliau – MC) direktoriaus 2012
m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. 4R59 „Dėl Medicinos centro
Centrinėje medicinos ekspertizės
komisijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“, atsižvelgiant į STT
išvadoje dėl korupcijos rizikos
analizės Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijos
Medicinos
centro
Centrinėje
medicinos ekspertizės komisijoje
(toliau – MC CMEK) nurodytas
korupcijos prevencijos priemones
(toliau – STT išvada).
Pakeisti Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2008 m.
rugpjūčio 5 d. įsakymą Nr. 1V299
„Dėl
specializuotosios
medicininės
ekspertizės
organizavimo ir atlikimo tvarkos
aprašo
patvirtinimo“,
atsižvelgiant į STT išvadoje
nurodytas korupcijos prevencijos
priemones.

MC

2.8.

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

MC

2.9.

Parengti
teisės
reglamentuojantį MC

MC

aktą,
CMEK

Įvykdymo
terminas
gegužės 1 d.

Laukiamo rezultato
kriterijai
CMEK veikla, įgyvendinti direktoriaus 2012 m.
išvadoje pateikti siūlymai, į gruodžio
4
d.
kuriuos
buvo
numatyta įsakymas Nr. 4R-59
atsižvelgti.
„Dėl Medicinos centro
Centrinėje medicinos
ekspertizės komisijos
darbo
reglamento
patvirtinimo“.

2016 m.
gegužės 1 d.

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

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

Užtikrintas
skaidresnis
sprendimų
priėmimas,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės sumažėjimas.
2016 m. liepos MC CMEK veikloje užkirstas
1 d.
kelias galimiems interesų

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

Nuolat

Laukiami rezultatai
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

narių nešališkumą ir gydytojų
pareigą nusišalinti nuo veiksmų ir
sprendimų, kurie gali sukelti
interesų konfliktą.

Laukiami rezultatai
konfliktams atsirasti.

2.10.

Sudaryti MC pareigybių, turinčių
deklaruoti privačius interesus,
sąrašą.

MC

2.11.

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

MC

2.12.

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

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

2016 m.
gegužės 1 d.

Užtikrintas
Viešųjų
ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo nuostatų dėl interesų
deklaravimo laikymasis MC.

2016 m. liepos Bus padidinta tikimybė, kad,
1 d.
vykdant MC CMEK veiklos
kontrolės procedūras, bus
nustatytos veiklos sritys,
kuriose gali kilti interesų
konfliktų, ir laiku imtis
priemonių galimiems interesų
konfliktams sumažinti iki
minimumo.
2016–2018 m. Būtų užtikrintas ekspertų
nešališkumas
atliekant
ekspertinius
vertinimus
skirtingose įstaigose prie
VRM.

Laukiamo rezultato
kriterijai
patvirtintas
MC
CMEK
narių
nešališkumą
ir
gydytojų
pareigą
nusišalinti
nuo
veiksmų ir sprendimų,
kurie
gali
sukelti
interesų
konfliktą,
reglamentuojantis
tvarkos aprašas.
Sudarytas
ir
MC
direktoriaus įsakymu
patvirtintas
pareigybių,
turinčių
deklaruoti
privačius
interesus, sąrašas.
Patikslinti ir koreguoti
CMEK
narių
pareigybių aprašymai.

VRM ir įstaigose prie
VRM sudaryti ir ne
rečiau nei kas pusmetį
atnaujinami
ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose
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Įvykdymo
terminas

Priemonės

Vykdytojai

2.13.

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

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

2016 m.
birželio 30 d.

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

2.14.

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

VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

2016 m.
birželio 30 d.

Aiškiai
reglamentuotos
medicinos personalo elgesio
darbo metu taisyklės.

2.15.

Patvirtinti

VšĮ Valstybės ir

2016 m.

Eil. Nr.

Viešųjų

pirkimų

Laukiami rezultatai

Aiškiai

reglamentuotos

Laukiamo rezultato
kriterijai
pirkimuose atliekančių
ekspertų
sąrašai,
sukaupti
duomenys
apie ekspertų atliktus
ekspertinius
vertinimus.
VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
vadovo
įsakymu
patvirtintos
VšĮ
Valstybės
ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
gydymo
dalies
darbuotojų
elgesio,
susidūrus su korupcine
veikla, taisyklės.
Gydymo ir slaugos
padalinių darbuotojai
pasirašytinai
supažindinti su elgesio
kodeksu.
Elgesio
kodeksas paskelbtas
VšĮ
Valstybės
ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
interneto svetainėje.
VšĮ Valstybės ir
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Eil. Nr.

2.16.

2.17.

Priemonės

Vykdytojai

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

savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro
„Dainava“

Sukurti neoficialių mokėjimų
viešajame sektoriuje (policijos)
mažinimo ir šalinimo priemones
(įgyvendina
Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos
su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–
2019 metų tarpinstitucinio veiklos
plano,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015
m. birželio 17 d. nutarimu Nr.
648 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programos
įgyvendinimo 2015–2019 metų
tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ (toliau – Planas),
1.1.5 priemonę).
Atnaujinti transporto priemonių
greičio matavimo prietaisus pagal
specifikacijas, užkertančias kelią
neteisėtiems
duomenų
pakeitimams (įgyvendina Plano
1.1.13 priemonė).

PD

PD

Įvykdymo
Laukiami rezultatai
terminas
gruodžio 31 d. viešųjų pirkimų organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
procedūros VšĮ Valstybės ir
savivaldybių
tarnautojų
mokymo centro „Dainava“.

Laukiamo rezultato
kriterijai
savivaldybių
tarnautojų
mokymo
centro
„Dainava“
vadovo
įsakymu
patvirtintas
Viešųjų
pirkimų organizavimo
ir vidaus kontrolės
aprašas.
2016–2018 m. Bus
užtikrintas
didesnis Sukurta
interneto
visuomenės informuotumas, svetainė
kyšissąmoningumas
ir nusikaltimas.lt.
nepakantumas
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamoms
veikoms.

2016–2018 m. Pašalintos
galimybės
korupcijos
apraiškoms
tvarkant duomenis, gaunamus
iš
transporto
priemonių
greičio matavimo prietaisų.

Sukurta automatizuota
duomenų, gaunamų iš
transporto priemonių
greičio
matavimo
prietaisų, tvarkymo ir
kontrolės sistema.
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Eil. Nr.
2.18.

2.19.

2.19.1.

Priemonės

Vykdytojai

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

FNTT,
PD,
VSAT

Vykdyti korupcijos ir sukčiavimo
prevencijos
priemones
ir
veiksmus Europos Sąjungos
fondų lėšų panaudojimo srityje
(įgyvendina
Plano
2.2.4
priemonę, pagrindinis vykdytojas
– Finansų ministerija).
Vidaus procedūrų aprašymuose,
vidaus taisyklėse ir (ar) kituose
vidaus dokumentuose numatyti,
kad VRM susitikimų ir (ar)
mokymų metu pareiškėjus ir
projektų vykdytojus informuoja
apie
prevencinius
veiksmus
pažeidimų ir sukčiavimų atvejams
išvengti.

VRM Regioninės
politikos
departamentas
(toliau – VRM
RPD)

VRM RPD

Įvykdymo
Laukiamo rezultato
Laukiami rezultatai
terminas
kriterijai
2016–2018 m. Visuomenė
motyvuota Informacija apie tai,
pranešti apie nusikalstamas kad pranešėjams gali
veikas.
būti
atlyginta
už
vertingą informaciją
apie
nusikalstamas
veikas,
paskelbta
VRM ir įstaigų prie
VRM
interneto
svetainėse
ir
(ar)
paviešinta
kitais
būdais ir priemonėmis.
Atlyginimo
už
vertingą informaciją
apie
nusikalstamas
veikas atvejų skaičius.
2016–2018 m. Sumažintos
korupcijos
pasireiškimo
prielaidos
Europos Sąjungos fondų lėšų
panaudojimo srityje.

2016 m.
balandžio 30
d.

Pareiškėjai
ir
projektų
vykdytojai informuoti apie
prevencinius
veiksmus
pažeidimų ir sukčiavimų
atvejams išvengti.

Patikslintas
2014–
2020 metų Europos
Sąjungos struktūrinių
fondų
investicijų
administravimo
Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
vidaus
procedūrų vadovas.
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Eil. Nr.
2.19.2.

2.20.

Priemonės

Vykdytojai

Vykdant dvigubo tos pačios
veiklos
tų
pačių
išlaidų
finansavimo rizikos prevenciją,
vadovautis
2014–2020
m.
rekomendacijomis dėl projektų
išlaidų atitikties ES struktūrinių
fondų reikalavimams, kurioms
pritarta Veiksmų programos
valdymo komiteto 2014 m. liepos
4 d. posėdyje (rekomendacijos
skelbiamos
svetainėje
www.esinvesticijos.lt).

VRM RPD
RPD prie VRM

Sisteminti įstaigų prie VRM
pateikiamą informaciją apie Plano
priemonių
vykdymą,
esant
poreikiui, atlikti šios informacijos
ir (ar) įstaigų prie VRM parengtų
ir patvirtintų kovos su korupcija
programų analizę.

VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas
2016 m.
gegužės 31 d.

Nuolat

Laukiamo rezultato
kriterijai
Sumažinta dvigubo tos pačios Patikslintas
2014–
veiklos tų pačių išlaidų 2020 metų Europos
finansavimo rizika.
Sąjungos struktūrinių
fondų
investicijų
administravimo
Lietuvos Respublikos
vidaus
reikalų
ministerijoje
vidaus
procedūrų vadovas.
Laukiami rezultatai

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

Patikslintas
2014–
2020 metų Europos
Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimo
administravimo
Regioninės
plėtros
departamente
prie
VRM
vidaus
procedūrų
aprašas,
patvirtintas RPD prie
VRM
direktoriaus
2015-01-08 įsakymu
Nr. 51V-3.
Susisteminta
informacija apie Plano
priemonių vykdymą
apsvarstyta
VRM
Korupcijos
prevencijos komisijos
posėdyje (kartą per
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Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato
kriterijai
metus).
3. Tikslas – didinti VRM ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsparumą korupcijai ir darbo etikos lygį, ugdyti jų
antikorupcinę kultūrą, užtikrinti VRM antikorupcinės veiklos viešumą.
Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

3.
Siekiami rezultatai:
1. VRM ir įstaigų prie VRM valstybės tarnautojams ir darbuotojams yra žinoma apie vykdomas korupcijos prevencijos priemones, jie
aktyviai įsitraukia į antikorupcinę veiklą.
2. Įstaigų prie VRM interneto svetainėse pateikiama vienodo turinio ir formos informacija apie vykdomą korupcijos prevencijos veiklą.
3.1.
Vidaus reikalų ministro įsakymu
VRM KPVTS
2016 m.
Padidės VRM ir įstaigų prie Vidaus
reikalų
įpareigoti įstaigas prie VRM
rugsėjo 1 d.
VRM
vykdomos
veiklos ministro
įsakymu
skelbti informaciją apie juose
skaidrumas.
įstaigos prie VRM
įvykusius, su korupcija susijusius,
įpareigotos interneto
atvejus interneto svetainėse.
svetainėse
skelbti
informaciją apie juose
įvykusius
su
korupcija susijusius
atvejus.
3.2.
Įstaigų prie VRM interneto Įstaigos prie VRM 2016–2017 m. Visuomenei bus sudaryta Įstaigų prie VRM,
svetainėse pateikti informaciją ir
galimybė pateikti informaciją pateikusių informaciją
nuorodas, kam galima pranešti
apie pastebėtus korupcijos ir nuorodas,
kam
apie jose pastebėtus korupcijos
atvejus.
galima pranešti apie
atvejus ir jose įvykusius su
jose
pastebėtus
korupcija susijusius atvejus¹1.
korupcijos
atvejus,
skaičius.
3.3.
Organizuoti
ir
vykdyti
VRM MC
2016 m. II–IV Darbuotojų
švietimas Mokymus
antikorupcinius mokymus MC VRM generalinis
ketvirtis
antikorupcijos tema sustiprins išklausiusių
MC
CMEK nariams.
inspektorius
jų atsparumą korupcijai
CMEK
darbuotojų
(toliau – VRM
skaičius (proc.).
GI),
VRM KPVTS
1

- sąvokos bus nustatytos Korupcijos prevencijos tvarkos apraše.
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Priemonės

Vykdytojai

Organizuoti
ir
vykdyti
antikorupcinius mokymus TVŪD
viešųjų
pirkimų
komisijų
nariams.

TVŪD,
VRM GI,
VRM KPVTS

3.5.

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

VRM GI,
VRM KPVTS

3.6.

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

VRM GI,
VRM KPVTS

3.7.

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

VRM GI,
VRM KPVTS

Eil. Nr.
3.4.

Įvykdymo
terminas
2016 m. III–
IV ketvirtis

Laukiami rezultatai

TVŪD
viešųjų
pirkimų
komisijų valstybės tarnautojai
ir darbuotojai įgis reikiamų
žinių korupcijos prevencijos
klausimais.
2016–2018 m. Valstybės tarnautojai įgis
reikiamų žinių korupcijos
prevencijos
klausimais,
susipažins su
tarptautinėje
praktikoje taikomais gerosios
praktikos
korupcijos
prevencijos
srityje
pavyzdžiais.
Kasmet
Įstaigų prie VRM valstybės
gegužė–
tarnautojai įgis reikiamų žinių
birželis
korupcijos
prevencijos
klausimais, bus patobulinta už
antikorupcinę veiklą atsakingų
asmenų
profesinė
kompetencija,
kuri
leis
efektyviau
atlikti
teisės
aktuose
nustatytas
antikorupcines procedūras.
Kasmet
Įstaigų prie VRM valstybės
lapkritis–
tarnautojai įgis reikiamų žinių
gruodis
viešųjų ir privačių interesų
deklaravimo bei tarnybinių
patikrinimų
atlikimo
klausimais, bus patobulinta
tarnybinius
patikrinimus
atliekančių asmenų profesinė
kompetencija,
kuri
leis

Laukiamo rezultato
kriterijai
Mokymus
išklausiusių TVŪD
viešųjų
pirkimų
komisijų
narių
skaičius (proc.).
Mokymuose
(stažuotėse) užsienio
šalyse
korupcijos
prevencijos
klausimais
dalyvavusių valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų skaičius.
Seminaro korupcijos
prevencijos priemonių
vykdymo
tema
dalyvių
seminaro
įvertinimo
balais
vidurkis.

Seminaro viešųjų ir
privačių
interesų
deklaravimo
bei
tarnybinių
patikrinimų atlikimo
tema
dalyvių
seminaro įvertinimo
balais vidurkis.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.8.

Organizuoti
ir
vykdyti
antikorupcinius mokymus VRM.

VRM PS,
VRM GI,
VRM KPVTS

3.9.

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

VRM PS,
VRM GI,
VRM KPVTS

Įvykdymo
terminas

2017–2018
m.

Laukiami rezultatai
efektyviau
atlikti
teisės
aktuose nustatytas funkcijas ir
procedūras.
Valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
švietimas
antikorupcijos tema sustiprins
jų antikorupcinį imunitetą.

2017–2018 m. VRM valstybės tarnautojai ir
darbuotojai įgis reikiamų žinių
Lietuvos Respublikos viešųjų
ir privačių interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
laikymosi
klausimais.

Laukiamo rezultato
kriterijai

Antikorupcinius
mokymus išklausiusių
VRM
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų skaičius,
procentinė
išraiška
nuo bendro VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų skaičiaus.
Mokymų akademinių
valandų
skaičius,
tenkantis
vienam
mokymus
išklausiusiam VRM
valstybės tarnautojui
ar darbuotojui.
Mokymus Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
laikymosi klausimais
išklausiusių
VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų skaičius,
procentinė
išraiška
nuo bendro VRM
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų skaičiaus.
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Priemonės

Vykdytojai

3.10.

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

Įstaigos prie
VRM,
VRM GI,
VRM KPVTS

3.11.

VRM ir įstaigų prie VRM
VRM Viešųjų
interneto svetainėse paskelbti ir
ryšių skyrius,
nuolat atnaujinti informaciją apie
VRM KPVTS,
vykdomą korupcijos prevencijos įstaigos prie VRM
veiklą.

Eil. Nr.

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

2016–2018 m. Įstaigų prie VRM valstybės
tarnautojai ir darbuotojai įgis
reikiamų
žinių
Lietuvos
Respublikos
viešųjų
ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje
tarnyboje
įstatymo
laikymosi
klausimais.
2016–2018
Visuomenei
bus
suteikta
galimybė VRM ir įstaigų prie
VRM interneto
svetainėse
susipažinti su VRM ir įstaigų
prie
VRM
vykdomomis
korupcijos
prevencijos
priemonėmis ir pasiektais
rezultatais šias priemones
vykdant.

________________________________________________

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

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

