PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 1V-431
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KOVOS SU KORUPCIJA 2019–2021 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
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
VRM
Nuolat, pagal
Gauta informacija padės užtikrinti, Į STT kreiptasi dėl visų asmenų,
įstatymo
9
straipsnyje Administravimo poreikį
kad VRM ir VRM pavaldžiose pretenduojančių į pareigybes, prieš skiriant į
nurodytais pagrindais ir tvarka departamentas,
įstaigose dirbtų tik tam tikrus kurias pateikiamas rašytinis prašymas STT.
kreiptis į Lietuvos Respublikos
VRM
reikalavimus
atitinkantys
specialiųjų tyrimų tarnybą
pavaldžios
asmenys.
(toliau – STT) dėl informacijos
įstaigos
apie asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas VRM ir VRM
pavaldžiose įstaigose.
Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

1.2.

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

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

Kasmet iki
gruodžio 1 d.

Užtikrintas VRM ir VRM VRM ir VRM pavaldžiose įstaigose sudaryti
pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos ir nuolat atnaujinami vykdomų veiklos
sričių sisteminimas,
siekiant sričių sąrašai.
užtikrinti korupcijos pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
jose
nuoseklumą ir periodiškumą.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

1.3.

Stiprinti viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolę ir mažinti
šių pažeidimų riziką:
Vykdyti privačių interesų
deklaracijose
pateiktų
duomenų kontrolę.

KPVTS, VRM
pavaldžios
įstaigos

VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Teikti informaciją Valstybės
tarnautojų registrui arba Vidaus
reikalų pareigūnų registrui (kai
patikrinimas atliekamas dėl
statutinių valstybės tarnautojų
galimų
pažeidimų)
apie
asmenis,
kurie
įstaigos
sprendimu
yra
patraukti
tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn už tarnybinius
nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.
Pagal iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu
socialiniu
draudimu
ir
valstybinio
socialinio
draudimo
išmokų
gavėjų
registro (toliau – Apdraustųjų
registras) gautus duomenis
atlikti tikrinimus dėl galimų
valstybės tarnautojų interesų
konfliktų.

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

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Kasmet, ne
rečiau nei
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.

Nuolat, pagal
poreikį

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

Valstybės tarnautojų registrui arba Vidaus
reikalų pareigūnų registrui (kai patikrinimas
atliekamas
dėl
statutinių
valstybės
tarnautojų galimų pažeidimų) visais teisės
aktuose nustatytais atvejais pateikta
informacija apie asmenis, kurie patraukti
tarnybinėn (drausminėn) atsakomybėn už
tarnybinius nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų
pažeidimais.

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.

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

1.5.

Pagal
iš
Administracinių
nusižengimų
registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautus
duomenis atlikti tikrinimus dėl
valstybės tarnautojų tarnybinės
atsakomybės.
Didinti VRM informacinės
sistemos Centrinio duomenų
banko (toliau – VRIS CDB)
duomenų tvarkymo kontrolę.

KPVTS, VRM
pavaldžios
įstaigos
(išskyrus
viešąsias
įstaigas ir VĮ
„Regitra“)
VRM
pavaldžios
įstaigos, kurios
savo veikloje
naudojasi VRIS
CDB
duomenimis

KPVTS teikti informaciją apie
VRM pavaldžiose įstaigose
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus
(vykdant
Korupcijos prevencijos aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministro 2019 m. vasario 4 d.
įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Korupcijos
prevencijos
aprašas)
pagal
35,
36
punktuose
numatytus
reikalavimus).
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su įstaigos pareigūnui
išmokėta kompensacija už
trečiojo asmens jam padarytus
sužalojimus bei pareigūno,
vykdžiusio tarnybines pareigas

1.6.

1.7.

1.8.

Įvykdymo
terminas
Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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.

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Išvengta situacijų, kai VRIS CDB Kasmet atliekamas VRM pavaldžių įstaigų
duomenimis
naudojamasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų VRIS
neteisėtai ar nepagrįstai.
CDB duomenų tvarkymo ir naudojimo
teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

VRM
pavaldžios
įstaigos

Nuolat, pagal
poreikį

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

Policijos
departamentas
prie VRM
(toliau – PD),
Valstybės sienos
apsaugos
tarnyba prie

2019–2021 m.

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

Teisminių ginčų dėl pareigūnui išmokėtos
kompensacijos už trečiojo asmens jam
padarytus sužalojimus vykdant tarnybines
pareigas bei pareigūno, vykdžiusio
tarnybines pareigas ir žuvusio dėl trečiojo
asmens veiksmų, artimiesiems išmokėtos
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Eil. Nr.

1.9.

1.10.

Priemonės

Vykdytojai

ir žuvusio dėl trečiojo asmens
veiksmų,
artimiesiems
išmokėta kompensacija.

VRM (toliau –
VSAT),
Finansinių
nusikaltimų
tyrimo tarnyba
prie VRM
(toliau – FNTT),
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamentas
prie VRM
(toliau –
PAGD),
Viešojo
saugumo
tarnyba prie
VRM (toliau –
VST),
Vadovybės
apsaugos
departamentas
prie VRM
(toliau – VAD)
KPVTS,
VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 34 straipsnio 1 dalies
nuostatų taikymu, sprendžiant
klausimą dėl įsiteisėjusiuose
teismo
sprendimuose
konstatuotų įstaigos įstatymų ir
kitų teisės aktų pažeidimų.
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 38 straipsnio nuostatų

KPVTS,
VRM
Administravimo
departamentas,

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai
kompensacijos išieškojimo
asmens skaičius.

iš

trečiojo

2019–2021 m.

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

2019–2021 m.

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

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

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Priemonės

Vykdytojai

taikymu, sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika
įstaigai padarytos materialinės
žalos atlyginimo klausimą.
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 39 straipsnio nuostatų
taikymu, sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos patirtos
žalos išieškojimo klausimus,
kai valstybės tarnautojo
padarytą žalą atlygina
valstybės institucija ar įstaiga.
Informuoti KPVTS apie
įsiteisėjusius teismų
sprendimus, kurie panaikino
vidaus reikalų ministrui
pavaldžių ir atskaitingų įstaigų
vadovų priimtus sprendimus
kaip neteisėtus ir nepagrįstus ir
priteisia darbuotojui atlyginti
jam padarytą žalą (turtinę,
neturtinę).
Kiekvienais metais KPVTS
teikti korupcijos, tarnybinių
nusižengimų
prevencijos ir kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą
– ataskaitą.
Kaupti ir analizuoti duomenis
apie tai, kokius ekspertinius
vertinimus viešuosiuose
pirkimuose ir su kokiais
tiekėjais susijusius
ekspertinius vertinimus yra

VRM
pavaldžios
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

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

VRM
Administravimo
departamentas,
VRM
pavaldžios
įstaigos

2019–2021 m.

Valstybės
tarnybos
departamentas
prie VRM
(toliau – VTD)

Nedelsiant
įsiteisėjus
sprendimui

Pateikti duomenys sudarys sąlygas 1. Atlikta analizė ir pateikta rekomendacija.
tolesnei jų analizei atlikti, esant 2. Sprendimų išsiieškoti išmokėtą (atlygintą
poreikiui
rekomendacijoms žala) sumą skaičius.
parengti ir tinkamai įgyvendinti
Vidaus tarnybos statuto 38
straipsnio 4 dalies nuostatas.

PD,
VSAT,
FNTT,
PAGD,
VST,
VAD
PD,
Informatikos ir
ryšių
departamentas
prie VRM
(toliau – IRD),

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

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

2019–2021 m.

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

Priemonės
atlikę įstaigoje dirbantys
ekspertai.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

VSAT, Asmens
dokumentų
išrašymo centras
prie VRM,
PAGD, VRM
KPVTS
1.15.
Atlikti pagal įstaigos nustatytus Turto valdymo
2019–2021 m. Užtikrintas
viešųjų
pirkimų Atliktos pagal įstaigos nustatytus kriterijus
kriterijus atrinktų įstaigoje
ir ūkio
prevencinės kontrolės vykdymas. atrinktų įstaigoje vykstančių viešųjų
vykstančių viešųjų pirkimų departamentas
pirkimų prevencinės patikros.
prevencines patikras.
prie VRM
(toliau –TVŪD)
ir įstaigos,
savarankiškai
vykdančios
viešuosius
pirkimus
2. Tikslas – šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus ir įgyvendinant išvadose
dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones VRM ir VRM pavaldžių įstaigų veiklos srityse, tobulinti teisinį reglamentavimą ir
įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.
Siekiami rezultatai:
1. Pašalinti korupcijos rizikos veiksniai, išaiškinti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir tarnybinius patikrinimus. Įgyvendintos išvadose dėl
korupcijos rizikos analizės pateiktos korupcijos prevencijos priemonės.
2. Patobulintas vidaus reikalų ministrui priskirtų valdymo sričių teisinis reguliavimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę.
2.1.
Korupcijos
prevencijos
KPVTS,
Kiekvienų
Veiklos
sričių antikorupcinė Atliktas vertinimas ir nustatyti korupcijos
įstatymo nustatyta tvarka atlikti
VRM
metų III
analizė ir vertinimas padės rizikos veiksniai.
korupcijos
pasireiškimo
pavaldžios
ketvirtis
nustatyti svarbiausius korupcijos
tikimybės nustatymą VRM ir
įstaigos
rizikos veiksnius veiklos srityse
VRM pavaldžių įstaigų veiklos
(teisės aktų spragas, tobulintinas
srityse.
administracines
procedūras,
sprendimų priėmimo tvarką ar
pan.) ir imtis reikiamų korupcijos
prevencijos
priemonių
nustatytoms korupcijos grėsmėms
mažinti ar šalinti.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

2.2.

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

KPVTS

2.3.

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 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“.

2.3.1.

2.3.2.

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

Įvykdymo
terminas
Iki kiekvienų
metų lapkričio
31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

VSAT

2019 m.
gruodžio 31 d.

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. 4-300 „Dėl Valstybės sienos apsaugos
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos tarnybinių lengvųjų
automobilių ir kitų tarnybinių transporto
priemonių
naudojimo
taisyklių
patvirtinimo“.

VSAT

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.
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

2.3.3.

Reglamentuoti pagal panaudos
ir subnuomos sutartis valdomų
tarnybinių
automobilių
naudojimą (FNTT transporto
priemonių
naudojimo
taisyklėse
įrašyti
atskirą
nuostatą,
reglamentuojančią
FNTT laikinai
valdomų
(panaudos,
subnuomos
pagrindais)
transporto
priemonių naudojimą, kiek jo
nereglamentuoja TVŪD prie
LR VRM transporto priemonių
naudojimo
taisyklės,
patvirtintos TVŪD direktoriaus
2016 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 8V-221 „Dėl
Turto valdymo ir ūkio
departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos
transporto
priemonių naudojimo taisyklių
patvirtinimo”).

FNTT

2.3.4.

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

VĮ „Regitra“

2.3.5.

Papildyti
padalinių
atitinkamų

VĮ
„Regitra“
nuostatus
ir
darbuotojų

VĮ „Regitra“

Įvykdymo
terminas
2019 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

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

2019 m.
gruodžio 31 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.V-116 patvirtintos VĮ „Regitra“
tarnybinių bei specialiosios paskirties
transporto priemonių naudojimo taisyklės.

2019 m.
gruodžio 31 d.

Užtikrinta efektyvesnė tarnybinio
transporto naudojimo, saugojimo
ir žymėjimo kontrolė.

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

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

pareigybių
aprašymus
numatant, kad jie vykdo
tarnybinio
transporto
naudojimo,
saugojimo
ir
žymėjimo kontrolę.
2.3.6.

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

VĮ „Regitra“

2019 m.
gruodžio 31 d.

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.

2.3.7.

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

VTD

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

Pakeistas VTD viešųjų pirkimų tvarkos
aprašas, patvirtintas VTD direktoriaus 2017
m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 27V-151 „Dėl
Valstybės tarnybos departamento viešųjų
pirkimų“.
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Įvykdymo
terminas
2019 m.
gruodžio 31 d.

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

2.3.8.

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

MD

2.3.9.

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

MD

2019 m.
gruodžio 31 d.

MD

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

VRM Medicinos
centras (toliau –
MC)

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

2.3.10.

2.3.11.

Parengti ir patvirtinti
pareigūnų siuntimo į asmens
sveikatos priežiūros įstaigas,
kurių savininko teises ir

Laukiami rezultatai
Teisės akte bus apibrėžtos
nuostatos dėl nustatomo „pagrįsto
termino“
trūkstamiems
duomenims ir dokumentams
pateikti – bus nurodyta, kokiais
kriterijais vadovaujantis ir koks
terminas gali būti nustatomas, ar
yra galimybė nustatytą terminą
pratęsti, taip pat nustatyta, kad turi
būti
užsieniečiui
išsiųstas
pranešimas
apie
prašymo
nagrinėjimo termino sustabdymą.
Bus aiškiai detalizuoti kontrolės
veiksmai, apimtis, periodiškumas,
atsakingi asmenys ir kt.

Laukiamo rezultato kriterijai
MD direktoriaus
leidimų
laikinai
instrukcija.

Parengtas
projektas.

įsakymu
gyventi

Kontrolės

aprašo

patvirtinta
išdavimo

keitimo

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

11

Eil. Nr.

2.3.12.

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

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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

MC

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

2.3.13.

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

MC

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

2.3.14.

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

VšĮ Vilniaus
kultūros,
pramogų ir
sporto rūmai

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

2.3.15.

Pakeisti pareigybių aprašymus,
nustatant vykdomų funkcijų
sąsają
su
TVŪD
administracijos
padalinio

TVŪD

2019 m.
birželio 1 d.

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.

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

darbuotojų
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Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

nuostatuose
numatytais
uždaviniais ir funkcijomis.

Laukiami rezultatai
nuostatuose
uždaviniais.

Laukiamo rezultato kriterijai

numatytais

2.3.16.

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

RPD

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

2.3.17.

Parengti ir patvirtinti projektų
valdymo aprašą, detalizuojantį
projektų,
susijusių
su
informacinių
sistemų
programinės įrangos sukūrimu,
programinės
įrangos
ir
techninės
įrangos
modernizavimu, įsigijimu,
inicijavimą,
vykdymą
ir
kontrolę (toliau – Projektų
valdymo aprašas).

Informatikos ir
ryšių
departamentas
prie VRM
(toliau – IRD)

2019 m.
gruodžio 31 d.

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

Priemonės

Vykdytojai

2.3.18.

Pakeisti
Viešųjų
pirkimų
organizavimo, vykdymo ir
vidaus
kontrolės
tvarkos
aprašą,
patvirtintą
VšĮ
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“.
Patvirtinti pranešimo apie
perėjimą į kitą darbą formą ir
nustatyti jo pateikimo tvarką
bei terminus.

Centras
„Dainava“

2.4.

KPVTS.

Įvykdymo
terminas
2019 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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“.

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.

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
(kompensuojamas Privalomojo
sveikatos draudimo fondo
lėšomis) ir mokamas asmens

MC,
Centras
„Dainava“,
VRM Poilsio ir
reabilitacijos

2019 m.
gruodžio 31 d.

Pacientams bus teikiama išsami Skelbiama informacija apie nemokamas ir
informacija
apie
teikiamas mokamas paslaugas.
nemokamas
(kompensuojamas
Privalomojo sveikatos draudimo
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1

Įvykdymo
terminas

Priemonės

Vykdytojai

sveikatos priežiūros paslaugas
(įgyvendinama
Šakinės
1
programos 28 priemonė).

centras
„Pušynas“

3.2.

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

MC

2019 m.
gruodžio 31 d.

Pacientai galės gauti informaciją
apie PSDF biudžeto lėšomis
apmokėtus vaistinius preparatus ir
sumokėtas priemokas.

3.3.

Informaciją apie Valstybės
lėšomis apmokamų sveikatos
priežiūros paslaugų kainas
skelbti
įstaigos
interneto

MC,
Centras
„Dainava“,

2019 m.
gruodžio 31 d.

Padidės pacientų informuotumas, Pacientai žinos asmens sveikatos priežiūros
sumažės neoficialių mokėjimų už paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto
suteiktas sveikatos priežiūros lėšomis įkainius.
paslaugas kiekis.

Eil. Nr.

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

lėšomis) ir mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas.
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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Priemonės

Vykdytojai

svetainėje
(įgyvendinama
Šakinės
programos
70
priemonė).

VRM Poilsio ir
reabilitacijos
centras
„Pušynas“

3.4.

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

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

3.5.

VRM ir VRM pavaldžiose
įstaigose sudaryti galimybes
įstaigos
darbuotojams
ar
asmenims, susijusiems su
įstaiga sutartiniais santykiais,
pateikti
informaciją
apie
pažeidimus2 ir viešinti tokių
parnešimų teikimo galimybes.
(kartu iki 2019 m. gruodžio 31
įgyvendinama Plano3 2.2.3
priemonė).

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Eil. Nr.

2

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

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.

2019–2021 m.

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, pagrįstų pranešimų apie
pažeidimus skaičius.

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“.
3 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019
metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo.
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Įvykdymo
terminas
Kiekvienų
metų I
ketvirtis

Eil. Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.6.

Apskaičiuoti
įstaigos
atsparumo korupcijai lygį
(toliau – AKL).

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

3.7.

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

KPVTS,
VRM
pavaldžios
įstaigos

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

3.8.

Organizuoti
ir
vykdyti
mokymus
korupcijos
prevencijos
priemonių
vykdymo tema.

KPVTS, VRM
pavaldžios
įstaigos

Pagal poreikį

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

VRM ir VRM pavaldi įstaiga Apskaičiuotas įstaigos AKL.
pasitikrins, ar pakankamai yra
imamasi veiksmų, kuriant ir
įgyvendinant korupcijai atsparią
aplinką įstaigoje. Esant poreikiui,
galės imtis veiksmų esamas
spragas šalinti.
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 klausimynai4 ir jų
rezultatų įvertinimas.

VRM ir VRM pavaldžių įstaigų Mokymus korupcijos prevencijos temomis
darbuotojai įgis reikiamų žinių išklausiusių darbuotojų skaičius.
korupcijos prevencijos klausimais.

_______________________________________________

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.
4

