LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU
KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANO
PATVIRTINIMO

2014 m. kovo 25 d. Nr. 1V-229
Vilnius
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. sausio 14 d. įsakymu
Nr. 1V-15 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos ir
jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ 8 punktą,
t v i r t i n u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2014 metų priemonių planą (pridedama).

Vidaus reikalų ministras

Dailis Alfonsas Barakauskas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
2014 m. kovo 25 d. įsakymu Nr.1V-229
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
2014 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
PRIEMONĖ
VYKDYTOJAS
VERTINIMO KRITERIJAI
ĮVYKDYMO TERMINAS
Uždavinys – sukurti ir įdiegti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) administracijos padaliniuose ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
kovos su korupcija programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1V-15 „Dėl Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, 1 punkte nurodytose įstaigose prie VRM ir
VRM įstaigose (toliau – įstaigos prie VRM ir VRM įstaigos), veiksmingą prevencinę kovos su korupcija sistemą, procedūras, užkertančias kelią korupcijos
plėtrai ir šalinančias korupcinio pobūdžio veiksnius.
1 Organizuoti (dalyvauti organizuojant) VRM VRM Personalo skyrius,
Kursus išklausiusių valstybės tarnautojų
2014 m. II–IV ketv.
administracijos padalinių, įstaigų prie VRM ir įstaigos prie VRM, VRM įstaigos
arba darbuotojų, dirbančių pagal darbo
VRM įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
sutartis, skaičius.
dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus dėl
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
teisės aktų projektų vertinimo valstybės
kursus išklausiusiam valstybės tarnautojui
korupcijos, socialiniu, ekonomikos, finansų ir
arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo
kitais požiūriais (įgyvendinant Lietuvos
sutartį.
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17
d. nutarimu Nr. IX-711 „Dėl Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011-2014 metų programos patvirtinimo“,
priedo „Nacionalinės kovos su korupcija 2011–
2014 metų įgyvendinimo priemonių planas“
1.17 priemonę).
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PRIEMONĖ
VYKDYTOJAS
2. Organizuoti (dalyvauti organizuojant) VRM VRM Personalo skyrius, įstaigos
administracijos padalinių, įstaigų prie VRM ir prie VRM, VRM įstaigos
VRM įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus
antikorupcijos tema (įgyvendinant Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014
metų
programos
priedo
„Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014
metų įgyvendinimo priemonių planas“ 8.6
priemonę)

VERTINIMO KRITERIJAI
10 proc. padidėjęs mokymus antikorupcijos
tema išklausiusių valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
skaičius, palyginti su 2013 m.
Kursų valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam valstybės tarnautojui
arba darbuotojui, dirbančiam pagal darbo
sutartį.

ĮVYKDYMO TERMINAS
2014 m. II–IV ketv.

3. Parengti Lietuvos Respublikos valstybės
sienos ir jos apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666
pakeitimo įstatymo projektą, kuriame būtų
reglamentuotas rotacijos principo taikymas
Valstybės sienos pasaugos tarnybos prie VRM
vado pavaduotojams, rinktinių vadams, jų
pavaduotojams ir kitiems Valstybės sienos
apsaugos tarnybos prie VRM pareigūnams
(įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014
metų programos priedo „Nacionalinės kovos su
korupcija 2011–2014 metų įgyvendinimo
priemonių planas“ 7.12 priemonę)
4. Išanalizuoti situaciją dėl kokybės vadybos
sistemos
modelių
diegimo
Policijos
departamente prie VRM, Valstybės sienos
apsaugos tarnyboje prie VRM, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie VRM,
Vadovybės apsaugos departamente prie VRM ir
Priešgaisrinės
apsaugos
ir
gelbėjimo

VRM Viešojo saugumo politikos
departamentas

Parengtas ir Vyriausybei pateiktas Lietuvos
Respublikos valstybės sienos ir jos
apsaugos įstatymo Nr. VIII-1666 pakeitimo
įstatymo projektas.

2014 m. II ketv.

VRM Viešojo saugumo politikos
departamentas,
VRM Viešojo valdymo politikos
departamentas

Atlikta analizė dėl kokybės vadybos
sistemos modelių diegimo Policijos
departamente prie VRM, Valstybės sienos
apsaugos tarnyboje prie VRM, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie VRM,
Vadovybės apsaugos departamente prie
VRM ir Priešgaisrinės apsaugos ir

2014 m. IV ketv.
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departamente prie VRM (įgyvendinant Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2011–2014
metų
programos
priedo
„Nacionalinės kovos su korupcija 2011–2014
metų įgyvendinimo priemonių planas“ 2.11
priemonę)
5. Atlikti gyventojų požiūrio į korupciją VRM Viešojo saugumo politikos
įstaigose prie VRM ir VRM įstaigose analizę
departamentas

6. Įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Viešojo saugumo tarnyba prie
Viešojo saugumo tarnyba prie VRM, fizinės VRM
apsaugos stiprinimas

7. Užtikrinti keturių akių principą (ne mažiau
kaip dviejų subjektų dalyvavimas procese)
programavimo, atrankos ir vertinimo procesuose
Europos
Sąjungos
struktūrinių
fondų
administravimo srityje
8. Atrinkti labiausiai nusipelniusius kovojant su
korupcija įstaigų prie VRM ir VRM įstaigų
valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius
pagal darbo sutartis, parengti pasiūlymus dėl jų
apdovanojimo
Tarptautinės
antikorupcijos
dienos proga
9. Nustatyti papildomas vidaus kontrolės
procedūras, kurios užtikrintų, kad Viešojo
saugumo tarnybos prie VRM žinioje esantis
turtas būtų valdomas, o viešieji pirkimai būtų

VRM Regioninės politikos
departamentas

VERTINIMO KRITERIJAI
gelbėjimo departamente prie VRM ir
prireikus parengti atitinkami pasiūlymai.

ĮVYKDYMO TERMINAS

Atlikta ir VRM interneto svetainėje
paskelbta gyventojų požiūrio į korupciją
įstaigose prie VRM ir VRM įstaigose
analizė.
Pakeistas Viešojo saugumo tarnybos prie
VRM vado įsakymas, reglamentuojantis
įslaptintos informacijos fizinės apsaugos
organizavimą Viešojo saugumo tarnyboje
prie VRM.
Nenustatyta korupcinio pobūdžio teisės
pažeidimų VRM priskirtoje Europos
Sąjungos struktūrinių fondų administravimo
srityje.

2014 m. III ketv.

2014 m. IV ketv.

2014 m. II–IV ketv.

VRM Viešųjų ryšių skyrius

Atlikta atranka ir apdovanoti labiausiai
nusipelnę kovojant su korupcija valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis.

2014 m. IV ketv.

Viešojo saugumo tarnyba prie
VRM

Priimtas Viešojo saugumo tarnybos prie
VRM vado įsakymas dėl vidaus kontrolės
sistemos sustiprinimo viešųjų pirkimų, turto
valdymo ir apskaitos srityse.

2014 m. IV ketv.

4

PRIEMONĖ
VYKDYTOJAS
atliekami
vadovaujantis
teisės
aktų,
reglamentuojančių šias sritis, nustatyta tvarka
10. Vykdyti elektroninėmis priemonėmis Turto valdymo ir ūkio
atliekamus viešuosius pirkimus
departamentas prie VRM, kitos
įstaigos prie VRM ir VRM įstaigos

VERTINIMO KRITERIJAI

ĮVYKDYMO TERMINAS

Elektroninėmis priemonėmis atlikta ne
2014 m. II-IV ketv.
mažiau kaip 90 % perkančiosios
organizacijos skelbiamų viešųjų pirkimų
bendrosios vertės.
11. VRM interneto svetainėje skelbti mažos Turto valdymo ir ūkio
Visuomenė nuolat informuojama apie Turto
2014 m. II–IV ketv.
vertės, supaprastintų ir tarptautinių viešųjų departamentas prie VRM
valdymo ir ūkio departamento prie VRM
pirkimų konkursų rezultatus
vykdomų mažos vertės, supaprastintų ir
tarptautinių viešųjų pirkimų konkursų
rezultatus.
Uždavinys – užtikrinti, kad VRM administracijos padaliniuose, įstaigose prie VRM ir VRM įstaigose būtų greitai atskleisti, išsamiai ir kokybiškai ištirti
korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai, būtų užtikrintas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybės už šiuos teisės
pažeidimus neišvengiamumas.
12. Vykdyti atsitiktinę išnagrinėtų asmenų Gyventojų registro tarnyba prie
Atsitiktinės
atrankos
būdu
atliktų
2014 m. II–IV ketv.
prašymų dėl duomenų tikslinimo Lietuvos VRM
patikrinimų skaičius (ne mažiau kaip 30).
Respublikos gyventojų registre patikrą
Uždavinys – informuoti visuomenę apie korupcijos keliamas grėsmes, supažindinti gyventojus su VRM vykdomomis priemonėmis, nukreiptomis prieš
esamas ar galimas korupcijos apraiškas.
13. Rengti ir VRM interneto svetainėje skelbti VRM Viešųjų ryšių skyrius,
Visuomenė nuolat informuojama apie VRM
2014 m. II–IV ketv.
informaciją apie VRM vykdomą veiklą, VRM Viešojo saugumo politikos
vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją.
nukreiptą prieš korupciją (VRM kovos su departamentas
korupcija programą, jos įgyvendinimo ataskaitą
ir kt.).
___________________________

