Informacija apie korupcijos prevencijos ir kontrolės organizavimą vidaus reikalų statutinėse įstaigose
(parengta pagal 2014 m. gruodžio mėn. įstaigų pateiktą informaciją ir įstaigų interneto svetainėse skelbiamą informaciją)

Organizacinė
struktūra

Pagrindinės funkcijos/veikla
korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje

Rezultatai

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

Policijos departamentas prie VRM
 PD
Imuniteto
valdyba (24
pareigybės)
(2014 m. 24
pareigybės,
2 iš jų
laisvos)

PD Imuniteto valdyba:
 vykdo policijos darbuotojų apsaugą nuo galimo
neteisėto poveikio, kuriuo siekiama paveikti
sąžiningą ir objektyvų pareigų atlikimą
 organizuoja, įgyvendina ir koordinuoja policijos
darbuotojų tarnybinių nusižengimų ir
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
prevenciją ir tyrimą
 atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą;
 Teritorinių  rengia programas, koordinuoja jų įgyvendinimą;
policijos
 atlieka policijos darbuotojų tikrinimus;
įstaigų
 atlieka pasirinktų policijos darbuotojų duomenų,
imuniteto
pateiktų privačių interesų deklaracijose,
padaliniai
patikrinimą;
(64
 atlieka pasirinktų viešųjų pirkimų dokumentų
pareigybės)
vertinimą;
 (2014 m. 64  koordinuoja atitikties pareigūnų veiklą policijos
pareigybės,
sistemoje;
iš jų 11
 inicijuoja pakartotinus patikrinimus dėl
laisvos)
tinkamumo dirbti su įslaptinta informacija;
 atlieka vidaus teisės aktų ir teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą;
 organizuoja darbuotojų patikrinimus atlieka
pasirinktų viešųjų pirkimų dokumentų
vertinimą;

2013 m. imuniteto padalinai
pranešimus apie įtarimus pateikė
124 policijos pareigūnams, per 2014
m. I pusmetį – 83 pareigūnams.
2014 m. Imuniteto pareigūnai
pradėjo 96 ikiteisminius tyrimus,
pranešimus apie įtarimus įteikė 103
policijos darbuotojams.
Atliko prevencinius pokalbius su
107 pareigūnais.
2014 m. policijos įstaigose pradėta
896 ikiteisminiai tyrimai dėl
policijos pareigūnų papirkimo.
2014 m. buvo atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas
policijos įstaigų padaliniuose, kurių
veiklos sritis susijusi su eismo
priežiūra. Informacija 2014-09-03
raštu Nr.5-S-3152 pateikta VRM-jai.
2014 m. Imuniteto valdyboje atlikti
6 tyrimai poligrafu.
Pradėta socialinė antikorupcinė
akcija „Kyšis išpurvina“, kuri skirta
sumažinti korupcijos toleravimo
mastą keliuose, pagerinti vairuotojų
kultūrą.

Kovos su korupcija
policijoje 20122014 m. programa ir
jos įgyvendinimo
priemonių planas,
patvirtinti
2012 m. birželio 7
d. Lietuvos policijos
generalinio
komisaro įsakymu
Nr. 5-V-447;
Kovos su korupcija
kelių policijoje
2012-2014 metų
priemonių planas,
patvirtintas
Lietuvos policijos
generalinio
komisaro 2012 m.
birželio 7 d.
įsakymu Nr. 5-V448
Parengtos Kovos su
korupcija policijoje
2012-2014 metų
programos
įgyvendinimo

 policijos įstaigų
anoniminiai
pasitikėjimo telefonai;
 Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Korupcijos
prevencija“, kuriame
skelbiama įstaigos
programa ir planai,
šviečiamoji
informacija
gyventojams.
 Akcijos „Kyšis
išpurvina“ plakatas su
aktualia informacija
vairuotojams.
 El. p. adresas:
imunitetas@policija.lt.
 Policijos
departamento
intraneto skiltyje
„Imuniteto valdyba“
skelbiami pranešimai
apie pradėtus
ikiteisminius tyrimus
policijos pareigūnų
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 atlieka vidaus teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinį vertinimą;
 organizuoja darbuotojų patikrinimus poligrafu;
 renka kriminalinės žvalgybos informaciją;
 poligrafu;
 vykdo vidaus kontrolės procedūras;
 renka kriminalinės žvalgybos informaciją;
 atlieka kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminius
tyrimus;
 atlieka tarnybinius patikrinimus;
 tikrina darbuotojų gyvenimo lygio ir gaunamų
pajamų atitikimą.
 Vykdo policijos darbuotojų antikorupcinį
švietimą;
 Pagal kompetenciją dalyvauja vykdant
visuomenės antikorupcinį švietimą.

Rezultatai

Skaitytos paskaitos apie korupcijos
apraiškas Lietuvos policijos
mokykloje, kursantams, įvadiniuose
mokymuose ir kvalifikacijos
tobulinimo kursuose, parengti teisės
aktai, mažinantys korupcijos
apraiškas, pvz.: PGK 2014-12-16
įsakymas Nr. 5-V-1097 „ Dėl LPGK
2012 m. spalio 30 d. įsakymas Nr.
5-V-748 „Dėl policijos darbuotojų
viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi ir kontrolės
vykdymo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“ PGK 2014
m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. 5-V690 „Dėl policijos darbuotojų ryšių
deklaravimo aprašo patvirtinimo“,
PGK 2014 m. liepos 8 d. įsakymas
Nr. 5-V-612 „Dėl policijos
darbuotojų pagal tarptautinį
protokolą ar tradicijas gautų dovanų
perdavimo, įvertinimo, apskaitos,
saugojimo ir eksponavimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“, PGK 2014 m.
rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. 5-V-854
„Dėl prevencinių pokalbių su
policijos darbuotojais tvarkos aprašo
patvirtinimo“

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

priemonių plano
2015 m. kovo 26 d.
ataskaita Nr. 5-IL1580 ir Kovos su
korupcija kelių
policijoje 20122014 metų
priemonių plano
2015 m. kovo 9 d.
ataskaita Nr. 5-IL1377.
Parengtas Kovos su
korupcija policijoje
2015-2017 metų
programos ir jos
įgyvendinimo plano
projektas, kuris
pateiktas policijos
įstaigoms ir
padaliniams
svarstyti.

atžvilgiu, teismų
sprendimai, atmintinės
tikrintojams,
tarnybinių patikrinimų
išvados, informacija
apie korupcijos
pasireiškimo tikimybę
ir korupcijos rizikos
analizę, o taip pat
naudingos nuorodos.
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Rezultatai

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM
2014 m. įtarimai pareikšti 25 VSAT
 VSAT
 vykdo kriminalinės žvalgybos tyrimus;
pareigūnams (2006–2014 m. – 178)
Imuniteto
 rengia priemonių planus;
skyrius (5
 atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
pareigybės)
nustatymą;
 pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų
 7 VSAT
kontrolę;
rinktinių
 tikrina pretendentų dirbti VSAT kandidatūras;
imuniteto
 kontroliuoja Viešųjų ir privačiųjų interesų
poskyriai
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų
(20
įgyvendinimą;
pareigybių)  vykdo pareigūnų antikorupcinį švietimą;
 kontroliuoja VSAT pareigūnų naudojimosi
duomenų bazėmis teisėtumą;
 atlieka vidaus teisės aktų ir jų projektų
antikorupcinį vertinimą;
 vykdo netikėtus pasienio sargybų tikrinimus;
 teikia siūlymus užkardų vadams dėl konkrečių
pareigūnų rotacijos pamainose;
 vykdo pasienio kontrolės punktuose įrengtų
vaizdo stebėjimo sistemų įrašų peržiūrą;
 konsultuoja apie galimas grėsmes VSAT
darbuotojus, vykstančius į BR ir RF asmeniniais
bei tarnybiniais tikslais,
 analizuoja darbuotojų valdomo turto ir
gaunamų pajamų atitiktį, pasirinktinai, pagal
tam tikras rizikas,
 stebi darbuotojų socialines paskyras,

VSAT 2015
metams korupcijos
prevencijos
priemonių planas
patvirtintas VSAT
vado 2014 m.
gruodžio 19 d.
įsakymu Nr. 4-398,
korupcijos
prevencijos
programa rengiama
3 metams 20142016 m., o
priemonių planas
atnaujinamas
kasmet.
.

 anoniminis
pasitikėjimo telefonas
 Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Korupcijos
prevencija“, kuriama
skelbiama įstaigos
programa ir planai, jų
įgyvendinimo
ataskaitos, šviečiamoji
informacija
gyventojams.

4

Organizacinė
struktūra

Pagrindinės funkcijos/veikla
korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje

Rezultatai

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

 analizuoja vieningų pajėgų valdymo sistemos ir
valstybės sienos kontrolės sistemų suveikimus ir
kt..
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM
Vidaus tyrimų skyrius:
 Vidaus
tyrimų
 rengia Kovos su korupcija programą ir jos
skyrius (4
įgyvendinimo planą, kontroliuoja jų vykdymą;
pareigybės)  kontroliuoja, kad būtų vykdomi korupcijos
prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai;
 Įgalioti
 organizuoja mokymus;
pareigūnai  atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
PAGD
nustatymą.
pavaldžiose
įstaigose
Įgalioti pareigūnai PAGD pavaldžiose įstaigose:
 atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą;
 organizuoja mokymus;
 vykdo Kovos su korupcija programos
įgyvendinimo plano priemones.

Bendradarbiaujant su STT pradėtas
vienas ikiteisminis tyrimas PAGD
pavaldžioje įstaigoje.

PAGD VRM
programa,
patvirtinta
direktoriaus 201012-28 įsakymu Nr.
1-368; programos
įgyvendinimo
priemonių planas,
patvirtintas
direktoriaus 201502-14 įsakymu Nr.
1-41. Šiuo metu
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
nacionaline kovos
su korupcija 2015–
2025 metų
programa rengiama
nauja Kovos su
korupcija
Priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
departamente prie
VRM programa bei

 anoniminis
pasitikėjimo telefonas
 Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Korupcijos
prevencija“, kuriama
skelbiama įstaigos
programa ir planai, jų
įgyvendinimo
ataskaitos.

5

Organizacinė
struktūra

Pagrindinės funkcijos/veikla
korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje

Rezultatai

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

priemonių plano
papildymas.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie VRM
Imuniteto ir
kontrolės
skyrius (10
pareigybių: iš
jų 7
statutiniai
valstybės
tarnautojai,3
– karjeros
valstybės
tarnautojai))

Užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją –
vienas iš 3 uždavinių.
 padeda direktoriui kontroliuoti ikiteisminio
tyrimo ir ūkinės finansinės veiklos tyrimo
padalinių veiklą;
 atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą;
 rengia priemonių planus;
 pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų
vidaus kontrolę;
 atlieka darbuotojų naudojimosi valstybiniais ir
(ar) žinybiniais registrais ir informacinėmis
sistemomis teisėtumo (pagrįstumo) patikrinimus;
atlieka tarnybinius patikrinimus;
 atlieka padalinių veiklos ir darbuotojų tarnybinės
veiklos planinius bei netikėtus patikrinimus;
 organizuoja prevencines priemones, siekiant
atkleisti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus,
užtikrinti tarnybinės etikos, darbo drausmės,
vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų laikymąsi ir
kt.;
 kontroliuoja Viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų
įgyvendinimą;
 tikrina darbuotojų išlaidų atitikimą jų
gaunamoms pajamoms.

2012 m. – 3 tiksliniai patikrinimai; 3
pareigūnams skirtos tarnybinės
nuobaudos.
2013 m. – 1 kompleksinis veiklos ir
1 tikslinis patikrinimas; 3
pareigūnams skirtos tarnybinės
nuobaudos).
2014 m. – 1 kompleksinis veiklos ir
4 tiksliniai patikrinimai;2
pareigūnams skirtos tarnybinės
nuobaudos.
2015 m. – 2 tiksliniai patikrinimai; 2
pareigūnams skirtos tarnybinės
nuobaudos, 2 pareigūnai atleisti iš
vidaus tarnybos dėl pareigūno vardo
pažeminimo.
2012 m. bendradarbiaujant su STT
ir kitomis institucijomis, pradėti 2
ikiteisminiai tyrimai.

FNTT 2015–2017
metų kovos su
korupcijos
programa ir jos
įgyvendinimo
planas, patvirtinti
direktoriaus 201501-14 įsakymu Nr.
V-17

 anoniminis
pasitikėjimo telefonas
 Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Korupcijos
prevencija“, kuriama
skelbiama įstaigos
planas, jo
įgyvendinimo
ataskaitos.
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Rezultatai

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

 nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus,
pareiškimus, pranešimus;
 tikrina pretendentų dirbti FNTT kandidatūras;
 analizuoja ir vertina informaciją apie korupcijos
faktus bei Valstybės ir tarnybos paslapčių
įstatymo nuostatų pažeidimus;
 vykdo
kriminalinę
žvalgybą,
atlieka
ikiteisminius tyrimus ar atskirus ikiteisminio
tyrimo veiksmus.

Vadovybės apsaugos departamentas prie VRM
2013 m. - 1 pareigūnui buvo skirta
 Korupcijos  Komisija koordinuoja departamento kovos su
prevencijos
korupcija programos įgyvendinimą, vykdo šios tarnybinė nuobauda.
komisija (3
programos priemonių plano įgyvendinimo
nariai)
stebėseną ir įvertinimą;
 Nuolatinė
 atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės
darbo grupė nustatymas;
korupcijos  atliekamas vidaus teisės aktų antikorupcinis
rizikos
vertinimas;
analizei
 kontroliuojama, ar darbuotojai tinkamai
atlikti (9
disponuoja įslaptinta informacija;
nariai)
 atliekama įvykdytų viešųjų pirkimų kontrolė dėl
jų ekonominio naudingumo;
 keliama darbuotojų kvalifikacija korupcijos
prevencijos srityje;
 kontroliuojamas Viešųjų ir privačiųjų interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų
įgyvendinimas.

VAD Kovos su
korupcija programa
ir jos įgyvendinimo
priemonių planas,
patvirtintas
direktoriaus 2015
m. gegužės 27 d.
įsakymu Nr. V-219.

Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Korupcijos
prevencija“, kuriama
skelbiama įstaigos
kovos su korupcija
programa, jos
įgyvendinimo
priemonių planas.
Įstaigos interneto
svetainėje atskiras
skyrius „Karštoji
linija“, kurioje
visuomenės atstovai
gali palikti pranešimą
apie VAD darbuotojų
neteisėtus veiksmus.
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Valdymo ir
veiklos
priežiūros
skyrius

Pagrindinės funkcijos/veikla
korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje

Rezultatai

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM
Pagal savo kompetenciją:
Nustatytos papildomos vidaus
kontrolės procedūros, kurios
 vykdo priemones vidaus kontrolei sustiprinti;
užtikrina, kad VST prie VRM
 planuoja, organizuoja ir vykdo su korupcijos
pareigūnams ir kitiems
prevencija bei kontrole susijusią veiklą;
 vykdo VST prie VRM vidaus tvarkos taisyklių darbuotojams priemokų ir priedų
skyrimas ir mokėjimas būtų
pažeidimų bei situacijų, sukeliančių interesų
atliekamas vadovaujantis teisės
konfliktą prevenciją;
 nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę VST aktų, reglamentuojančių šią sritį,
nustatyta tvarka;
prie VRM veiklos srityse;
 nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadas dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir Organizuoti viešo ir neviešo
pobūdžio priemones, skirtas teisės
teikia jas kompetentingoms institucijoms bei
aktų reikalavimų pažeidimų
organizuoja kitų korupcijos prevencijos ir
prevencijai, jų užkardymui ir
kontrolės funkcijų įgyvendinimą Viešojo
išaiškinimui;
saugumo tarnybos veikloje;
 teikia siūlymus dėl Lietuvos Respublikos vidaus
VST prie VRM veikiančių
reikalų ministerijos kovos su korupcija
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano socialinių partnerių organizacijų
atstovai įtraukiami į sprendimų
rengimo, kontroliuoja jų vykdymą ir teikia
priėmimą siekiant sprendimų
ataskaitas dėl priemonių įgyvendinimo;
rezultatų skaidrumo;
 užtikrina veiksmingą korupcijos pasireiškimo
kontrolę;
Sustiprinta įslaptintos informacijos,
 dalyvauja VST prie VRM vykdomų prekių,
kurią disponuoja VST prie VRM,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų
fizinė apsauga.
organizavimo, viešųjų pirkimų komisijos darbe;
 teikia siūlymus dėl pareigūnų antikorupcinio
švietimo organizavimo;
 atlieka tarnybinius patikrinimus.

Anoniminiai
pasitikėjimo
Įstaigos kovos su
telefonai/antikorupcinės
korupcija programa
informacijos viešinimas
(planas)
įstaigos interneto
svetainėje

Dalyvauja
įgyvendinant
Lietuvos
Respublikos vidaus
reikalų ministerijos
kovos su korupcija
programos
įgyvendinimo 2015
metų priemonių
planą

Anoniminio
pasitikėjimo telefono
nėra.
Korupcijos prevencijos
priemonės įtrauktos į
VST prie VRM 2015
metų veiklos planą,
kuris kartu su
metinėmis ataskaitomis
yra patalpintas įstaigos
interneto svetainėje

