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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
POLICIJOS VEIKLOS SRITYSE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo policijos veiklos srityse tvarkos

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo policijos
įstaigose proceso organizavimo tvarką.
2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas policijos veiklos srityse atliekamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu
Nr. 1601 ,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Korupcijos
prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120 ,,Dėl Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“,
Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
3. Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos
departamentas) Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės skyrius, dalyvaujant Policijos
departamento struktūrinių padalinių ir kitų policijos įstaigų vadovų paskirtiems darbuotojams,
atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
4. Korupcijos rizika ir korupcijos rizikos veiksniai nustatomi analizuojant ir vertinant
Lietuvos policijos generalinio komisaro ir kitų policijos įstaigų vadovų išleistus teisės aktus,
sprendimus, atliktus veiksmus, per analizuojamą laikotarpį užfiksuotus korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų atvejus ir kitus tapataus pobūdžio mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už
kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejus, kitas aplinkybes,
turinčias įtakos korupcijos rizikai ir korupcijos rizikos veiksniams veiklos srityje atsirasti. Veiklos
srities analizės ir vertinimo metu turi būti vertinama:
4.1. įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei
sutarčių, turinčių įtakos policijos veiklai laikymasis;
4.2. vidaus teisės aktų, būtinų įstatymams taikyti, priėmimas ir galiojimas;
4.3. teisės aktuose nustatytos sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarkos
skaidrumas, t. y. sprendimų priėmimo principų laikymasis, aiškių kriterijų, sprendimo priėmimo
terminų, sprendimus priimančių subjektų nustatymas, jų įgaliojimų aiškus apibrėžimas, sprendimų
priėmimo ir kontrolės funkcijų atskyrimas, sprendimų apskundimo tvarkos nustatymas ir jos
pakankamumas, nuostatų, suteikiančių įgaliojimų policijos įstaigų darbuotojams veikti savo
nuožiūra, buvimas, vidaus kontrolės sistemos įtvirtinimas ir funkcionavimas.
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II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKA
5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procesą sudaro šie etapai:
5.1. I etapas: veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio
4 dalyje numatytiems kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams nustatymas:
5.1.1. Policijos departamento struktūriniai padaliniai ir kitos policijos įstaigos sudaro ir
kasmet, ne vėliau kaip iki lapkričio 1 d., iš naujo įvertina ir prireikus atnaujina jų vykdomų veiklos
sričių sąrašus (Aprašo 1 priedas) ir pateikia juos Policijos departamento Imuniteto valdybos
Korupcijos prevencijos ir analizės skyriui. Jis, apibendrinęs ir susisteminęs pateiktus duomenis,
parengia policijos vykdomų veiklos sričių sąrašą ir kasmet, ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d., jį
pateikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui (toliau – VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius) elektroniniu paštu
kpvts@vrm.lt PDF Microsoft Word formatu.
5.1.2. Policijos departamento struktūriniai padaliniai ir kitos policijos įstaigos nuolat
antikorupciniu požiūriu stebi, vertina policijos vykdomą veiklą, kaupia ir sistemina informaciją apie
pastebėtus korupcijos rizikos veiksnius bei kasmet, ne vėliau kaip iki sausio 10 d., Policijos
departamento Imuniteto valdybai kartu su informacija apie Kovos su korupcija policijoje programos
įgyvendinimo priemonių plano vykdymą pateikia ne mažiau nei vieną motyvuotą pasiūlymą dėl
policijos veiklos srities, kurioje einamaisiais metais tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą.
5.2. II etapas: veiklos srities (-ių) analizė ir vertinimas:
5.2.1. Policijos departamento Imuniteto valdyba, įvertinusi Kovos su korupcija
policijoje programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo metinius rezultatus ir informaciją
apie policijos darbuotojų nusikalstamas veikas, kitus teisės pažeidimus, tarnybinius nusižengimus ir
korupcinio pobūdžio apraiškas policijoje, vadovaudamasi Korupcijos prevencijos įstatymo
6 straipsnio 4 dalyje nurodytais kriterijais įvertina / apibendrina Policijos departamento struktūrinių
padalinių ir kitų policijos įstaigų pasiūlymus ir kasmet, ne vėliau kaip iki kovo 31 d., Policijos
darbuotojų nusikalstamų veikų, tarnybinių nusižengimų ir korupcijos pasireiškimo tendencijų
policijoje ataskaitoje (toliau – Ataskaita) policijos generaliniam komisarui pateikia motyvuotą
pasiūlymą dėl veiklos srities (-ių), kurioje (kuriose) einamaisiais metais tikslinga atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą.
5.2.2. Policijos generaliniam komisarui pritarus Ataskaitoje pateiktam pasiūlymui,
Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės skyrius kasmet, ne
vėliau kaip iki liepos 1 d., parengia ir pateikia VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui
įvertinti ir sprendimui priimti informaciją apie policijos veikloje pastebėtus korupcijos rizikos
veiksnius ir motyvuotą pasiūlymą dėl veiklos srities (-ių), kurioje (kuriose) einamaisiais metais
tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
5.2.3. Gavęs VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus sprendimą dėl
veiklos srities (-ių), kurioje (kuriose) einamaisiais metais turi būti atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymas, Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir
analizės skyrius inicijuoja korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimą.
5.2.4. Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės
skyrius ne vėliau kaip iki rugpjūčio 1 d. parengia klausimyną dėl vertinamos (-ų) veiklos srities
(-ių). Klausimynui parengti vadovaujamasi Rekomendacijose pateiktu klausimynu, pritaikant jį
konkrečiai analizuojamos veiklos srities (-ių) specifikai.
5.2.5. Parengtas klausimynas teikiamas pildyti analizuojamą veiklą vykdantiems
Policijos departamento struktūriniams padaliniams ir kitoms policijos įstaigoms. Jie užpildytą
klausimyną ne vėliau kaip iki rugpjūčio 20 d. pateikia Policijos departamento Imuniteto valdybos
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Korupcijos prevencijos ir analizės skyriui. Klausimynui užpildyti policijos įstaigoms
rekomenduojama sudaryti kompetentingą darbo grupę, jos vadovu ir nariais skirti darbuotojus,
išmanančius vertinamos veiklos sritis ir (arba) atsakingus už jas arba susijusius su šiomis veiklos
sritimis. Dėl kiekvienos veiklos srities gali būti sudaroma atskira darbo grupė.
5.3. III etapas: Veiklos srities aprašymo rengimas ir pateikimas:
5.3.1. Policijos departamento Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės
skyrius, siekdamas Aprašo 1 punkte nustatyto tikslo, vertina informaciją, gautą iš veiklą vykdančių
Policijos departamento struktūrinių ir kitų policijos įstaigų padalinių, užpildžiusių klausimyną, ir
pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą parengia Veiklos srities vertinimo aprašymą su siūlomais
sprendimais dėl pateiktos informacijos ir pasiūlymų įgyvendinimo. Jį teikia policijos generaliniam
komisarui pasirašyti.
5.3.2. Policijos generalinio komisaro pasirašytą Veiklos srities vertinimo aprašymą
Policijos departamento Imuniteto valdyba teikia VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d.;
5.3.3. VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui įvertinus pateiktą Veiklos
srities vertinimo aprašymą ir vidaus reikalų ministrui pasirašius motyvuotą išvadą bei ją pateikus
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, policijos generalinio komisaro patvirtintas
Veiklos srities vertinimo aprašymas skelbiamas Policijos departamento interneto svetainės skyriuje
„Korupcijos prevencija“.
5.4. IV etapas: korupcijos rizikos veiksnių šalinimas ir siūlymų įgyvendinimas:
5.4.1. Veiklos srities vertinimo aprašyme siūlomos priemonės įtraukiamos į Kovos su
korupcija policijoje programos įgyvendinimo priemonių planą.
5.4.2. Priemonių vykdytojai pagal kompetenciją nustatyta tvarka pateikia informaciją
apie Kovos su korupcija policijoje programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Už pateiktos informacijos, reikalingos korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti,
tikrumą ir pateikimą laiku atsako Policijos departamento struktūrinių padalinių ir kitų policijos
įstaigų vadovai.
__________________
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