Nuorašas

POLICIJOS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
IMUNITETO VALDYBA

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2019–2021 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2021 METŲ ATASKAITA
2022-01Nr. 5-ILVilnius
Eil.
Įvykdymo
Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
Priemonės
Vykdytojai
Laukiamo rezultato kriterijai
Nr.
terminas
rezultatus
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
IV
Nuolat, pagal Į STT kreiptasi dėl visų asmenų, Įvykdyta.
prevencijos įstatymo 9
poreikį
pretenduojančių į pareigybes, prieš Į STT kreiptasi dėl 28 asmenų, pretenduojančių į
straipsnyje nurodytais
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis pareigybes (savarankiško struktūrinio padalinio vadovų
pagrindais ir tvarka
prašymas STT.
ar jų pavaduotojų). Asmenis kompromituojančių
kreiptis į Lietuvos
duomenų negauta.
Respublikos
specialiųjų
tyrimų
tarnybą (toliau – STT)
dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti
arba einantį pareigas
VRM
ir
VRM
pavaldžiose įstaigose.
1.2. Sudaryti ir kasmet
IV
Kasmet iki Sudarytas (atnaujinamas) policijos
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Eil.
Nr.

1.3.

1.3.1.

Priemonės

Vykdytojai

atnaujinti
vykdomų
veiklos sričių sąrašus
VRM
ir
VRM
pavaldžiose įstaigose.
Stiprinti viešųjų ir
privačių
interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolę ir
mažinti šių pažeidimų
riziką:
Vykdyti
privačių
interesų deklaracijose
pateiktų
duomenų
kontrolę.

Policijos
įstaigų
atitikties
pareigūnai

Įvykdymo
Laukiamo rezultato kriterijai
terminas
gruodžio 1 d. veiklos sričių sąrašas.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
Neįvykdyta.
Priemonė neaktuali. Suderinus su VRM, priemonė
nebuvo vykdoma.

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Įvykdyta.
2021 m. policijoje buvo vykdoma LR Viešųjų ir privačių
interesų derinimo įstatymo, VTEK priimtų teisės aktų
nuostatų laikymosi kontrolė. Ataskaitiniu laikotarpiu
privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų
kontrolę iš viso įvykdyta dėl 5606 (73 proc.) policijos
darbuotojų. Ataskaitiniu laikotarpiu, vykdant privačių
interesų deklaravimo proceso kontrolę ir atliekant
privačių interesų deklaracijų peržiūras,
konkrečiais
atvejais nustačius policijos darbuotojų deklaravimo,
deklaracijų užpildymo ar kitus teisės aktų nuostatų
laikymosi trūkumus, buvo imamasi prevencinių
priemonių ir konkretūs policijos darbuotojai buvo
asmeniškai informuojami apie nustatytus trūkumus,
suteikiant galimybę jiems patiems trūkumus pašalinti iki
nustatyto termino, neinicijuojant atitinkamų tyrimų dėl
galimų teisės aktų pažeidimų. Taip pat 2021 m. Policijos
departamento ir kitų policijos įstaigų darbuotojams, pagal
poreikį, buvo teikiama su viešųjų ir privačių interesų
deklaravimu susijusi informacija ir metodinė bei praktinė
pagalba. Metodinė ir praktinė pagalba buvo teikiama ir
atitikties pareigūnams dėl LR Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatų taikymo, pasikeitus 2021 m.
teisiniam reglamentavimui dėl VTEK priimtų teisės aktų
nuostatų taikymo, deklaracijos formos ir jos pateikimo
tvarkos naujame registre (PINREG). Ataskaitiniu

Atlikta policijos darbuotojų privačių
interesų
deklaracijose
pateiktų
duomenų peržiūra, su jos rezultatais
supažindinti
suinteresuoti asmenys.
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Eil.
Nr.

1.3.2.

1.3.3.

Priemonės

Vykdytojai

Teikti
informaciją
Valstybės tarnautojų
registrui ir Vidaus
reikalų
pareigūnų
registrui apie asmenis,
kurie
įstaigos
sprendimu
yra
patraukti tarnybinėn
(drausminėn)
atsakomybėn
už
šiurkščius tarnybinius
nusižengimus, darbo
pareigų pažeidimus,
susijusius su Viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
Analizuoti informaciją
apie
įstaigos
darbuotojų
patirtą
lobistinę įtaką.

IV,
policijos
įstaigos,
PAV

IV,
policijos
įstaigos,
PD

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Nuolat, pagal Valstybės tarnautojų registrui ir
poreikį
Vidaus reikalų pareigūnų registrui
nustatytais
atvejais
pateikta
informacija apie asmenis, kurie
patraukti tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn
už
šiurkščius
tarnybinius nusižengimus, darbo
pareigų pažeidimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymo reikalavimų pažeidimais.

2021 m.

Atlikta surinktos informacijos apie
įstaigos darbuotojų patirtą lobistinę
įtaka analizė ir įvertintos galimos
rizikos,
susijusios
su
įstaigos

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
laikotarpiu iš viso 1013 kartus buvo teiktos individualias
konsultacijas policijos darbuotojams privačių interesų
deklaravimo klausimais. Policijos įstaigų, struktūrinių
padalinių vadovams ir darbuotojams buvo teikiama
pagalba vertinant informaciją dėl galimų interesų
konfliktų, skiriant į pareigas darbuotojus, išduodant
policijos darbuotojams leidimą dirbti kitą darbą, taip pat
kitais viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais
(Policijos departamento Personalo administravimo
valdyba, Komunikacijos skyrius, Viešųjų pirkimų
valdyba, Vilniaus aps. VPK ir kt.).

Įvykdyta.
Tais atvejais, kai statutinis valstybės tarnautojas
patraukiamas tarnybinėn atsakomybėn už tarnybinį
nusižengimą, susijusį, su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo reikalavimų pažeidimais, informacija
suvedama į Policijos informacinės sistemos Personalo
posistemį, iš kurio ji automatiškai patenka į Vidaus
reikalų pareigūnų registrą. Personalo posistemio
duomenimis, ataskaitiniu laikotarpiu informacija pateikta
dėl 5 statutinių valstybės tarnautojų.

Vykdoma.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos
įstatymo (toliau – Įstatymas) 5 str. 4 d. ir
11 str.
6 d., Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

struktūriniai
padaliniai

Laukiamo rezultato kriterijai
vykdoma veikla.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 5-V-1095 „Dėl policijos
darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos
deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo
patvirtintas Policijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos
lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas (toliau –
Lobistinės veiklos aprašas), paskirtas subjektas, kuris
vykdo lobistinės veiklos deklaravimo kontrolę ir kitų
Lobistinės veiklos aprašo nuostatų įgyvendinimo
priežiūrą. Minėtu aprašu nustatyta policijos pareigūnų,
karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos
deklaravimo ir šios veiklos priežiūros policijoje tvarka.
2021 metais nebuvo atvejų, kuomet policijos darbuotojų
atžvilgiu būtų vykdyta lobistinė veikla.

1.4.

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.

IV

Kasmet, ne Pagal iš Apdraustųjų registro gautus
rečiau nei duomenis kasmet atliekami policijos
kartą per
darbuotojų tikrinimai.
kalendorinius
metus

Įvykdyta.
Pagal iš Apdraustųjų registro gautus duomenis
ataskaitiniu laikotarpiu atlikti 949 (12 proc.) policijos
darbuotojų tikrinimai dėl galimų valstybės tarnautojų
interesų konfliktų (darbas kitose įmonėse, įstaigose,
organizacijose, kitos veikos, negavus leidimo, vykdymas
ir pan.). Nustačius pažeidimus, pradėti 8 tarnybiniai
patikrinimai. 6 atvejais už Vidaus tarnybos statuto 24 str.
1 p. ir 3 p. reikalavimų pažeidimus skirtos nuobaudos –
pastabos.

1.5.

Pagal
iš
Administracinių
nusižengimų registro
ir
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir
neteistųjų
registro

IV

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Įvykdyta.
Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti 9 policijos darbuotojų
patikrinimai pagal iš
Administracinių nusižengimų
registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir neteistųjų registro
gautus duomenis. Vienu atveju nustatyta, jog ne tarnybos
metu būdamas neblaivus kai nustatytas 0,79 promilės

Pagal iš Administracinių nusižengimų
registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautus duomenis
atlikti
policijos
darbuotojų
patikrinimai.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

gautus
duomenis
atlikti tikrinimus dėl
valstybės tarnautojų
tarnybinės
atsakomybės.

1.6.

Didinti
VRM
informacinės sistemos
Centrinio
duomenų
banko (toliau – VRIS
CDB)
duomenų
tvarkymo kontrolę.

IV,
policijos
įstaigos,
PD
struktūriniai
padaliniai

Kasmet, ne
rečiau nei
kartą per
kalendorinius
metus

Atliekami policijos darbuotojų VRIS
CDB
duomenų
tvarkymo
ir
naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimai.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
neblaivumas Klaipėdos apskr. VPK Kelių policijos
tarnybos Administracinės veiklos ir eismo įvykių tyrimo
skyriaus vyresnysis specialistas vairavo automobilį. Už
pareigūno vardą pažeminimą policijos pareigūnas
atleistas iš užimamų pareigų. Kitais atvejais pagrindų,
kurie užkerta kelią valstybės tarnautojui toliau eiti
pareigas ar yra tiesiogiai susiję su tarnybinės
atsakomybės taikymu, nenustatyta.

Įvykdyta.
2021 m. policijos įstaigose atlikti 1104 darbuotojų (16
proc. aktyvių naudotojų) duomenų tvarkymo duomenų
registruose teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimai. Dėl
patikrinimų metu nustatytų pažeidimų 2021 m.
tarnybinėn atsakomybėn patraukti 23 policijos
pareigūnai. Vienu atveju konstatuotas mažareikšmis
tarnybinis nusižengimas. Taip pat pastebėta atvejų, kai
policijos darbuotojai, atlikdami užklausas policijos
registruose, duomenų paieškos pagrindą nurodo
duomenis iš kurių negalima nustatyti registrų naudojimo
teisėtumo. Vadovams nurodyta užtikrinti, kad pavaldūs
pareigūnai vadovautųsi teisės aktais, reglamentuojančiais
policijos naudojamų informacinių sistemų, duomenų
bazių tinkamu bei teisėtu jų naudojimusi, siekiant ateityje
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Eil.
Nr.
1.7.

1.8.

Įvykdymo
terminas

Priemonės

Vykdytojai

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 ir žuvusio dėl
trečiojo
asmens
veiksmų, artimiesiems
išmokėta

IV

Nuolat, pagal
poreikį

ŽITV,
policijos
įstaigos

Nuolat

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
išvengti analogiškų situacijų.
Įvykdyta.
Vykdant Korupcijos prevencijos aprašo 35, 36 punktuose
numatytus reikalavimus, nuolat, pagal poreikį, KPVTS
teikiama informacija apie policijos įstaigose atliekamus
tarnybinius patikrinimus.

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 kompensacijos išieškojimo
iš trečiojo asmens skaičius.

Įvykdyta.
2021 m. policijos įstaigose teisminių ginčų dėl pareigūnui
išmokėtos kompensacijos už trečiojo asmens jam
padarytus sužalojimus vykdant tarnybines pareigas
išieškojimo skaičius – 57.
Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
32 atvejai (per 2021 m. pareigūnams dėl sužalojimo
išmokėtos 32 kompensacijos, teismams dėl regreso
tretiesiems asmenims taikymo pateikti 29 ieškiniai,
priimta 20 teismų sprendimų (9 bylos neišnagrinėtos),
pateikta 18 vykdomųjų raštų dėl žalos išieškojimo.
Atvejų, kai dėl pareigūno, vykdžiusio tarnybines pareigas
ir žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų, artimiesiems
išmokėta kompensacija, nebuvo).
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Eil.
Nr.

Priemonės
kompensacija.

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Teismui pateikta 12 ieškinių dėl patirtų žalų regreso
tvarka. Bendra suma - 80196,45 Eur. Per 2021 m. iš jų
teismo patenkinti 5 ieškiniai už 20120,4 Eur. Kiti dar
nagrinėjami.
2021 m. gauti 5 sprendimai, kuriuose ieškiniai buvo
pareikšti iki 2021 m. Prašyta priteisti 24869,36 Eur,
priteista 18967,27 Eur.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
8 atvejai. Teismui pateikti 5 ieškiniai (1 atveju išmokėta
kompensacija, pateiktas 1068,92 Eur ieškinys dar
neišnagrinėtas baudžiamojoje byloje, 2 atveju išmokėta
kompensacija 4526,12 Eur, priteista civilinėje byloje,
pateikta vykdyti antstoliams, 3 atveju išmokėta 2517,75
Eur kompensacija atlyginta kalto asmens po ieškinio
pateikimo civilinėje byloje, 4 atveju išmokėta 1219,21
Eur kompensacija atlyginta kalto asmens po ieškinio
pateikimo civilinėje byloje, 5 atveju išmokėta 963,28 Eur
kompensacija, priteista civilinėje byloje ir išieškota, 6
atveju išmokėta 1515,81 Eur kompensacija, ieškinys dar
nepateiktas, 7 atveju išmokėta 1750,53 Eur
kompensacija, ieškinys dar nepateiktas, 8 atveju išmokėta
6317,84 Eur kompensacija, ieškinys dar nepateiktas.
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
5 atvejai, teismui pateikti 4 ieškniai (2 atvejais įvykdytas
regresas supaprastinta civilinio proceso tvarka, 1 atveju
įstaigos viršininkui sutikus regresas nevykdytas,
atsižvelgiant į trečiojo asmens amžių ir sveikatos būklę
bei sužalojimo aplinkybes, 1 atveju šiuo metu vyksta
regreso byla civilinio proceso tvarka, 1 atveju civilinis
ieškinys pateiktas baudžiamojoje byloje, pradėtoje dėl
pasipriešinimo pareigūnui.
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
4 atvejai, teismui pateikti 4 ieškiniai (1 atveju ieškinys
tenkintas pilnai, priteisiant atlyginti 964,11 Eur, 2 atveju
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
teismo nuosprendžiu civilinis ieškinys tenkintas pilnai,
priteisiant atlyginti 1060,89 Eur, 3 atveju teismo
sprendimu ieškinys 9236,73 Eur sumai tenkintas dalinai,
priteisiant atlyginti 4500 Eur, 4 atveju teismo
nuosprendžiu ieškinys tenkintas pilnai, priteisiant
10490,40 Eur).
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
1 atvejis (išmokėta 1 kompensacija, tačiau išieškojimas
dar neatliktas, nes nutrauktas ikiteisminis tyrimas,
pradėta administracinio nusižengimo teisena, kuri dar
nėra baigta).
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
4 atvejai, teismui pateiki 3 ieškiniai (1 atveju išmokėta
kompensacija, pateiktas 2809,50 Eur ieškinys dar
neišnagrinėtas civilinėje byloje, 2 atveju išmokėta
kompensacija, pateiktas 15540,09 Eur ieškinys dar
neišnagrinėtas baudžiamojoje byloje, 3 atveju išmokėta
kompensacija, pateiktas 3206,23 Eur ieškinys dar
neišnagrinėtas baudžiamojoje byloje, 4 atveju išmokėta
kompensacija 2021-12-28, ieškinys dar nepateiktas).
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
3 atvejai (1 atveju priteista Telšių aps. VPK 2317,62 Eur
civilinėje byloje (išieškojimas perduotas antstoliams), 2
atvejais pateikti civiliniai ieškiniai atliekamuose
ikiteisminiuose tyrimuose, iš kurių 1 atveju teismas
nuosprendžiu priteisė Telšių aps. VPK 1478,42 eur
(išieškojimas perduotas antstoliams), dėl kito atvejo
sprendimo dar nėra).
Marijampolės
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas:
1 atvejis (per 2021 m. išmokėta viena kompensacija. Iki
2021-12-31 į teismą dėl išmokėtos kompensacijos nėra
kreiptasi, nes buvo laukiama kol įsiteisės 2021-11-11
teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje dėl pareigūnų
sužalojimo).
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Eil.
Nr.

1.9.

Priemonės

Vykdytojai

Pagal kompetenciją
rinkti ir analizuoti
įstaigos informaciją,
susijusią su
įsiteisėjusiuose teismo
sprendimuose
konstatuotų įstaigos
padarytų įstatymų ir
kitų teisės aktų
pažeidimų.

ŽITV,
IV,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Nuolat

Laukiamo rezultato kriterijai

Sprendimų taikyti / netaikyti
tarnybinę atsakomybę skaičius.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus

Įvykdyta.
2021 m. priimta 16 sprendimų taikyti tarnybinę
atsakomybę, 6 – netaikyti tarnybinės atsakomybės.
Policijos departamentas:
2 atvejai, įsiteisėję teismo sprendimai, kuriuose
konstatuoti neteisėti pareigūnų veiksmai (1 atveju teismas
konstatavo, kad Policijos departamentas netinkamai taikė
materialinės teisės normas, dėl ko priėmė neteisėtą bei
nepagrįstą sprendimą dėl pareiškėjos tinkamumo vidaus
tarnybai, kuris buvo panaikintas ir priteista atsakovui
Policijos departamentui atlyginti pareiškėjai 500 Eur
bylinėjimosi išlaidų. Spręstas klausimas dėl materialinės
atsakomybės taikymo, 2 atveju dėl Policijos
departamento darbuotojos klaidingai paskaičiuoto
pareigūno tarnybos stažo, reikalingo valstybinės pensijos
dydžio nustatymui, pareigūnui tam tikrą laiką buvo
mokama mažesnė valstybinė pensija. Dėl susidariusio
skirtumo (negautų pajamų) pareigūnas kreipėsi į teismą,
pareikšdamas reikalavimą Policijos departamentui.
Teismas sprendimu visiškai tenkino ieškovo reikalavimus
ir iš atsakovo Policijos departamento priteisė 2 706,77
Eur nuostoliams atlyginti, 5 proc. dydžio metinių
procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos
iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško
įvykdymo ir 511 Eur bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. 3
268,20 Eur pervesti į pareiškėjo sąskaitą. Spręstas
klausimas dėl materialinės atsakomybės taikymo.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
2021 m. įsiteisėjo 4 teismo sprendimai, kuriuose
konstatuoti neteisėti pareigūnų veiksmai. Šie sprendimai
yra dėl neteisėtais valstybės institucijų veiksmais
padarytos žalos atlyginimo (vienu atveju konstatuoti
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
neteisėti veiksmai, bet žala pinigais nepriteista). Esant
pagrindui, pareigūnams taikoma materialinė atsakomybė.
Tarnybinė atsakomybė nebuvo taikyta).
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
7 atvejai (1 eigoje) (1 atveju LVAT nutartimi konstatavo,
kad surašant administracinio nusižengimo protokolą
Klaipėdos aps. VPK pareigūnai nesiėmė pakankamų
priemonių, kad pažeidimą padariusio asmens tapatybė
būtų tinkamai nustatyta, 2 atveju pirmos ir apeliacinės
instancijos teismai administracinio nusižengimo byloje
konstatavo, kad Klaipėdos aps. VPK Klaipėdos m. PK
pareigūnai
priimdami
nutarimą
administracinio
nusižengimo byloje neturėjo pakankamai patikimų ir
neabejotinų duomenų įrodančių asmens kaltę, 3 atveju
pirmos ir apeliacinės instancijos teismai administracinio
nusižengimo byloje konstatavo, kad Klaipėdos aps. VPK
Klaipėdos m. PK pareigūnai priimdami nutarimą
administracinio nusižengimo byloje neturėjo pakankamai
patikimų ir neabejotinų duomenų įrodančių asmens kaltę,
4 atveju pirmos ir apeliacinės instancijos teismai
civilinėje byloje byloje konstatavo, kad asmens
baudžiamasis persekiojimas buvo atliktas nepagrįstai ir
neteisėtai dėl Klaipėdos aps. VPK Kretingos r. PK tyrėjo
neteisėtai pradėto ikiteisminio tyrimo ir prokuroro
klaidos teisiškai kvalifikuojant faktinius veiksmus, 5
atveju pirmos ir apeliacinės instancijos teismai civilinėje
byloje byloje konstatavo, kad Klaipėdos aps. VPK KP
ONTT pareigūnų, atlikusių kratą, veiksmai vertintini kaip
pareigūnų bendrosios rūpestingumo pareigos, taip pat
bendrosios pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai,
pažeidimas, kuris buvo priežastiniame ryšyje atsiradusios
žalos atžvilgiu, 6 atveju Klaipėdos apygardos teismas
2021 m. birželio 23 d. nutarime, administracinio
nusižengimo byloje, konstatavo, kad byloje surinkti ir
ištirti įrodymai objektyviai nepatvirtina asmens kaltės,
todėl nutarimu panaikino teismo nutartį bei nutarimą ir
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
administracinio nusižengimo teiseną nutraukė, 7 atveju
teismas nutarime konstatavo, kad asmuo nubaustas
nepagrįstai, nes neįrodyta, kad jo veiksmuose yra
administracinio
nusižengimo
sudėtis
(nesurinkta
pakankamai neabejotinų asmens kaltės įrodymų) ir
Klaipėdos aps. VPK Kelių policijos tarnybos nutarimą
panaikino, o administracinio nusižengimo bylą nutraukė,
8 atveju teismas nutarime konstatavo, kad asmens
padaryta veika neturi administracinio nusižengimo
požymių, nuobauda jai paskirta nepagrįstai, todėl pradėtą
administracinę teiseną nutraukė).
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Sprendimų taikyti tarnybinę atsakomybę skaičius – 0,
netaikyti – 4.
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1 atvejis (priimtas sprendimas pareigūnams netaikyti
tarnybinės atsakomybės, kai įsiteisėjusiame teismo
sprendime konstatuotas įstaigos padarytas įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimas).
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
3 atvejai (1 atveju 2018 m. spalio 12 d. nutartimi (baigta
nagrinėti 2020 m. lapkričio 4 d. LVAT nutartimi)
konstatavo neteisėtus Tauragės aps. VPK pareigūnų
veiksmus stabdant transporto priemonę ir atliekant
patikrinimo veiksmus. (Tarnybinis pranešimas dėl
aplinkybių patikslinimo surašytas 2021 m. kovo 10 d.
gavus raštą iš Teisingumo ministerijos, todėl įtraukta prie
2021 metų), 2 atveju pirmos ir apeliacinės instancijos
teismai administracinio nusižengimo byloje panaikino
Tauragės aps. VPK nutarimą nesant administracinio
nusižengimo sudėties (kaltės), 3 atveju Regionų
apygardos administracinis teismas 2021 m. lapkričio 18
d. nutartimi panaikino Tauragės aps. VPK sprendimą dėl
to, kad Tauragės aps. VPK panaikindamas leidimą laikyti
ginklą rėmėsi IKNR duomenimis, kurie buvo neteisingi,
ir neatitiko Prancūzijos teismo nuosprendžio duomenų).
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Eil.
Nr.

1.10.

Priemonės

Vykdytojai

Pagal kompetenciją
rinkti ir analizuoti
įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės
tarnybos įstatymo
38 straipsnio ar
Vidaus tarnybos
statuto 43 straipsnio
nuostatų taikymu,
sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta
kalta veika įstaigai
padarytos materialinės
žalos atlyginimo
klausimą.

ŽITV,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Nuolat

Laukiamo rezultato kriterijai

1. Bendras išieškotinų žalų skaičius.
2. Sprendimų taikyti / netaikyti
materialinę atsakomybę skaičius.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
Marijampolės
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas:
2 atvejai.
Įvykdyta.
1. 2021 m. užfiksuota 40 atvejų, kai valstybės tarnautojo
neteisėta kalta veika padaryta žala policijos įstaigai.
2. 70 atvejais priimti sprendimai netaikyti materialinės
atsakomybės.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Sprendimų taikyti materialinę atsakomybę skaičius – 10
(neteismine tvarka išieškota visa suma, padarytas
susitarimas dėl žalos atlyginimo išdėstymo ar pervesta
tiesiogiai į įstaigos sąskaitą).
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Išieškotinų žalų skaičius – 13. Sprendimų taikyti
materialinę atsakomybę skaičius – 9, netaikyti – 4.
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
7 atvejai (padaryta žala visais atvejais atlyginta).
2. Sprendimų netaikyti materialinę atsakomybę skaičius
– 37
Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Bendras išieškotinų žalų skaičius – 863,57 Eur
(išieškojimai neatlikti, padaryti susitarimai dėl išskaitymo
iš DU ar pervesta tiesiogiai į įstaigos sąskaitą).
Sprendimų taikyti/netaikyti materialinę atsakomybę
skaičius – 6 (apgadinti tarnybiniai automobiliai).
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Sprendimų taikyti materialinę atsakomybę skaičius – 3
(už tarnybinio automobilio apgadinimą neteismine tvarka
išieškota visa suma, padarytas susitarimas dėl žalos
atlyginimo išdėstymo ar pervesta tiesiogiai į įstaigos
sąskaitą).
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
29 atvejai (visais atvejais priimti sprendimai netaikyti
materialinės atsakomybės (iš jų 4 atvejais pareigūnai
savanoriškai atlygino žalą)) - Imuniteto pateikti
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Eil.
Nr.

1.11.

Priemonės

Vykdytojai

Pagal
kompetenciją
rinkti ir analizuoti
įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės
tarnybos įstatymo
39
straipsnio
ar
Vidaus
tarnybos
statuto 44 straipsnio
nuostatų
taikymu,
sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos
patirtos
žalos
išieškojimo klausimus,
kai
valstybės
tarnautojo
padarytą
žalą atlygina valstybės
institucija ar įstaiga.

ŽITV,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Nuolat

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
duomenys.
Marijampolės
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas:
Išieškotinų žalų skaičius – 0, sprendimų taikyti
materialinę atsakomybę skaičius – 2.
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Išieškotinų žalų skaičius – 0, sprendimų taikyti
materialinę atsakomybę skaičius – 3 (pareigūnai
materialinę žalą atlygino).
1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga Įvykdyta.
atlygino tarnautojo padarytą žalą, 1. 2021 m. buvo 23 atvejai, kai policijos įstaigos atlygino
skaičius.
valstybės tarnautojo padarytą žalą.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą 2. 5 atvejais priimtas sprendimas išieškoti iš valstybės
(atlygintą žala) sumą skaičius.
tarnautojo padarytą žalą.
Laukiamo rezultato kriterijai

Policijos departamentas:
1. Bendras atvejų, kiek kartų valstybės institucija ar
įstaiga atlygino tarnautojo padarytą žalą, skaičius – 2.
1 atveju dėl administracinėje byloje priteistų 500 Eur
bylinėjimosi išlaidų pripažinta, kad pareigūno, priėmusio
sprendimą, laipsnis nėra pakankamas materialinei
atsakomybei kilti. 2 atveju, Policijos departamento
Imuniteto valdyba atliko tyrimą, jį atlikus nustatytas
Policijos departamento darbuotojo, dėl kurio kaltų
veiksmų Policijos departamentas patyrė 3268,20 Eur žalą,
ir nustatytas jo materialinės atsakomybės pagrindų
egzistavimas, dėl to surašyta tarnybinio nusižengimo
tyrimo išvada. Dėl patirtos žalos buvo kreiptasi į Policijos
departamento civilinę atsakomybę apdraudusią draudimo
bendrovę, įvykis pripažintas draudžiamuoju, apskaičiuota
draudimo išmoka 3268,20 Eur, kuri išmokėta Policijos
departamentui.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
skaičius – 0.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga atlygino tarnautojo
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
padarytą žalą, skaičius - 2 atvejai, kai TM atlygino
pareigūno padarytą žalą.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
skaičius - 2 atvejai, kada TM priėmė sprendimą išieškoti
iš policijos pareigūno padarytą žalą regreso tvarka. Visais
atvejais pradėta žalos išieškojimo procedūra. 2021-12-15
išsiųstas raštas dėl dar vieno atvejo TM dėl sprendimo
vykdymo, atsakymas dar nėra gautas.
Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
Bendras atvejų, kiek kartų valstybės institucija ar įstaiga
atlygino tarnautojo padarytą žalą, skaičius – 7 (8 atvejis
eigoje). Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala)
sumą skaičius 0.
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga atlygino tarnautojo
padarytą žalą, skaičius – 1 atvejis – administracinio
nusižengimo byloje (panaikintas pareigūno nutarimas
taikyti administracinę nuobaudą), iš valstybės priteistos
atlyginti asmeniui turėtos bylinėjimosi išlaidos.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
skaičius – 0.
Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga atlygino tarnautojo
padarytą žalą, skaičius – 2 (Tarnybinių ginčų komisijos
sprendimu, pareigūnai atleisti nuo materialinės
atsakomybės. Įstaigai sumokėtos draudimo išmokos
pagal profesinės civilinės atsakomybės draudimo
paslaugų teikimo sutartį).
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
skaičius – 0.
Tauragės apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1. Bendras atvejų, kiek kartų valstybės institucija ar
įstaiga atlygino tarnautojo padarytą žalą, skaičius – 3 (1
atveju LVAT nutartimi konstatavo pareigūnų neteisėtus
veiksmus
ir
TM
pagal
Regionų
apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmų sprendimą
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
administracinėje byloje, sprendimą administracinėje
byloje asmeniui atlygino 300 Eur neturtinės žalos, 250
Eur
turtinės
žalos,
750
Eur
išlaidų,
turėtų nagrinėjant bylą pirmos instancijos teisme bei
pagal 725 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės
instancijos teisme, iš viso 2025 Eur. Atlikus aplinkybių
patikslinimą nustatyta, kad yra suėjęs senaties terminas,
todėl išieškojimas regreso tvarka iš pareigūnų negalimas,
2 atveju dėl administracinio nusižengimo byloje priteistų
400 Eur bylinėjimosi išlaidų pripažinta, kad pareigūnų
kaltės laipsnis nėra pakankamas jų materialinei
atsakomybei kilti, 3 atveju dėl administracinėje byloje
priteistų 629,20 Eur bylinėjimosi išlaidų atsisakyta
pradėti informacijos patikslinimą ir (ar) tarnybinį
patikrinimą).
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą (atlygintą žala) sumą
skaičius – 0.
Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
3 atvejai (2 atvejais Teisingumo ministerija atlygino
tarnautojo padarytą žalą, 1 atveju pati įstaiga atlygino
(priteistos tik bylinėjimosi išlaidos); priimtas 1
sprendimas išieškoti išmokėtą sumą (šiuo metu atliekama
išieškojimo procedūra).
Marijampolės
apskrities
vyriausiasis
policijos
komisariatas:
1. 2 atvejai, kai iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos
Marijampolės aps. VPK priteista žala dėl policijos
pareigūnų neteisėtų veiksmų (1 atveju TM yra atlyginusi
teismo sprendimu priteistą žalą iš Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Marijampolės apskr. VPK, 2 atveju laukiama kol TM išmokės policijos pareigūnų padarytą
žalą, kurią pagal įsiteisėjusį teismo sprendimą turi
atlyginti Lietuvos valstybė, atstovaujama Marijampolės
aps. VPK
2. 2 atvejai, kai yra priimti sprendimai išieškoti žalą
regreso tvarka. 1 atvejis – pateiktas reikalavimas policijos
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Eil.
Nr.

Įvykdymo
terminas

Priemonės

Vykdytojai

1.13.

Kiekvienais
metais
KPVTS
teikti
korupcijos, tarnybinių
nusižengimų
prevencijos
ir
kontrolės, vykdomos
įstaigoje, apžvalgą –
ataskaitą.

IV

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

1.14.

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

VPS,
policijos
įstaigos

Nuolat

1.15.

Atlikti pagal įstaigos

IV,

Nuolat

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
pareigūnams dėl žalos atlyginimo ir kreiptasi į draudimo
kompaniją.
Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas:
1. 2020 m. liepos 29 d. Panevėžio apygardos teismo
nutarimu panaikinta Utenos apylinkės teismo nutartis ir
priimtas naujas nutarimas, kuriuo grąžinta teisė vairuoti
transporto priemonę. Administracinio nusižengimo byloje
Utenos apylinkės teismo nutartimi priteistos teisinės
išlaidos, kurios buvo išmokėtos pareiškėjui.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą sumą – 0. Pateiktas
raštas draudimo bendrovei dėl profesinės civilinės
atsakomybės draudimo paslaugų (patirtai žalai atlyginti).
Korupcijos, tarnybinių nusižengimų Įvykdyta.
prevencijos ir kontrolės, vykdomos Korupcijos, tarnybinių nusižengimų prevencijos ir
įstaigoje,
apžvalga
pateikiama kontrolės, vykdomos įstaigoje, apžvalga–ataskaita 2021
KPVTS.
m. kovo 18 d. pateikta KPVTS el. paštu kpvts@vrm.lt.
Laukiamo rezultato kriterijai

Sudarytas
ir ne rečiau nei kas
pusmetį
atnaujintas
ekspertinius
vertinimus viešuosiuose pirkimuose
atliekančių ekspertų sąrašas, sukaupti
duomenys apie ekspertų atliktus
ekspertinius vertinimus.

Neįvykdyta/Neaktualu.
Nebuvo atnaujintas ekspertinius vertinimus viešuosiuose
pirkimuose atliekančių ekspertų sąrašas. Priemonės
vykdytojai informavo, kad policijos sistemos darbuotojai
pagal savo kompetencijos sritį dalyvauja pirkimuose kaip
komisijos nariai, vertinimas atliekamas komisijos
posėdžiuose.
Ekspertai
viešuosiuose
pirkimuose
dalyvauja itin retai. Šiais atvejais vertinimo išvados
saugomos su pirkimo dokumentais. Pvz. Šiaulių aps.
VPK
Aptarnavimo skyriaus Transporto poskyrio
patarėjas Marius Alejūnas
buvo pakviestas, kaip
techninės specifikacijos rengėjas dėl dviejų automobilių
pirkimo Šiaulių aps. VPK. M. Alejūnas parengė technines
specifikacijas ir pristatė viešųjų pirkimų komisijai.
Nustatytų pažeidimų dalis nuo visų Įvykdyta.
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

nustatytus
kriterijus
įstaigoje vykstančių
viešųjų
pirkimų
prevencines patikras.

VPS,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
atliktų supaprastintų ir tarptautinių 2021 metais buvo atliekama viešųjų pirkimų prevencinė
viešųjų pirkimų.
kontrolė dėl policijos įstaigose atliekamų viešųjų
pirkimų. Ataskaitiniu laikotarpiu buvo atliekami viešųjų
pirkimų inicijavimo dokumentų (pirkimų paraiškų su
kitais iniciatyviniais pirkimų dokumentais) vertinimai: iš
viso buvo įvertintos 353 pirkimo paraiškos su kitais
pirkimų dokumentais (rinkos tyrimų, techninių
specifikacijų ir kt. dokumentai). Pirkimų iniciatoriams ir
vykdytojams buvo pateiktos konkrečios pastabos dėl
įvairių dokumentų parengimo trūkumų pirminiame
viešųjų pirkimų proceso etape su siūlymais juos pašalinti.
Taip pat Policijos departamente atlikti 6 konkrečių
viešųjų pirkimų išsamūs vertinimai (iki pasiūlymų
vertinimo): 4 (surašant Vertinimo išvadas) ir 2 – be
Vertinimo išvados, o konkrečias pastabas nedelsiant
pateikiant pirkimų vykdytojui. Dėl minėtų atliktų 4
vykdytų viešųjų pirkimų vertinimų, surašant konkrečių
pirkimų Vertinimo išvadas, viešąjį pirkimą vykdančiam
subjektui bei Policijos generaliniam komisarui pateiktos
konkrečių pirkimų Vertinimo išvados. Procedūrinių
pažeidimų, interesų konfliktų situacijų arba
korupcijos atvejų vertintuose pirkimuose nenustatyta,
tačiau visose vertintų pirkimų išvadose buvo fiksuotos
pastabos dėl nustatytų trūkumų ir šios pastabos pateiktos
konkrečių pirkimų vykdytojui dėl teisės aktuose
nustatytos viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių
asmenų privalomų dokumentų (konfidencialumo
pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų, privačių
interesų deklaracijų) nepateikimo iki pirkimų procedūrų
pradžios, dėl rinkos tyrimo atlikimo, dokumentuose
fiksuotų duomenų tikslumo ir kt.). Dėl minėtų kitų 2-jų
viešųjų pirkimų vertinimų atvejų, kuomet Vertinimo
išvados nebuvo surašomos, pirkimų vykdytojui
Laukiamo rezultato kriterijai

18

Eil.
Nr.

1.16.

Priemonės

Vykdytojai

Kiekvienais
metais,
vadovaujantis vidaus
reikalų ministro 2020
m. rugpjūčio 10 d.
įsakymu Nr. 1V-773,
patvirtinta
forma,
VRM KPVTS teikti
ataskaitą apie įstaigos
atliktus
viešuosius
pirkimus. Įstaigoms
savarankiškai
vykdančioms
pirkimus,
KPVTS

IV,
VPS,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas

Kiekvienų
metų sausio
30 d.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
nedelsiant buvo pateiktos pastabos dėl pirkime vykdytų
procedūrų ir galimų rizikų toliau vykdant konkrečių
pirkimų procedūras (šių pirkimų procedūros buvo
nutrauktos ir pirkimai skelbiami iš naujo). Be minėtų
vertinimų, taip pat 2021 metais buvo atliekama stebėsena
ir dėl kitų vykdomų viešųjų pirkimų procedūrų,
susipažįstama su pirkimo dokumentais, vertinami galimi
rizikos veiksniai. Buvo pateikta nuomonė (PD VPV) su
siūlymais dėl viešųjų pirkimų būdu įsigyjamų paslaugų iš
policijos darbuotojų, teikiamos nuomonės pirkimų
komisijai dėl įstaigoje gautų pretenzijų ir pan. Taip pat
buvo atliekama PD viešųjų pirkimų komisijos narių
nešališkumo, konfidencialumo deklaracijų teikimo
stebėsena, viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių
policijos darbuotojų privačių interesų deklaravimo
kontrolė, teikta metodinė pagalba. 2021 m. policijos
įstaigose (be PD) atlikti iš viso 5 viešųjų pirkimų
vertinimai (po 1: Kauno aps. VPK, Alytaus aps. VPK,
Šiaulių aps. VPK, Telšių aps. VPK ir LPAOR „Aras“).
Šiose policijos įstaigose vertintuose pirkimuose esminių
teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
Atlikta ir KPVTS pateikta policijos Įvykdyta.
įstaigose
atliktų viešųjų pirkimų Buvo atlikta 1 viešųjų pirkimų analizė (pažeidimų
analizė.
nenustatyta, procedūra atlikta tinkamai).
Laukiamo rezultato kriterijai
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus

ataskaitą
apie
pirkimus teikti vidaus
reikalų ministro 2017
m. gegužės 25 d.
pavedimą Nr. 1VPR16,
pagal
VRM
KPVTS
prašomą
formą.
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
IV,
Kiekvienų Atliktas vertinimas ir nustatyti Įvykdyta.
prevencijos įstatymo dalyvaujant
metų III
korupcijos rizikos veiksniai.
Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir
nustatyta tvarka atlikti
policijos
ketvirtis
parengtas 2021 m. rugsėjo 28 d., Nr. 5-IL-12106
korupcijos
įstaigoms,
Asmenų aptarnavimo asmeniui atvykus į policijos įstaigą
pasireiškimo
PD
ir policijos pareigūnams reaguojant į pranešimus įvykio
tikimybės nustatymą struktūriniams
vietoje srities vertinimo aprašymas, kuriame nurodyti
VRM
ir
VRM padaliniams
vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai.
pavaldžių
įstaigų
veiklos srityse.
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:
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Eil.
Priemonės
Nr.
2.3.36. Nustatyti transporto
priemonių
tyrimo
(kaip
šis
tyrimas
apibrėžtas
Lietuvos
policijos generalinio
komisaro 2008 m.
liepos 11 d. įsakymu
Nr.
5-V-398
patvirtintuose
Nuostatuose) tvarką
policijos įstaigose.
2.3.37 Tikslinti
kriminalistinių tyrimų
atlikimo
tvarką,
vartojant
vidinio
užsakovo
sąvoką
(ikiteisminio tyrimo
atveju) ir išorinio
užsakovo sąvoką (kai
mokama
paslauga
suteikiama fizinio ar
juridinio
asmens
prašymu).

2.3.38. Keisti
objektų
(nurodytų

mokamų
tyrimų
Lietuvos

Vykdytojai
KTC

Įvykdymo
terminas
2021 m.
gruodžio 31
d.

KTC

2021 m.
gruodžio 31
d.

KTC

2021 m.
gruodžio 31
d.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
priemonių Įvykdyta.
Patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro
2021-11-26 įsakymas Nr. 5-V-1063 „Dėl Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2008 m. liepos 11 d.
įsakymo Nr. 5-V-398 „Dėl objektų tyrimų, ekspertizių
atlikimo ir paaiškinimų teikimo Lietuvos policijos
kriminalistinių tyrimų centre bei teritorinių policijos
įstaigų Kriminalistinių tyrimų padaliniuose nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo.

Laukiamo rezultato kriterijai
Patvirtintas transporto
tyrimo tvarkos aprašas.

Pakeisti
teisės
aktai, Įvykdyta.
reglamentuojantys
kriminalistinių 2021 m. pakeisti: teisės aktai:
tyrimų atlikimo tvarką.
1. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-11-26
įsakymas Nr. 5-V-1063 „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2008 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 5V-398 „Dėl objektų tyrimų, ekspertizių atlikimo ir
paaiškinimų teikimo Lietuvos policijos kriminalistinių
tyrimų centre bei teritorinių policijos įstaigų
Kriminalistinių
tyrimų
padaliniuose
nuostatų
patvirtinimo“ pakeitimo.
2. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-10-28
įsakymas Nr.
5-V-971 „Dėl Lietuvos policijos
generalinio komisaro 2020 m. lapkričio 13 d. Įsakymo
Nr. 5-V-933 „Dėl policijos teikiamų administracinių
paslaugų sąrašo ir administracinių paslaugų teikimo
aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021-06-24
įsakymas Nr. 5-V-479 „Dėl asmens daktiloskopavimo
paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. LPGK 2021-04-02 įsakymas Nr. 5-V-280 „Dėl
asmens daktiloskopavimo paslaugos teikimo aprašymo
patvirtinimo“.
Pakeista
Lietuvos
policijos Neįvykdyta/Neaktualu.
generalinio komisaro 2017 m. Priemonė - pakeisti ir patvirtinti Lietuvos policijos
rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 5-V-685 generalinio komisaro 2017 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr.
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Eil.
Nr.

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
policijos generalinio
patvirtinta
Lietuvos
policijos 5-V-685 patvirtintą Lietuvos policijos kriminalistinių
komisaro 2008 m.
kriminalistinių tyrimų centre ir kitose tyrimų centre ir kitose policijos įstaigose atliekamų
liepos 11 d. įsakymu
policijos
įstaigose
atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kainų apskaičiavimo
Nr.
5-V-398
ekspertizių ir objektų tyrimų kainų metodiką nebuvo vykdyta, kadangi nėra tokio poreikio.
patvirtintuose
apskaičiavimo metodika.
Metodikoje yra nustatyta formulė, kaip apskaičiuoti
Nuostatuose) kainos
LPKTC atliekamų tyrimų kainą. Kaip dedamosios dalys
nustatymo
numatyta: darbuotojų, atliekančių tyrimą, atlyginimai,
reglamentavimą.
įsigytų reagentų, kitų tyrimo priemonių kaina einamuoju
momentu, tyrimo valandų skaičius, kt. Pagal šią metodiką
nuolat (kas metai arba kiek rečiau) perskaičiuojamos visų
tyrimų kainos (atsižvelgiant į metodikoje nustatytą
formulę ir jos dedamąsias (atlyginimą, reagentų kainas))
ir jos nustatomos atskiru LPKTC viršininko įsakymu.
Paskutinis keitimas buvo 2021-10-14 Nr. 140-V-97.
Todėl keisti pačią apskaičiavimo formulę netikslinga.
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.
3.4. VRM
ir
VRM
IV
Pagal poreikį Interneto
svetainės
skyriuje Įvykdyta.
pavaldžių
įstaigų
„Korupcijos prevencija“ pateikta Lietuvos
policijos
interneto
svetainės
skiltyje
interneto
svetainėse
informacija
apie
jų
vykdomą „Korupcijos prevencija“ pateikiama informacija apie
paskelbti ir nuolat
korupcijos prevencijos veiklą.
vykdomą veiklą korupcijos prevencijos srityje, skelbiami
atnaujinti informaciją
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo policijos
apie
vykdomą
veiklos srityse vertinimo aprašymai, ankstesnių
korupcijos prevencijos
laikotarpių Kovos su korupcija policijoje programos ir jų
veiklą.
įgyvendinimo planai, ataskaitos, kontaktiniai duomenys,
kuriais gali būti pranešama apie korupcijos apraiškas
policijoje ar neetišką pareigūnų elgesį, policijos
atsparumo korupcijai lygio įvertinimas, pareigybių, į
kurias skiriant pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti
informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas, Lietuvos
Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiamo rezultato kriterijai
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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

3.5.

VRM
ir
VRM
pavaldžiose įstaigose
sudaryti
galimybes
įstaigos darbuotojams
ar
asmenims,
susijusiems su įstaiga
sutartiniais santykiais,
pateikti
informaciją
apie pažeidimus ir
viešinti
tokių
pranešimų
teikimo
galimybes.

IV,
policijos
įstaigos

3.6.

Apskaičiuoti įstaigos
atsparumo korupcijai
lygį (toliau – AKL).

IV

3.7.

VRM

IV,

ir

VRM

Įvykdymo
terminas

Nuolat

Laukiamo rezultato kriterijai

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
policijos generalinio komisaro įsakymas „Dėl Lietuvos
policijos generalinio komisaro 2014 m. liepos 8 d.
įsakymo Nr. 5-V-612 „Dėl policijos įstaigų darbuotojų
pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų
perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Skelbiama informacija apie pažeidimus įstaigose
pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos
pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos,
skatinimo ir pagalbos jiems priemones. Pranešimo apie
pažeidimus Lietuvos policijoje teikimo forma ir būdai.
Taip pat pateikta nuoroda į interneto svetainę
www.kysis.nusikaltimas.vrm.lt,
kurioje
pateikiama
aktualiausia informacija apie papirkimo atvejus
policijoje.

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, pranešimų apie
pažeidimus skaičius (iš jų nagrinėtų ir
pagrįstų pranešimų skaičius).

Įvykdyta.
Policijos įstaigose yra paskirti vidinius kanalus
administruojantys policijos darbuotojai, atsakingi už
informacijos apie pažeidimus tyrimų organizavimą bei
gautos informacijos konfidencialumo policijos įstaigose
užtikrinimą. 2021 metais pranešimų, gautų vidiniu
informacijos
kanalu,
registre
užregistruotas
1
pranešimas. Pranešimas neatitiko LR Pranešėjų
apsaugos įstatymo nuostatų, tačiau pateikta informacija
turėjo galimo tarnybinio nusižengimo, etikos arba
drausmės pažeidimų požymių.
Pranešimas pagal
kompetenciją buvo perduotas nagrinėti konkrečiam
Telšių aps. VPK padaliniui.

Per 10 darbo
dienų
Apskaičiuotas įstaigos AKL.
pasibaigus
metams.
Kiekvienų Interneto
svetainės
skyriuje

Įvykdyta.
2021 metų policijos apskaičiuotas AKL yra 0,3 kuris
pagal nustatytus AKL intervalus laikytinas žemesnis nei
vidutinis.
Įvykdyta.
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Eil.
Nr.

3.8.

Priemonės

Vykdytojai

pavaldžių
įstaigų
interneto
svetainėse
kasmet skelbti įstaigos
AKL
nustatymo
rezultatus.

KS

Organizuoti ir vykdyti
darbuotojų
antikorupcinį švietimą
(paskaitas,
konferencijas,
konsultacijas ir pan.).

ŽITV,
IV,
policijos
įstaigos

Įvykdymo
terminas
metų I
ketvirtis

Nuolat

Laukiamo rezultato kriterijai
„Korupcijos prevencija“ teikiami
įstaigos užpildyti klausimynai ir jų
rezultatų įvertinimas.

Antikorupciniame
švietime
(paskaitose,
konferencijose,
konsultacijose ir pan.) dalyvavusių
darbuotojų skaičius.

Viršininkas

Parengė:
Imuniteto valdybos Korupcijos prevencijos ir analizės skyriaus
vyriausioji tyrėja

Informacija apie priemonės vykdymą ir pasiektus
rezultatus
2021 m. I pusmetį Lietuvos policijos interneto svetainės
skiltyje „Korupcijos prevencija“ paskelbti policijos AKL
nustatymo rezultatai, įstaigos užpildyti klausimynai ir jų
rezultatų įvertinimas. 2020 metų policijos apskaičiuotas
AKL yra 0,26, kuris pagal nustatytus AKL intervalus
laikytinas žemesnis nei vidutinis AKL.
Neįvykdyta.
2021 m. antikorupciniame švietime (paskaitose,
konferencijose, konsultacijose ir pan.) dalyvavo 304
darbuotojai (4 proc.) Lietuvos Respublikoje paskelbus
ekstremaliąją situaciją policijos įstaigos buvo priverstos
keisti planus dėl suplanuoto darbuotojų antikorupcinio
švietimo (paskaitų, konferencijų, konsultacijų ir pan.)
organizavimo ir dažnu atveju bendro pobūdžio
antikorupcinę informaciją teikė nuotoliniu būdu. Tačiau
2021 m. parengta mokymų programa, patvirtinta Policijos
generalinio komisaro 2021-03-09 įsakymu Nr. 5-V-196,
korupcijos prevencijos ir tarnybinės etikos tema, pagal
kurią 2022 m. planuojama apmokyti 1000 sistemos
darbuotojų. Atsižvelgiant į policijos įstaigų darbuotojų
skaičių ir kitų kvalifikacijos renginių poreikį, suplanuotos
kvalifikacijos
kėlimo
apimtys
šiose
srityse
neproporcingai didelės ir sunkiai įgyvendinamos.

Žydrūnas Butkevičius

Violeta Valiuškevič
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