KOVOS SU KORUPCIJA POLICIJOJE 2018–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITA

Informacija apie priemonės
vykdymą ir pasiektus rezultatus

Eil.
Nr.

Uždaviniai

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

- būsena (įvykdyta, iš dalies
įvykdyta,
neįvykdyta
(jei
neįvykdyta, nurodyti priežastis)), eiga (atliktos veiklos, veiksmai,
įgyvendinimo procesas, su kokiomis
problemomis susidurta ir kt.), pasiekti
rezultatai
(pasiektos
laukiamo
rezultato
kriterijų
reikšmės, neįvykdymo priežastys ir
kt.).

1 tikslas. Siekti didesnio policijos valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei.
1.1.

Identifikuoti rizikingas policijos
veiklos
sritis
ir
vykdyti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą.

1.1.1.
Atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą pasirinktoje (-ose)
policijos veiklos srityje (-yse).

IV,
dalyvaujant
policijos
įstaigoms,
PD
struktūriniams
padaliniams
1.1.2. Pasirinktos (-ų) policijos
IV
veiklos srities (-čių) vertinimo
aprašymą (-us) su siūlymais
pateikti VRM.
1.1.3. Sudaryti ir atnaujinti
IV
policijos veiklos sričių sąrašus.

Kasmet
III ketv.

Kasmet
III ketv.

Kasmet
iki
gruodžio 1
d.

1.2.

Gerinti
policijos
techninį
aprūpinimą
ir
tobulinti
naudojamų techninių priemonių
teisinį reglamentavimą.

1.3.

Mažinti korupcijos apraiškas
areštinėse ir laikino sulaikymo
patalpose.

1.4.

Tobulinti policijos darbuotojų
apsaugos nuo neteisėto išorės
poveikio sistemą.

1.2.1. Atnaujinti transporto
priemonių greičio matavimo
prietaisus pagal specifikacijas,
užkertančias kelią neteisėtiems
duomenų pakeitimams.

LKPT,
PIV,
IV

2018 m.

1.2.2. Reglamentuoti vaizdo ir
garso įrašymo įrangos (vaizdo
registratorių)
privalomą
naudojimą reaguojant į įvykius
bei
užfiksuotos
vaizdo
medžiagos
apdorojimą
atsižvelgiant
į
policijos
naudojamus
technologinius
sprendimus.
1.3.3.
Vykdyti
policijos
areštinėse
dirbančių
ir
atliekančių laikino sulaikymo
patalpų priežiūrą darbuotojų
atsinešamų į darbo vietą ir
išsinešamų iš jos daiktų kontrolę.
1.4.1. Sukurti automatizuotą
pagrindinių grėsmių ir rizikų
duomenų bazę, skirtą policijos
darbuotojų
apsaugai
nuo
neigiamo
išorės
poveikio
užtikrinti.
1.4.2. Kaupti, analizuoti ir
vertinti
duomenis
siekiant
sumažinti galimas grėsmes ir
rizikas policijai.

VPV,
PIV,
VAKV

2019 m.

Aps. VPK,
PVV

Kas ketvirtį

IV,
PIV

2018–2019
m.

IV,
aps. VPK

2019–2020
m.

1.5.

1.6.

Tobulinti tarnybinių patikrinimų
atlikimo tvarką.

1.5.1. Nustatyti probleminius
aspektus, lemiančius tarnybinių
patikrinimų
pradėjimą
dėl
žinybiniuose teisės aktuose
(policijos generalinio komisaro
įsakymuose,
nurodymuose)
įtvirtintų formalių reikalavimų.
1.5.2.
Inicijuoti
tarnybinių
patikrinimų
atlikimą
reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimus.

Užtikrinti policijoje atliekamų 1.6.2.
Vykdyti
įstaigoje
viešųjų pirkimų skaidrumą.
atliekamų
viešųjų
pirkimų
prevencinę kontrolę teisės aktų
nustatytais pagrindais.
1.6.3. Kaupti ir analizuoti
duomenis apie tai, kokius
ekspertinius
vertinimus
viešuosiuose pirkimuose ir su
kokiais
tiekėjais
susijusius
ekspertinius vertinimus yra
atlikę
įstaigoje
dirbantys
ekspertai.
1.6.4.
Lietuvos
policijos
interneto
svetainės
skyriaus
,,Administracinė
informacija“ skiltyje ,,Viešieji
pirkimai“ skelbti informaciją
apie
planuojamus
vykdyti,
vykdomus viešuosius pirkimus,

IV

2019 m.

IV,
esant
poreikiui
pagal
kompetenciją
PD
struktūriniai
padaliniai,
policijos
įstaigos
IV,
VPS,
policijos
įstaigos

2019 m.

LPKTC nėra nustačiusi atskiros
tarnybinių patikrinimų atlikimo
tvarkos.

2019–2020
m.

LPKTC atliktas viešojo pirkimo
aplinkybių vertinimo tyrimas. 201909-27 Nr. 140-PR2-469

VPS,
policijos
įstaigos

Kas
pusmetį

LPKTC atliktas viešojo pirkimo
aplinkybių vertinimo tyrimas. 201909-27 Nr. 140-PR2-469 vertintas
LPKTC pasitarimo pas viršininką
metu

VPS,
policijos
įstaigos

2018–2020
m.

LPKTC informaciją (ataskaitas)
apie įstaigos vykdomus viešuosius
pirkimus skelbia Centrinė viešųjų
pirkimų informacinėje sistemoje
(CVPIS).

įvykusius viešuosius pirkimus,
techninių specifikacijų projektus,
laimėtojus ir sudarytas sutartis*.

1.7.

1.8.

Didinti motyvuotų ir sąžiningų 1.7.1. Skelbti informaciją apie
darbuotojų skaičių policijoje.
atrankas į laisvas darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigas
Lietuvos
policijos
interneto svetainėje.

PAV,
KS

2018–2020
m.

1.7.3. Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo
9
straipsnyje
nurodytais
pagrindais ir tvarka kreiptis į
STT dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba einantį
pareigas policijoje.
Vykdyti
kitas
priemones, 1.8.1.
Vykdyti
konfiskuotų
stiprinančias
antikorupcinę alkoholio ir tabako gaminių
aplinką policijoje.
naikinimo
kontrolinius
patikrinimus.

IV

Nuolat,
pagal
poreikį.

1.8.2. Pagal kompetenciją rinkti
ir
analizuoti
informaciją,
susijusią su įstaigos pareigūnui
išmokėta kompensacija už žalą
padariusio asmens jam padarytus
sužalojimus
bei
pareigūno,
atlikusio tarnybines pareigas ir
žuvusio dėl žalą padariusio
asmens veiksmų, artimiesiems
išmokėta kompensacija.

Aps. VPK

ŽITV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019 m. tokių atvejų LPKTC
neregistruota

1.8.3. 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.
1.8.4. Pagal kompetenciją rinkti
ir
analizuoti
informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 38 straipsnio nuostatų
taikymu, sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika
policijos
įstaigai
padarytos
materialinės žalos atlyginimo
klausimą.
1.8.5. Pagal kompetenciją rinkti
ir
analizuoti
informaciją,
susijusią Valstybės tarnybos
įstatymo 39 straipsnio nuostatų
taikymu, sprendžiant policijos
įstaigos patirtos žalos išieškojimo
klausimus,
kai
valstybės
tarnautojo padarytą žalą atlygina
policijos įstaiga.
1.8.6.
Kiekvienais
metais
KPVTS teikti korupcijos bei
tarnybinių
nusižengimų
prevencijos
ir
kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą –
ataskaitą.

ŽITV,
IV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019 m. tokių atvejų LPKTC
neregistruota

ŽITV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019-11-08 tarnybinio patikrinimo
išvada Nr. 140-IS-2 dėl eismo
įvykio metu padarytos materialinės
žalos.

ŽITV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019-11-08 tarnybinio patikrinimo
išvada Nr. 140-IS-2 dėl eismo
įvykio metu padarytos materialinės
žalos.

IV

Kiekvienų
metų
I ketvirtis

1.9.

Užtikrinti 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. 1133 „Dėl
Lietuvos Respublikos pranešėjų
apsaugos
įstatymo
įgyvendinimo“,
nuostatų
įgyvendinimą,
įstaigos
darbuotojams ar asmenims,
susijusiems
su
įstaiga
sutartiniais santykiais, sudaryti
galimybę vidiniais kanalais
pateikti
informaciją
apie
pažeidimus.

1.8.7. KPVTS teikti informaciją
apie
įstaigoje
atliekamus
tarnybinius
patikrinimus
(vykdant Korupcijos prevencijos
tvarkos
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),
35, 36 punktuose numatytus
reikalavimus).
1.9.1. Sukurti policijos vidinį
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalą, kuriuo policijos
darbuotojams ar asmenims,
susijusiems su policijos įstaiga
sutartiniais
santykiais,
bus
sudaryta
galimybė
pateikti
informaciją apie pažeidimus 1 ir
užtikrinti jo funkcionavimą,
tokių
parnešimų
teikimo
galimybės viešinimą.
1.9.2. Užtikrinti policijos vidiniu
informacijos apie pažeidimus
teikimo kanalu gautų pranešimų
nagrinėjimą.

IV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019 m. tokių atvejų LPKTC
neregistruota

IV,
PIV,
policijos
įstaigos

2019 m.

2019-09-06 LPKTC
įsakymas Nr. 140-V-77

IV,
policijos
įstaigos

Nuolat

2019 m. informacijos LPKTC per
vidaus informacinį kanalą negauta

viršininko

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“.
1

2 tikslas. Didinti policijos darbuotojų nepakantumą ir atsparumą korupcijai bei mažinti korupcijos apraiškas policijoje.
2.1.

Didinti
policijos
veikloje
naudojamų registrų duomenų
tvarkymo kontrolę.

2.1.1.
Vykdyti
pavaldžių
policijos darbuotojų duomenų
tvarkymo atvejų VRIS CDB,
POLIS, OIS teisėtumo ir
pagrįstumo patikrinimus.

2.2.

Stiprinti viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje kontrolę ir mažinti šių
pažeidimų riziką.

2.2.1. Teikti praktinę ir metodinę
pagalbą, rengti rekomendacijas
dėl Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų taikymo.
2.2.3. Vykdyti viešųjų ir privačių
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę.
2.2.4.
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.

PIV,
policijos
įstaigos,
PD
struktūriniai
padaliniai
Policijos
įstaigų
atitikties
pareigūnai

Policijos
įstaigų
atitikties
pareigūnai
IV,
policijos
įstaigos,
PAV

Nuolat

LPKTC atlikti patikrinimai:
2019-09-27 Nr.140-S-6625(1.14E);
2019-12-31Nr.140-S-185(1.14E)

Nuolat,
pagal
poreikį

Informacija LPKTC darbuotojams
teikiama pagal poreikį

Nuolat

2019-10-22 VTEK PIDTIS bazėje
atliktas LPKTC darbuotojų privačių
interesų deklaracijų pildymas.
Pažeidimų nenustatyta
2019 m. tokių atvejų LPKTC
neregistruota

Nuolat,
pagal
poreikį

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Didinti
eismo
priežiūros
funkcijas vykdančių policijos
pareigūnų atsparumą korupcijai
ir mažinti korupcijos riziką
vykdant eismo kontrolę.

2.3.1. Vykdyti užsienio šalyse
registruotų krovininių transporto
priemonių pakartotinę kontrolę.

Aps. VPK,
LKPT

Nuolat

2.3.3. Vykdyti vaizdo ir garso
įrašymo
įrangos
(vaizdo
registratorių)
naudojimo
kontrolę.

Aps. VPK,
LKPT

Nuolat

Mažinti galimas korupcijos
grėsmes policijos darbuotojams
pasirenkant kitą darbą.

2.4.1.
Pagal
Lietuvos
Respublikos
apdraustųjų
valstybiniu socialiniu draudimu
ir
valstybinio
socialinio
draudimo išmokų gavėjų registro
(toliau – Apdraustųjų registras)
duomenis atlikti tikrinimus dėl
galimų valstybės tarnautojų
interesų konfliktų.
2.4.2.
Vykdyti
policijos
darbuotojų,
vykdančių
individualią veiklą, stebėseną.

IV,
aps. VPK

Kasmet

IV,
aps. VPK

Kasmet

Pagal
iš
Administracinių 2.5.1.
Įvertinti,
ar
nėra
nusižengimų
registro ir įstatymuose nustatytų pagrindų,
Įtariamųjų,
kaltinamųjų
ir kurie užkerta kelią valstybės
neteistųjų
registro
gautus tarnautojui toliau eiti pareigas ar
duomenis atlikti tikrinimus dėl yra tiesiogiai susiję su tarnybinės
valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės taikymu.
atsakomybės.
Mažinti
kyšininkavimo
ir 2.6.1.
Kaupti,
sisteminti,
papirkinėjimo lygį policijoje.
analizuoti
informaciją
apie
policijos pareigūnų papirkimo
atvejus,
atlikti
ikiteisminių
tyrimų dėl policijos pareigūnų
papirkimo analizę.
2.6.2. Rengti siūlymus ir
rekomendacijas dėl rizikos
veiksnių,
darančių
įtaką

IV,
aps. VPK

Kasmet

Aps. VPK,
LKPT,
IV

Nuolat

IV,
aps. VPK

Kas
pusmetį

kyšininkavimo ir papirkinėjimo
lygiui policijoje, šalinimo.
3 tikslas. Plėsti policijos darbuotojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse.
3.1.

Įgyvendinti korupcijai atsparią 3.1.1. Apskaičiuoti policijos
aplinką policijoje.
atsparumo korupcijai lygį (toliau
– AKL).

IV

Kiekvienų
metų
I ketvirtis

3.1.2.
Lietuvos
policijos
interneto
svetainės
skiltyje
,,Korupcijos
prevencija“ skelbti policijos
AKL nustatymo rezultatus.

IV,
KS

Kiekvienų
metų
I ketvirtis

ŽITV,
IV,
aps. VPK

2018–2020
m.

3.3.1. Koordinuoti ir organizuoti
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas
veikas
atskleidžiančių
ir
tiriančių
policijos pareigūnų mokymus.

ŽITV,
IV

2019–2020
m.

3.3.2. Sudaryti galimybes kelti
korupcijos prevencijos srityje
dirbančių policijos darbuotojų
kompetenciją.

IV,
ŽITV,
PAV

2018–2019
m.

3.2.

Plėsti
policijos
kompetencijas
prevencijos srityje.

darbuotojų
korupcijos 3.2.2. Organizuoti ir vykdyti
mokymus policijos darbuotojams
korupcijos
prevencijos
priemonių vykdymo tema.

3.3.

Stiprinti policijos pareigūnų
gebėjimus atskleidžiant ir tiriant
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas, kitus
pažeidimus,
atliekant
jų
prevenciją.

3.4.

Tobulinti tarnybinės etikos ir
korupcijos prevencijos mokymą
policijos pirminio profesinio
mokymo ir įvadinio mokymo
kursantams.

3.4.1. Peržiūrėti Policininko
LPM,
2018–2020
mokymo ir įvadinio mokymo
IV,
m.
kursų programas ir esant
ŽITV
poreikiui atnaujinti mokymų
temas ir mokomąją medžiagą
tarnybinės etikos ir korupcijos
prevencijos tema.
4 tikslas. Stiprinti visuomenės pilietiškumą ir netoleranciją korupcijai, skatinti nedaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų.
4.1.

Plėtoti
informavimą.

4.2.

Organizuoti
pobūdžio
priemones.

antikorupcinį 4.1.1.
Skelbti
informaciją
internete ir žiniasklaidoje apie
policijos pareigūnų daromus
tarnybinius
nusižengimus,
ištirtus korupcinio pobūdžio
teisės
pažeidimus
ir
baudžiamojon
atsakomybėn
patrauktus policijos darbuotojus,
gavus
ikiteisminį
tyrimą
kuruojančio prokuroro leidimą.
4.1.2.
Lietuvos
policijos
interneto
svetainės
skiltyje
„Korupcijos prevencija“ skelbti
aktualią
informaciją
apie
korupcijos prevenciją.
šviečiamojo 4.2.1.
Tęsti
socialinę
antikorupcines antikorupcinę akciją „Kyšis
išpurvina“.

Aps. VPK,
IV,
KS

2018–2020
m.

IV,
KS,
policijos
įstaigos

2018–2020
m.

IV,
KS,
aps. VPK

2018–2020
m.

4.2.2.
Vykdyti
šviečiamojo
pobūdžio antikorupcines akcijas
visuomenei
skirtuose
renginiuose.

Aps. VPK,
IV

2018–2020
m.

Nesant poreikiui, tokia informacija
2019 m. nebuvo skelbta

4.3.

Stiprinti
tarptautinį
ir 4.3.1. Organizuoti ir dalyvauti
tarpinstitucinį bendradarbiavimą susitikimuose su įstaigų ir
korupcijos prevencijos srityje.
organizacijų atstovais, dalintis
gerąja
praktika
korupcijos
prevencijos srityje.
4.3.2. Keistis gerąja Lietuvos
policijos praktika korupcijos
prevencijos ir tyrimo klausimais
su užsienio valstybių teisėsaugos
institucijomis,
plėtoti
antikorupcinę veiklą.

IV,
KS,
aps. VPK

2018–2020
m.

IV

2018–2020
m.

Pastabos:
1. Vartojamos santrumpos:
Aps. VPK – apskričių vyriausieji policijos komisariatai;
PD – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos;
VPS – Policijos departamento prie VRM Viešųjų pirkimų skyrius;
IV – Policijos departamento prie VRM Imuniteto valdyba;
KS – Policijos departamento prie VRM Komunikacijos skyrius;
LKPT – Lietuvos kelių policijos tarnyba;
LPM – Lietuvos policijos mokykla;
PIV – Policijos departamento prie VRM Policijos informacijos valdyba;
ŽITV – Policijos departamento prie VRM Žmogiškųjų išteklių ir teisės valdyba;
PAV – Policijos departamento prie VRM Personalo administravimo valdyba;
VPV – Policijos departamento prie VRM Viešosios policijos valdyba;
PVV – Policijos departamento prie VRM Pajėgų valdymo valdyba;
VRIS CDB – Vidaus reikalų informacinės sistemos Centrinis duomenų bankas;
POLIS – Policijos informacinė sistema;
STT – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba;
VRM – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija;
KPVTS – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.
* – įskaitant informaciją apie neskelbiamus mažos vertės viešuosius pirkimus, išskyrus pirkimus, vykdomus pagal Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo ir Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 282 ,,Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo
patvirtinimo“, nuostatas, ir informaciją apie įslaptintus sandorius.
___________________

