
 

 

 

 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2016-2018 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO  

PRIEMONIŲ PLANO VŠĮ LR VRM PRC „PUŠYNAS“ 

2017 M. II PUSMEČIO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas 
Vykdymo 

terminas 
Laukiami rezultatai 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

Pasiekti rezultatai 

 

1.4. Sudaryti ir kasmet atnaujinti 

vykdomos veiklos sričių sąrašus VRM 

ir įstaigose prie VRM 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

 

Kasmet iki 

gruodžio 1 d. 

Užtikrintas VRM ir įstaigų prie 

VRM vykdomų veiklos sričių 

sisteminimas, siekiant užtikrinti 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo juose 

nuoseklumą ir periodiškumą. 

VRM ir įstaigose prie 

VRM sudaryti ir nuolat 

atnaujinami vykdomų 

veiklos sričių sąrašai. 

 

Įvykdyta.  

2017 metais 

peržiūrėtas įstaigos 

veiklos sričių sąrašas 

ir pateiktas KPVTS 

pagal Korupcijos 

prevencijos aprašo 

nuostatas. 

1.5. Patvirtinti pareigybių, prieš skiriant į 

kurias pateikiamas rašytinis prašymas 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai (toliau – STT) pateikti 

informaciją apie skiriamą asmenį, 

sąrašus VRM ir įstaigose prie VRM. 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

2017-07-01 

2017-09-01 

Bus užtikrintos procedūros, 

kurių reikia laikytis prieš 

skiriant asmenis į sąraše 

nustatytas pareigybes 

VRM ir įstaigose prie 

VRM yra patvirtinti 

pareigybių, prieš skiriant į 

kurias pateikiamas 

rašytinis prašymas STT 

pateikti informaciją apie 

skiriamą asmenį, sąrašai. 

 

Įvykdyta. 

Patvirtinta 2017-03-

01 d. direktoriaus 

įsakymu Nr. VK-4 

(3.1) 

1.14. Vykdyti viešųjų ir privačiųjų interesų 

deklaracijose pateiktų duomenų 

kontrolę 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

Kasmet, ne rečiau 

nei kartą per 

kalendorinius 

metus 

Užtikrinta Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatų 

laikymosi kontrolė 

Kasmet atliekama VRM ir 

įstaigose prie VRM 

dirbančių asmenų viešųjų 

ir privačiųjų interesų 

deklaracijose pateiktų 

duomenų peržiūra, su jos 

rezultatais supažindinti 

suinteresuoti asmenys. 

 

Vykdoma. 

Įsakymas 2017-03-

01 d. VK-3 (3.1) 

Peržiūrėti visų 

deklaruoti 

privalančių asmenų 

duomenys, 

neatitikimų 

nenustatyta. 

2.1. Korupcijos prevencijos įstatymo 

nustatyta tvarka atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

Kiekvienų metų III 

ketvirtyje 

Veiklos sričių antikorupcinė 

analizė ir vertinimas padės 

nustatyti svarbiausius korupcijos 

rizikos veiksnius veiklos srityse 

(teisės aktų spragas, tobulintinas 

administracines procedūras, 

sprendimų priėmimo tvarką ar 

Atliktas vertinimas ir 

nustatyti korupcijos rizikos 

veiksniai. 

Įvykdyta. 

2017 III ketvirtyje 

atliktas korupcijos 

tikimybės 

nustatymas.  



pan.) ir imtis reikiamų 

korupcijos prevencijos 

priemonių nustatytoms 

korupcijos grėsmėms mažinti ar 

šalinti. 

 

3.2. Įstaigų prie VRM interneto svetainėse 

pateikti informaciją ir nuorodas, kam 

galima pranešti apie jose pastebėtus 

korupcijos atvejus ir jose įvykusius su 

korupcija susijusius atvejus. 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

2016-2017 m. Visuomenei bus sudaryta 

galimybė pateikti informaciją 

apie pastebėtus korupcijos 

atvejus. 

Įstaigų prie VRM, 

pateikusių informaciją ir 

nuorodas, kam galima 

pranešti apie jose 

pastebėtus korupcijos 

atvejus, skaičius. 

Įvykdyta 

pusynas.pranesk@g

mail.com 

3.10. Organizuoti ir vykdyti antikorupcinius 

mokymus ir mokymus Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo laikymosi 

klausimais įstaigose prie VRM. 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

2016–2018 m. Įstaigų prie VRM valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai įgis 

reikiamų žinių Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo laikymosi 

klausimais 

Darbuotojai įgis reikiamų 

žinių 

Vykdoma.  

2017-11-15 kartu su 

STT Klaipėdos 

valdyba organizuoti 

6 akademinių 

valandų trukmės 

mokymai, kuriuose 

dalyvavo 20 

darbuotojų. 

3.11. VRM ir įstaigų prie VRM interneto 

svetainėse paskelbti ir nuolat 

atnaujinti informaciją apie vykdomą 

korupcijos prevencijos veiklą. 

LR VRM PRC 

„Pušynas“ 

direktoriaus 

pavaduotojas 

Arūnas Merkelis 

a.merkelis@palan

gapusynas.lt 

2016-2018 m. Visuomenei bus suteikta 

galimybė VRM ir įstaigų prie 

VRM interneto svetainėse 

susipažinti su VRM ir įstaigų 

prie VRM vykdomomis 

korupcijos prevencijos 

priemonėmis ir pasiektais 

rezultatais šias priemones 

vykdant. 

VRM ir įstaigų prie VRM 

interneto svetainių skyriuje 

„Korupcijos prevencija“ 

pateikta informacija apie jų 

vykdomą korupcijos 

prevencijos veiklą. 

Vykdoma. 

Skelbiamos veiklos 

ataskaitos ir kita 

informacija 

https://www.palanga

pusynas.lt/veikla/kor

upcijos-prevencija/ 
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