
LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAI 
PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ 2022–2024 METŲ  KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ 

PLANO ĮGYVENDINIMO 
                                        VŠĮ LR VRM PRC „PUŠYNAS“ 

                                     2022 M. ATASKAITA 

Eil. 
Nr.  

Priemonės  Vykdytojai  
Įvykdymo 
terminas  

Laukiami rezultatai  
Laukiamo 

rezultato kriterijai  
Pasiekti rezultatai 

1.1.  Korupcijos prevencijos įstatymo 17 
straipsnyje nurodytais pagrindais ir 

tvarka kreiptis į Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą (toliau – STT) dėl 
informacijos apie asmenį, siekiantį 
eiti arba einantį pareigas VRM ir 

jai pavaldžiose įstaigose. 

VRM  
Administravimo 
departamentas,  

VRM  
pavaldžios įstaigos 

Nuolat  Gauta informacija padės 
užtikrinti, kad VRM ir jai 

pavaldžiose įstaigose dirbtų 
tik tam tikrus reikalavimus 

atitinkantys asmenys. 

Į STT kreiptasi dėl 
visų asmenų (100 

proc.), 
pretenduojančių į 
pareigybes, prieš 
skiriant į kurias 

pateikiamas rašytinis 
prašymas STT. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 
priėmimas į pareigas nebuvo 

vykdomas 
 

1.2. Vykdyti privačių interesų 
deklaracijose pateiktų duomenų 

kontrolę. 

VRM  
Korupcijos ir 
vidaus tyrimų  

skyrius (toliau – 
KPVTS),   

VRM  
pavaldžios 

įstaigos 

Kasmet, ne 
rečiau nei  
kartą per  

kalendorinius 
metus 

Užtikrinta Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo įstatymo 

nuostatų laikymosi kontrolė. 

Kasmet atliekama 
VRM ir jai 

pavaldžiose įstaigose 
dirbančių asmenų 
privačių interesų 

deklaracijose pateiktų 
duomenų peržiūra, su 

jos rezultatais 
supažindinti 

suinteresuoti asmenys 
(patikrinta ne mažiau 

kaip 30 proc. 
darbuotojų 

deklaracijų). 

Įvykdyta. 2022 metų II 
ketvirtyje peržiūrėta 22 

asmenų  (100 % privalančių 
deklaruoti) deklaracijų 
duomenys, neatitikimų 

nenustatyta. 



 

1 

2.6. Kiekvienais metais, 
vadovaujantis vidaus reikalų 

ministro 2020 m. rugpjūčio 10 
d. įsakymu Nr. 1V773, 
patvirtinta forma, VRM 

KPVTS teikti ataskaitą apie 
įstaigos atliktus viešuosius 

pirkimus. Įstaigoms, 
savarankiškai vykdančioms 

pirkimus, KPVTS ataskaitą apie 
pirkimus teikti vykdant vidaus 

reikalų ministro 2017 m. 
gegužės 25 d. pavedimą Nr. 

1VPR-16 pagal VRM KPVTS 
prašomą formą. 

KPVTS,   
VRM  

pavaldžios 
įstaigos 

Kasmet iki 
sausio 30 d.  

Pateikti duomenys sudarys 
sąlygas tolesnei jų analizei 
atlikti, rekomendacijoms 

parengti.   

Įstaigų viešųjų 
pirkimų analizės 

pateikiamos 
KPVTS. 

Analizė išsiųsta  
2022-01-26 

4.1. VRM ir jai pavaldžiose 
įstaigose sudaryti galimybes 

įstaigos darbuotojams ar 
asmenims, susijusiems su 

įstaiga sutartiniais santykiais, 
pateikti informaciją apie 

pažeidimus1.   

KPVTS,   
VRM  

pavaldžios 
įstaigos 

2022–2024 m. Užtikrinant 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, bus 
sudaryta galimybė vidiniais 

kanalais pateikti 

Per metus gautų 
įstaigos darbuotojų 
ar asmenų, susijusių 
su įstaiga sutartiniais 

santykiais, 
pranešimų apie 

pažeidimus, 
atitinkančių 

Pranešėjų apsaugos 
įstatymo 2 straipsnio 

7 dalyje nurodytą 
sąvoką, skaičius (iš 

jų nagrinėtų ir 
pagristų pranešimų 

skaičius). 

Ataskaitiniu laikotarpiu 
pranešimų negauta 



informaciją apie 
pažeidimus.   

4.2. Įvertinti  įstaigos  
atsparumą korupcijai. 

KPVTS,  
VRM  

pavaldžios 
įstaigos 

Kasmet iki 
sausio 31 d. 

VRM ir jai pavaldi įstaiga 
pasitikrins, ar pakankamai 
yra imamasi veiksmų, 
kuriant ir įgyvendinant 
korupcijai atsparią aplinką 
įstaigoje. Esant poreikiui, 
galės pradėti šalinti esamas 
spragas.   

Apskaičiuotas 
įstaigos atsparumo 
korupcijai lygis yra 
skelbiamas įstaigos 
interneto svetainės 

skyriuje „Korupcijos 
prevencija“. 

paskelbta 
www.palangapusynas.lt 
 

4.3. Organizuoti mokymus ir kitus 
informavimo būdus 
(toliau – mokymai) 

darbuotojams įvairiomis 
korupcijos prevencijos  

temomis. 

KPVTS,   
VRM  

pavaldžios 
įstaigos 

Nuolat VRM ir VRM pavaldžių 
įstaigų darbuotojai įgis 
reikiamų žinių korupcijos 
prevencijos klausimais.  

Ugdoma ir kuriama 
antikorupcinė 

kultūra ir aplinka 
įstaigoje (KPVTS 

pateikiamas 
suorganizuotų 

mokymų kiekis 
įvairiomis 

aktualiomis 
korupcijos 
prevencijos 

temomis, kartu 
pateikiant 

informaciją apie 
dalyvavusių 
darbuotojų 

mokymuose 

2022-12-01 vyko  LR STT 
organizuoti mokymai  

„Korupcijos samprata ir 
pasireiškimas Lietuvoje. 

Korupcijos rizikos sveikatos 
apsaugoje“. Mokymuose 
dalyvavo 28 darbuotojai.   



 

 

procentą nuo visų 
įstaigos darbuotojų).   


