LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR JAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ KOVOS SU KORUPCIJA 2019-2021 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO EIGĄ IR PASIEKTŲ REZULTATŲ
KONCERTINĖS ĮSTAIGOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REPREZENTACINIO PUČIAMŲJŲ ORKESTRO
2019 M. ATASKAITA
Įvykdymo
Eil.
Priemonės
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Laukiamo rezultato kriterijai
Pasiekti
terminas
Nr.
rezultatai
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 interesu 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.
1.2.
Sudaryti ir kasmet atnaujinti Koncertinė įstaiga Lietuvos
Kasmet iki
Užtikrintas VRM ir VRM VRM ir VRM pavaldžiose Sąrašas liko tas
vykdomų veiklos sričių
Respublikos vidaus reikalų
gruodžio 1 d.
pavaldžių
įstaigų
vykdomų įstaigose sudaryti ir nuolat pats
sąrašus VRM ir VRM ministerijos Reprezentacinis
veiklos
sričių
sisteminimas, atnaujinami vykdomų veiklos
pavaldžiose įstaigose.
pučiamųjų orkestras.
siekiant užtikrinti korupcijos sričių sąrašai.
Inga Rimkutė, personalo
pasireiškimo tikimybės nustatymo
specialistė, atsakinga už
jose nuoseklumą ir periodiškumą.
korupcijos prevenciją,
tel. 271 59193
inga.rimkute@vrm.lt
1.3.1. Vykdyti privačių interesų
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Kasmet, ne
Užtikrinta Viešųjų ir privačių Kasmet atliekama VRM ir Pažeidimų
deklaracijose
pateiktų
Respublikos vidaus reikalų
rečiau nei kartą interesų derinimo valstybinėje VRM pavaldžiose įstaigose nebuvo
duomenų kontrolę
ministerijos Reprezentacinis per
tarnyboje
įstatymo
nuostatų dirbančių asmenų privačių
pučiamųjų orkestras.
laikymosi
kontrolė
interesų deklaracijose pateiktų
kalendorinius
Jelena Achremova,
duomenų peržiūra, su jos
metus
planavimo ir finansų ir
rezultatais
supažindinti
kontrolės specialistė
suinteresuoti asmenys.
tel. 271 59157
jelena.achremova@vrm.lt

Eil.
Nr.
1.7.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti
rezultatai
Nebuvo tokių
pažeidimų

KPVTS teikti informaciją
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Nuolat, pagal Bus užtikrinta: VRM pavaldžių
apie VRM pavaldžiose
Respublikos vidaus reikalų
poreikį
įstaigų
veiklos
tarnybinių
įstaigose
atliekamus ministerijos Reprezentacinis
patikrinimų srityje koordinavimas,
tarnybinius
patikrinimus
pučiamųjų orkestras.
metodinės
pagalbos
VRM
(vykdant
Korupcijos
Inga Rimkutė, personalo
pavaldžioms
įstaigoms
prevencijos
aprašo,
specialistė, atsakinga už
suteikimas, Vidaus tarnybos
patvirtinto
Lietuvos
korupcijos prevenciją,
statuto 39 straipsnio 7 dalyje
Respublikos vidaus reikalų
tel. 271 59193
numatytos vidaus reikalų ministro
ministro 2019 m. vasario 4
inga.rimkute@vrm.lt
diskrecijos teisės perimti VRM
d. įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl
pavaldžiose įstaigose atliekamus
korupcijos
prevencijos
tarnybinius patikrinimus.
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ (toliau –
Korupcijos
prevencijos
aprašas) pagal 35, 36
punktuose
numatytus
reikalavimus).
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
prevencijos
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Kiekvienų
Veiklos sričių antikorupcinė Atliktas vertinimas ir nustatyti Atlikta
įstatymo nustatyta tvarka
Respublikos vidaus reikalų
metų III
analizė ir vertinimas padės korupcijos rizikos veiksniai.
2019 m. rugsėjo
atlikti
korupcijos ministerijos Reprezentacinis
ketvirtis
nustatyti svarbiausius korupcijos
mėn.
pasireiškimo
tikimybės
pučiamųjų orkestras.
rizikos veiksnius veiklos srityse
nustatymą VRM ir VRM
Inga Rimkutė, personalo
(teisės aktų spragas, tobulintinas
pavaldžių įstaigų veiklos
specialistė, atsakinga už
administracines
procedūras,
srityse.
korupcijos prevenciją,
sprendimų priėmimo tvarką ar
pan.) ir imtis reikiamų korupcijos

Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti
rezultatai

prevencijos
priemonių
nustatytoms korupcijos grėsmėms
mažinti ar šalinti.
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 pavaldžių
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Pagal poreikį
Visuomenei bus suteikta galimybė VRM ir VRM pavaldžių Vykdoma pagal
įstaigų interneto svetainėse
Respublikos vidaus reikalų
VRM ir VRM pavaldžių įstaigų įstaigų interneto
svetainių poreikį
paskelbti ir nuolat atnaujinti ministerijos Reprezentacinis
interneto svetainėse susipažinti su skyriuje
„Korupcijos
informaciją apie vykdomą
pučiamųjų orkestras.
VRM ir VRM pavaldžių įstaigų prevencija“
pateikta
korupcijos
prevencijos
Inga Rimkutė, personalo
vykdomomis
korupcijos informacija apie jų vykdomą
veiklą.
specialistė, atsakinga už
prevencijos
priemonėmis
ir korupcijos prevencijos veiklą.
korupcijos prevenciją,
pasiektais rezultatais vykdant šias
tel. 271 59193
priemones.
inga.rimkute@vrm.lt
3.5.
VRM ir VRM pavaldžiose
Koncertinė įstaiga Lietuvos
2019-2021 m. Užtikrinant tinkamą Vidinių 1. VRM ir VRM pavaldžiose 1. VRM vidiniu
įstaigose sudaryti galimybes
Respublikos vidaus reikalų
informacijos apie pažeidimus įstaigose sukurti vidiniai kanalu, el. paštu
įstaigos darbuotojams ar ministerijos Reprezentacinis
teikimo kanalų įdiegimo ir jų informacijos apie pažeidimus pranesk@vrm.lt.
asmenims, susijusiems su
pučiamųjų orkestras.
funkcionavimo
užtikrinimo teikimo kanalai.
įstaiga
sutartiniais
Inga Rimkutė, personalo
tvarkos
aprašo,
patvirtinto 2. Per metus gautų įstaigos Įstaigos vidiniais
santykiais,
pateikti
specialistė, atsakinga už
Lietuvos
Respublikos darbuotojų
ar
asmenų, kanalais:
informaciją
apie
korupcijos prevenciją,
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 susijusių su įstaiga sutartiniais tiesiogiai
pažeidimus² ir viešinti tokių
tel. 271 59193
d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl santykiais, pagrįstų pranešimų atsakingam už
pranešimų
teikimo
inga.rimkute@vrm.lt
Lietuvos Respublikos pranešėjų apie pažeidimus skaičius.
korupcijos
galimybes.
apsaugos įstatymo įgyvendinimo“,
prevenciją
nuostatų įgyvendinimą, įstaigos
darbuotojui,
darbuotojams
ar
asmenims,
elektroniniu
susijusiems su įstaiga sutartiniais
paštu
santykiais, bus sudaryta galimybę
vilnius.vrm.orke
tel. 271 59193
inga.rimkute@vrm.lt

Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

Laukiamo rezultato kriterijai

vidiniais
kanalais
pateikti
informaciją apie pažeidimus.

3.6.

Apskaičiuoti
įstaigos
atsparumo korupcijai lygį
(toliau – AKL)

3.7.

VRM ir VRM pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse
kasmet skelbti įstaigos AKL
nustatymo rezultatus.

3.8.

Organizuoti ir vykdyti
mokymus
korupcijos
prevencijos
priemonių
vykdymo tema.

Koncertinė įstaiga Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras.
Inga Rimkutė, personalo
specialistė, atsakinga už
korupcijos prevenciją,
tel. 271 59193
inga.rimkute@vrm.lt
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras.
Inga Rimkutė, personalo
specialistė, atsakinga už
korupcijos prevenciją,
tel. 271 59193
inga.rimkute@vrm.lt
Koncertinė įstaiga Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Reprezentacinis
pučiamųjų orkestras.
Inga Rimkutė, personalo
specialistė, atsakinga už
korupcijos prevenciją,

Kiekvienų
metų I ketvirtis

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

Kiekvienų
metų I ketvirtis

Visuomenei bus suteikta galimybė
susipažinti su VRM ir VRM
pavaldžių įstaigų taikomomis
korupcijos
prevencijos
priemonėmis,
kuriant
ir
įgyvendinant korupcijai atsparią
aplinką įstaigoje, bei kaip kinta
įstaigos AKL.

Pagal poreikį

Pasiekti
rezultatai
stras@vrm.lt,
paštu
adresu
Žirmūnų g. 1E,
Vilnius
2. Nebuvo gauta
Įvykdyta.
2019 m. I ketv.

VRM ir VRM pavaldžių Įvykdyta.
įstaigų interneto svetainių 2019 m. I ketv.
skyriuje
„Korupcijos
prevencija“ teikiami įstaigos
užpildyti klausimynai ir jų
rezultatų įvertinimas.

VRM ir VRM pavaldžių įstaigų Mokymus
darbuotojai įgis reikiamų žinių prevencijos
korupcijos prevencijos klausimais išklausiusių
skaičius.

korupcijos Mokymų nebuvo
temomis
darbuotojų

Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

tel. 271 59193
inga.rimkute@vrm.lt
______________________

Laukiamo rezultato kriterijai

Pasiekti
rezultatai

