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SANTRAUKA
Pagal 2014 m. atliktus sociologinius tyrimus stebimas pakankamai aukštas pasitikėjimas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
VSAT).
VSAT imuniteto padaliniuose yra 25 pareigybės, iš kurių 2 nesukomplektuotos.
Siekiant didinti imuniteto pareigūnų motyvaciją, taip pat išlaikyti kvalifikuotą personalą,
nuo 2015 m. vasario 2 d. padidintos VSAT rinktinių imuniteto poskyrių vyriausiųjų tyrėjų
apmokėjimo kategorijos (iš A 10 į A 11), o nuo 2015 m. gruodžio 15 d. – imuniteto poskyrių
viršininkų apmokėjimo kategorijos (iš A 12 į A 13).
VSAT struktūriniuose padaliniuose imuniteto padalinių pareigūnai pravedė 48 mokymus
antikorupcinėmis temomis. Šiuos kursus išklausė 960 pareigūnų ir 200 kursantų.
VSAT imuniteto padaliniai vertino 977 viešųjų pirkimų paraiškas.
VSAT imuniteto padaliniai patikrino 718 asmenų kandidatūras, iš kurių dėl 42 asmenų (6
proc.) priimtas neigiamas sprendimas siųsti mokytis (į Pasieniečių mokyklą, Mykolo Romerio
universitetą ar įvadinius mokymus) ar įdarbinti VSAT padaliniuose.
2015 m. už korupcines nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 15 pareigūnų, dar 18
pareigūnų paliko vidaus tarnybą po prevencinių pokalbių.
2006–2015 m. už korupcines nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 194 darbuotojams, iš
kurių 123 nuteisti, 6 išteisinti, 52 atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai nutraukti, dėl 13 procesinis
sprendimas nepriimtas, 152 atleisti iš vidaus tarnybos.
Pagrindinės problemos – valstybės sienos apsauga pasienyje su Baltarusijos Respublika ir
tarptautiniuose pasienio kontrolės punktuose (toliau – PKP).
2015 m. 225 vykstantiems per valstybės sieną asmenims surašyti įspėjimai dėl papirkimo.
VSAT vado 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 4-149 nustatyta vykimų į užsienio
valstybes tvarka. 2015 m. nustatyti 6 VSAT pareigūnų verbavimo atvejai, 2014 m. – 6.
VSAT vado 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 4-169 patvirtinta VSAT darbuotojų ryšių
deklaravimo tvarka. 2015 m. ryšius deklaravo 24 VSAT pareigūnai.
2015 m. kitą darbą dirbo 190 VSAT darbuotojų, tai sudaro 5 proc. visų VSAT darbuotojų.
VSAT ir jos struktūriniuose padaliniuose atlikti 274 tarnybiniai patikrinimai, taikyta 116
tarnybinių (drausminių) nuobaudų.
2015 m. būdami neblaivūs tarnybinius nusižengimus įvykdė 22 VSAT pareigūnai.
Nagrinėjamu laikotarpiu neigiamais motyvais iš vidaus tarnybos atleisti 37 VSAT
pareigūnai ir 2 Pasieniečių mokyklos kursantai.
2015 m. gautas 101 skundas, iš kurių 6 (6 proc.) pasitvirtino.
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2015 m. įtarimai už kitas (nekorupcines) nusikalstamas veikas pareikšti 10 VSAT
pareigūnų.
2006–2015 m. už kitas (nekorupcines) nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 74 VSAT
pareigūnams, iš jų 14 nuteisti, 2 išteisinti, 14 atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal
laidavimą ar susitaikius, 34 atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai nutraukti, dėl 10 procesinis sprendimas
nepriimtas, 41 atleistas iš vidaus tarnybos.
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ĮŽANGA
VSAT Imuniteto skyrius, vykdydamas VSAT Imuniteto skyriaus nuostatuose numatytas
funkcijas, išanalizavo bei apibendrino informaciją apie korupcijos apraiškas VSAT, VSAT
darbuotojų įvykdytas korupcinio pobūdžio ir kitas nusikalstamas veikas, padarytus tarnybinius
nusižengimus, kitą informaciją ir parengė šią apžvalgą.
Apžvalgos laikotarpis – 2015 m.
Apžvalgos tikslas – informuoti VSAT vadovybę apie korupcijos apraiškas VSAT, VSAT
darbuotojų įvykdytas nusikalstamas veikas, VSAT darbuotojų elgesį tiek tarnybos, tiek ne tarnybos
metu.
Apžvalgoje taip pat pateikiama bendro pobūdžio informacija apie VSAT imuniteto
padalinių organizacinę struktūrą, vykdomas korupcijos prevencijos ir kitas kontrolės priemones,
pagrindines problemines sritis, kitas grėsmes, VSAT darbuotojų kitą darbą, skundų analizę, VSAT
imuniteto padalinių prioritetines veiklos kryptis, siūlymus antikorupcinei aplinkai gerinti.
Pagrindiniai ataskaitos šaltiniai:
–

VSAT imuniteto padalinių ataskaitos;

–

VSAT Štabo Teisės skyriaus ataskaitos;

–

VSAT padalinių ataskaitos;

–

Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkomos

centrinės duomenų bazės (VRIS CDB);
–

VSAT Personalo tvarkymo taikomoji sistema;

–

Ikiteisminių tyrimų ir tarnybinių patikrinimų medžiagos;

–

kriminalinės žvalgybos metu gauta informacija;

–

kiti VSAT padalinių pateikti duomenys.
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1. BENDRAS APLINKOS VERTINIMAS (SOCIOLOGINIAI TYRIMAI)
2016 m. sausio 1 d. VSAT dirbo 3909 darbuotojai, t. y. 3 darbuotojais (0,08 proc.) mažiau
nei 2015 m. sausio 1 d., iš jų pareigūnų: 3171, t. y. 122 pareigūnais mažiau nei 2015 m. sausio 1 d.
Ataskaitiniu laikotarpiu VSAT įdarbinti 203 (2014 m. – 218) pareigūnai, iš jų: 116 – baigę
Pasieniečių mokyklą (2014 m. – 96), 58 – baigę įvadinio mokymo kursus (2014 m. – 79), 20 –
perkelti iš kitų vidaus reikalų įstaigų (2014 m. – 28), 5 – baigę Mykolo Romerio universitetą (2014
m. – 7), 4 – grąžinti į vidaus tarnybą (2014 m. – 8).
Ataskaitiniu laikotarpiu atleisti 325 pareigūnai (2014 m. – 185), iš jų: 47 – perkelti į kitas
vidaus reikalų įstaigas (2014 m. – 51), 38 – paties prašymu (2014 m. – 39), 43 – dėl išėjimo į
pensiją (2014 m. – 39), 37 – neigiamais motyvais (2014 m. – 19, apie tai plačiau žr. ataskaitos 27
psl.), 28 – dėl sveikatos būklės (2014 m. – 23), 132 – kitais pagrindais (2014 m. – 14).
Pagal 2014 m. Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) ir policijos parengto klausimyno
„Sprinter tyrimai“ apklausos rezultatus stebimas pakankamai aukštas pasitikėjimas VSAT.

Naujesnių tyrimų dėl pasitikėjimo VSAT iki šios dienos nėra.



Didžioji dauguma išstatutinti, įsigaliojus naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutui
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2. VSAT IMUNITETO PADALINIŲ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
VSAT Imuniteto skyrius ir VSAT rinktinių imuniteto poskyriai (toliau – imuniteto
padaliniai) įsteigti 2004 m. rugsėjo 15 d.
VSAT imuniteto padaliniuose yra 25 pareigybės:

–

Imuniteto skyriuje yra 5 pareigybės (skyriaus viršininkas ir 4 vyriausieji tyrėjai);

–

Vilniaus rinktinės Imuniteto poskyryje yra 4 pareigybės (poskyrio viršininkas ir 3

vyriausieji tyrėjai);

–

kitose rinktinėse (Ignalinos, Varėnos, Lazdijų, Pagėgių, Pakrančių apsaugos) yra po

3 pareigybes (poskyrio viršininkas ir 2 vyriausieji tyrėjai);

–

Ignalinos AE apsaugos rinktinėje yra 1 Imuniteto vyriausiojo tyrėjo pareigybė.

Šiuo metu laisvos 2 pareigybės (Pagėgių rinktinės Imuniteto poskyrio viršininko ir Lazdijų
rinktinės Imuniteto poskyrio vyriausiojo tyrėjo).
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. gegužės 1 d. bus reorganizuotos Ignalinos AE
apsaugos ir Lazdijų rinktinės, iki to laiko bus peržiūrėti ir patvirtinti Ignalinos, Varėnos ir Pagėgių
rinktinių imuniteto poskyrių pareigybių sąrašai.
Imuniteto skyriaus viršininkas tiesiogiai pavaldus VSAT vadui.
VSAT rinktinių imuniteto poskyrių viršininkai tiesiogiai pavaldūs Imuniteto skyriaus
viršininkui, bet poskyrių pareigybės bei poskyrių materialinis-techninis aprūpinimas finansuojamas
iš VSAT rinktinei skirtų asignavimų.
Siekiant didinti imuniteto pareigūnų motyvaciją, taip pat išlaikyti kvalifikuotą personalą,
nuo 2015 m. vasario 2 d. padidintos VSAT rinktinių imuniteto poskyrių vyriausiųjų tyrėjų
apmokėjimo kategorijos (iš A 10 į A 11), o nuo 2015 m. gruodžio 15 d. – imuniteto poskyrių
viršininkų apmokėjimo kategorijos (iš A 12 į A 13).
VSAT imuniteto padaliniai sukomplektuoti 2006 m. pradžioje ir nuo tada pradėjo
sistemingą ir aktyvią veiklą (todėl veiklos rezultatai teikiami nuo šios datos).
VSAT imuniteto padaliniai yra kriminalinės žvalgybos subjektai ir turi visus kriminalinės
žvalgybos subjekto įgaliojimus.
Pagrindiniai imuniteto padalinių uždaviniai – korupcijos prevencijos priemonių vykdymas
ir korupcinių nusikalstamų veikų užkardymas (kriminalinės žvalgybos tyrimų vykdymas).
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3. VSAT IMUNITETO PADALINIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
3.1. Korupcijos prevencijos priemonių vykdymas
VSAT imuniteto padaliniai:
–

Vykdo visas Korupcijos prevencijos įstatyme numatytas korupcijos prevencijos

priemones, taip pat ir kitas prevencines priemones, kurios aktualios VSAT sričiai.
–

3 metų laikotarpiui rengia VSAT korupcijos prevencijos programas, taip pat

kiekvienais metais rengia šių programų įgyvendinimo priemonių planus, į kuriuos įtraukiamos
konkrečiu laikotarpiu aktualios prevencinės priemonės (VSAT vado 2013 m. gruodžio 18 d.
įsakymu Nr. 4-604 patvirtinta Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos 2014–2016 m. korupcijos prevencijos programa; VSAT vado 2015 m. gruodžio
22 d. įsakymu Nr. 4-442 patvirtintas 2016 m. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2016 m. korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo priemonių planas).
–

Kiekvienų metų III ketvirtį nustato korupcijos pasireiškimo tikimybę konkrečiose

VSAT veiklos srityse (paskutinė medžiaga pateikta Vidaus reikalų ministerijai 2015-10-07 raštu Nr.
(21)-14-4162 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“). Ataskaitiniu laikotarpiu
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas viešųjų pirkimų organizavimo ir viešųjų
pirkimų vidaus kontrolės srityje. Atsakingiems VSAT pareigūnams pateikti pasiūlymai dėl teisės
aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų organizavimą ir kontrolę, pakeitimo.
–

Pagal kompetenciją atlieka viešųjų pirkimų kontrolę (apie tai plačiau žr. ataskaitos 9–

–

Tikrina visų pretendentų, norinčių dirbti VSAT padaliniuose, kandidatūras (įskaitant ir

10 psl.).
norinčių mokytis Pasieniečių mokykloje, Mykolo Romerio universitete, besidarbinančių iš kitų
institucijų ir kt., apie tai plačiau žr. ataskaitos 10–11 psl.).
–

Kontroliuoja Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo

nuostatų įgyvendinimą. VSAT vado 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 4-409 patvirtintas Viešųjų
ir privačių interesų derinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos tvarkos aprašas, kuriuo nustatyta privačių interesų deklaracijų pateikimo tvarka,
už įstatymo įgyvendinimo kontrolę atsakingų asmenų įgaliojimai, valstybės tarnautojų nusišalinimo
ir dovanų priėmimo tvarka.
–

Vykdo antikorupcinį švietimą Pasieniečių mokyklos kursantams, pareigūnams

kvalifikacijos kėlimo kursų metu bei užkardose organizuojamų užsiėmimų metu (2015 m. VSAT
struktūriniuose padaliniuose imuniteto padalinių pareigūnai pravedė 48 mokymus antikorupcinėmis
temomis. Šiuos kursus išklausė 960 pareigūnų ir 200 kursantų). Mokymų metu kalbama ne tik
antikorupcinėmis temomis, bet diskutuojama ir apie galimas grėsmes, susijusias su nacionaliniu
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saugumu, suintensyvėjusią užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą, pareigūnų
lojalumą valstybei ir tarnybai.
–

Kontroliuoja VSAT pareigūnų naudojimosi duomenų bazėmis teisėtumą (VSAT vado

2012 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 4-687 patvirtintas Vidaus reikalų informacinės sistemos centrinio
duomenų banko duomenų peržiūros kontrolės VSAT tvarkos aprašas).
–

Atlieka VSAT vado įsakymų ir jų projektų antikorupcinį vertinimą (VSAT vado 2014

m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.4-342 nustatyta teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarka).
–

Vykdo netikėtus pasienio sargybų tikrinimus (2015 m. atlikti 294 patikrinimai,

tikrinimų metu nustatyti 6 neblaivūs pareigūnai, inicijuoti 34 tarnybiniai patikrinimai, 33
pareigūnams taikytos tarnybinės nuobaudos).
–

Teikia siūlymus užkardų vadams dėl konkrečių pareigūnų rotacijos pamainose.

–

Vykdo pasienio kontrolės punktuose įrengtų vaizdo stebėjimo sistemų įrašų peržiūrą.

–

Konsultuoja VSAT darbuotojus, vykstančius į užsienio valstybes asmeniniais ir

tarnybiniais tikslais, dėl galimų grėsmių, analizuoja jų užpildytas anketas (apie tai plačiau žr.
ataskaitos 22–23 psl.).
–

Vykdo kitas priemones (pvz., darbuotojų valdomo turto atitikties gaunamoms

pajamoms analizė, socialinių paskyrų monitoringas, vieningų pajėgų valdymo sistemos ir valstybės
sienos kontrolės sistemų suveikimų analizė ir kt.).
Viešųjų pirkimų kontrolė
VSAT vado 2012-09-07 įsakymu Nr. 4-623 patvirtintos Viešųjų pirkimų organizavimo ir
vidaus kontrolės Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos taisyklės, pagal kurias VSAT Imuniteto skyriaus pareigūnas yra paskirtas prevencinę
pirkimų ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę atliekančiu asmeniu. VSAT Imuniteto skyriaus
pareigūnas tikrina ir vizuoja pirkimo paraiškas, technines specifikacijas, pritaria parengtiems
pirkimo dokumentams, vizuoja pirkimo–pardavimo sutartis, gali dalyvauti viešųjų pirkimų komisijų
darbe. Tokia pati tvarka nustatyta ir VSAT rinktinėse.
Imuniteto padalinių pareigūnai, analizuodami pirkimo dokumentus, vertina, ar pirkimo
sąlygose nustatyti bendrieji tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir tiekėjų techninį ir profesinį
pajėgumą apibūdinantys kriterijai (ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio
pajėgumo reikalavimai) atitinka teisės aktų nuostatas ir neriboja konkurencijos. Taip pat vertina, ar
kvalifikacijos reikalavimai yra pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Tas pats
pasakytina ir apie reikalavimus techninei daliai, vertinama, ar parengta techninė specifikacija
neriboja konkurencijos.
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VSAT rinktinių vykdomus viešuosius pirkimus taip pat kontroliuoja VSAT Štabo Viešųjų
pirkimų skyrius (toliau – VPS), kuris, vadovaudamasis VSAT vado 2011 m. spalio 17 d. įsakymu
Nr. 4-842 „Dėl viešųjų pirkimų kontrolės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūriniuose padaliniuose“, renka informaciją apie
padaliniuose vykdomus viešuosius pirkimus. Vadovaudamasis šiuo įsakymu, VPS kiekvienais
metais patikrina dviejų VSAT rinktinių vykdomus pirkimus, kartu teikia ir metodinę pagalbą.
2015 m. VSAT imuniteto padaliniai vertino 1947 viešųjų pirkimų paraiškas. Esant
poreikiui, paraiškų rengėjams buvo duodamos rekomendacijos.

Kandidatūrų tikrinimas
Vadovaujantis Dirbančių ir priimamų dirbti į VSAT asmenų kandidatūrų tikrinimo ir
derinimo instrukcija, patvirtinta VSAT vado 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-836 „Dėl
dirbančių ir priimamų dirbti į Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos asmenų kandidatūrų tikrinimo ir derinimo instrukcijos patvirtinimo“, 2015 m.
VSAT imuniteto padaliniai patikrino 718 asmenų kandidatūras, iš kurių dėl 42 asmens (6 proc.)
priimtas neigiamas sprendimas siųsti mokytis (į Pasieniečių mokyklą, Mykolo Romerio universitetą
ar įvadinius mokymus) ar įdarbinti VSAT padaliniuose. Dažniausia neigiamo sprendimo priėmimo
priežastis – tikrinamo asmens atžvilgiu pradėtas ikiteisminis tyrimas, asmens padaryti šiurkštūs ar
sisteminiai administracinės teisės pažeidimai, aiški nepagarba teisės aktų nustatytai tvarkai ir
nusistovėjusioms visuotinėms elgesio normoms.
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3.2. Korupcinių nusikalstamų veikų tyrimai
Kaip rodo praktika, vien tik korupcijos prevencijos priemonių vykdymas norimo efekto
neduoda, būtina aktyviai vykdyti ir korupcinių nusikalstamų veikų kriminalinės žvalgybos tyrimus.
Didžiausias efektyvumas kovoje su korupcija pasiekiamas tik tada, kuomet yra kryptingai ir
lygiagrečiai dirbama tiek prevencijos, tiek baudžiamojo persekiojimo srityse. Veiklos orientavimas
vien tik pagal atskirą iš paminėtų veiklos sričių siekiamų rezultatų neduoda.
Kaip buvo minėta anksčiau, VSAT imuniteto padaliniai yra kriminalinės žvalgybos
subjektai ir vykdo korupcinių nusikalstamų veikų tyrimus.
2015 m. už korupcines nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 15 pareigūnų (5 – Vilniaus
rinktinės, 7 – Lazdijų rinktinės, 2 – Pagėgių rinktinės ir 1 – Pakrančių apsaugos rinktinės
pareigūnui).
2006–2015 m. už korupcines nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 194 darbuotojams, iš
kurių 123 nuteisti, 6 išteisinti, 52 atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai nutraukti, dėl 13 procesinis
sprendimas nepriimtas, 152 atleisti iš vidaus tarnybos.
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Taip pat kelios dešimtys VSAT darbuotojų, dėl kurių buvo turima duomenų apie jų galimai
padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, tačiau tokių duomenų nepakako ikiteisminiam
tyrimui pradėti, po prevencinių pokalbių paliko vidaus tarnybą savo pačių prašymu (2015 m. pačių
prašymu tarnybą paliko 18 darbuotojų).
Reikia pažymėti, kad prie korupcinių nusikalstamų veikų tyrimo prisideda ne tik VSAT
imuniteto padaliniai, bet ir VSAT rinktinių kriminalinės žvalgybos skyriai, kurie, tirdami
kontrabandos bylas, tikrina ir pareigūnų dalyvavimo nusikalstamoje veikoje versiją. Kontrabandos
bylose nustačius VSAT pareigūnų dalyvavimą, derinami VSAT kriminalinės žvalgybos skyrių ir
imuniteto padalinių veiksmai.
Korupcijos apraiškų pavyzdžiai
2015 m. sausio mėn. VSAT pareigūnai sulaikė 19 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių
krovinį ir 6 su šia nusikalstama veika susijusius asmenis. Įtarimai šioje byloje pareikšti vienam
VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnui, kuris, piktnaudžiaudamas tarnyba, talkindavo cigarečių
kontrabandos organizatoriams.
2015 m. vasario mėn. VSAT pareigūnai sulaikė daugiau kaip 7 tūkst. pakelių
kontrabandinių cigarečių krovinį ir 6 su šia nusikalstama veika susijusius asmenis. Įtarimai šioje
byloje pareikšti vienam VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnui, kuris, piktnaudžiaudamas tarnyba,
talkindavo cigarečių kontrabandos organizatoriams.
2015 m. gegužės mėn. VSAT pareigūnai sulaikė du VSAT pareigūnus, kurie už piniginį
atlygį suklastojo du Gruzijos piliečių pasus (pasuose buvo dedami fiktyvūs atvykimo / išvykimo
spaudai). Tyrimo metu nustatyta, kad sulaikyti pareigūnai už piniginį atlygį sistemingai klastojo
įvairių šalių piliečių pasus. Abu pareigūnai jau nuteisti ir atleisti iš vidaus tarnybos.
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2015 m. rugpjūčio mėn. VSAT pareigūnai sulaikė 11 tūkst. pakelių kontrabandinių
cigarečių krovinį ir 4 su šia nusikalstama veika susijusius asmenis. Įtarimai šioje byloje pareikšti
vienam VSAT Pagėgių rinktinės pareigūnui, kuris, piktnaudžiaudamas tarnyba, talkindavo cigarečių
kontrabandos organizatoriams.
2015 m. rugsėjo mėn. VSAT pareigūnai sulaikė po tarnybos namo vykusius Raigardo PKP
dirbusius keturis pareigūnus, pas kuriuos tikrinimo metu rasti 720 pakelių cigarečių, kurios buvo
įsigytos punkte veikiančioje neapmuitinamoje parduotuvėje. Vertinant įvykio aplinkybes, tikėtina,
kad jos skirtos ne asmeniniam vartojimui ir toks įsigijimas buvo ne vienkartinio pobūdžio. Visi
pareigūnai atleisti iš vidaus tarnybos.
2015 m. lapkričio mėn. VSAT pareigūnai sulaikė UAB „Fertimara“ laivo agentą, kuriam
pareikšti įtarimai dėl galimo papirkimo. Sulaikymo metu pas minimą asmenį rasta daugiau kaip
2000 pakelių cigarečių, skirtų prekiauti neapmuitinamų prekių parduotuvėse. Dėl galimo
kyšininkavimo įtarimai pareikšti VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnui, pas kurį kaip
kyšio dalykas rasti 20 pakelių cigarečių, skirtų prekiauti neapmuitinamų prekių parduotuvėse.

Bendradarbiavimas
2015 m. spalio mėn. Kalėjimų departamento Imuniteto skyrius, kaip naujai įsteigtas
imuniteto padalinys, suorganizavo visų teisėsaugos institucijų imuniteto padalinių vadovų
pasitarimą, kurio metu buvo pasidalinta teigiama patirtimi, įvairiomis antikorupcinėmis
iniciatyvomis ir pan. VSAT Imuniteto skyrius bendradarbiauja su visų teisėsaugos institucijų
imuniteto padaliniais ir kitais kriminalinės žvalgybos subjektais.
Bendradarbiavimo formos:
–

Bendrų kriminalinės žvalgybos veiksmų (tyrimų) vykdymas.

–

Keitimasis kriminalinės žvalgybos ir kita informacija.

–

Gerosios praktikos perėmimas (naujų korupcijos prevencijos priemonių paieška).

–

Keitimasis informacija apie darbuotojus, jiems migruojant iš vienų tarnybų į kitas.

–

Keitimasis teismų praktika korupcinio pobūdžio bylose.

Taip pat VSAT Imuniteto skyrius bendradarbiauja su Baltarusijos Respublikos valstybinio
pasienio komiteto Vidaus saugumo valdyba ir Lenkijos Respublikos sienos apsaugos Vidaus reikalų
biuru.
4. PAGRINDINĖS PROBLEMINĖS SRITYS
–

VSAT šiuo metu išskiria dvi pagrindines sritis, kuriose dažniausiai aptinkamos

korupcijos apraiškos. Pirmoji problema – kyšininkavimas tarptautiniuose pasienio kontrolės
punktuose, t. y. pasienio kontrolės punktuose dirbančių VSAT pareigūnų neteisėti veiksmai,
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pasireiškiantys neteisėtu rinkliavų rinkimu iš valstybės sieną kertančių asmenų už neva sklandų ir
greitesnį valstybės sienos kirtimą. Nors šių atvejų dėl aktyvių korupcijos prevencijos priemonių
taikymo (apie tai plačiau žr. ataskaitos 14–18 psl.) ženkliai sumažėję, smulkaus kyšininkavimo
atvejai vis dar egzistuoja. Vis dažniau gaunami duomenys apie PKP dirbančių pareigūnų
piktnaudžiavimą tarnyba, pasireiškiantį suklastotų atvykimo / išvykimo spaudų dėjimu kelionės
dokumentuose. Retesni, tačiau taip pat fiksuojami atvejai, kuomet punktuose dirbantys pasieniečiai,
iš anksto susitarę su nusikaltimų organizatoriais, už piniginį atlygį leidžia nekliudomai į Lietuvą
įvežti kontrabandines cigaretes, paslėptas automobiliuose specialiai įrengtose slėptuvėse, taip pat
leidžia išgabenti iš Lietuvos vogtas transporto priemones. Nustatyti ir pareigūnų piktnaudžiavimai,
susiję su nelegalių migrantų gabenimu per pasienio kontrolės punktus. Per keletą metų už šių veikų
padarymą yra nuteista kelios dešimtys pareigūnų.
Kita nemažiau opi problema yra pasieniečių, dirbančių vadinamoje „žaliojoje juostoje“,
pasienyje su Baltarusijos Respublika, piktnaudžiavimas tarnyba. VSAT imuniteto padalinių ir
kriminalinės žvalgybos skyrių pareigūnai per keletą metų yra demaskavę kelias dešimtis
pasieniečių, kurie už piniginį atlygį talkindavo cigarečių kontrabandos organizatoriams, jiems
teikdami tarnybinio pobūdžio informaciją apie pasienio sargybų išdėstymą, judėjimo maršrutus,
nesaugomas pasienio ruožo atkarpas, naudojamos technikos galimybes. Kontrabandininkai nuolatos
ieško kontaktų su valstybės sieną saugančiais pareigūnais, taip bandydami iki minimumo sumažinti
jiems kylančią riziką. Ši problema ypač aktuali Vilniaus, Varėnos, Ignalinos (Pavoverės užkarda)
rinktinėse.
2016 m. planuojama toliau aktyviai vykdyti korupcijos prevencijos priemones ir
kriminalinės žvalgybos tyrimus, sprendžiant kyšininkavimo tarptautiniuose PKP ir pareigūnų,
dirbančių prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, piktnaudžiavimo tarnyba problemas. Į
tai atkreiptas imuniteto padalinių dėmesys, atitinkamai orientuojama veikla, vedami kriminalinės
žvalgybos tyrimai, vykdomos korupcijos prevencijos priemonės.
5. KYŠININKAVIMAS TARPTAUTINIUOSE PKP
Siekiant išgyvendinti pasieniečių neteisėtus veiksmus, pasireiškiančius neteisėtu įvairaus
dydžio rinkliavų rinkimu iš valstybės sieną kertančių asmenų už neva sklandų ir greitesnį valstybės
sienos kirtimą, Imuniteto skyrius parengė rekomendacijas, kaip elgtis pareigūnui kelionės
dokumentuose aptikus pinigus. VSAT rinktinės įpareigotos užtikrinti, kad pareigūnai visais atvejais
pasirašytinai įspėtų vykstančius per valstybės sieną ir kelionės ar transporto priemonių
dokumentuose palikusius pinigus asmenis apie baudžiamąją atsakomybę už valstybės tarnautojo
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papirkimą. Esant aiškiems papirkimo požymiams, yra pradedami ikiteisminiai tyrimai, kurių 2015
m. pradėta 6.
2015 m. 225 vykstantiems per valstybės sieną asmenims surašyti įspėjimai, t. y. 52 proc.
mažiau nei per 2014 m. (436 įspėjimai). Įteiktų įspėjimų mažėjimas sietinas su teigiamu
prevenciniu poveikiu vykstantiems per valstybės sieną asmenims. Kelionės dokumentuose
paliekamų pinigų mažėjimo atvejus patvirtina ir kriminalinės žvalgybos duomenys.

Daugiausia tokių įspėjimų surašyta Medininkų PKP – 91, Lavoriškių PKP – 30, Šalčininkų
PKP – 29, Raigardo PKP – 27, Kybartų PKP – 24, kituose PKP – 24.



Esminis skirtumas nuo situacijos policijoje yra tas, kad policija sustabdo asmenį, kuris prieš tai būna padaręs teisės pažeidimą (dažniausiai vairavęs
tr. priemonę neblaivus, viršijęs greitį ir t. t.), ir pradeda siūlyti/tartis ir pan. dėl paleidimo, siūlo pinigus ar tiesiog susitarti. Trumpai tariant, asmuo,
pieš kontaktą su pareigūnu, būna padaręs pažeidimą. Visiškai kitokia situacija yra VSAT. Asmenys paprastai kelionės dokumentuose palieka pinigus
už neva sklandų ir greitesnį valstybės sienos kirtimą. Pinigų palikimas kelionės dokumentuose, prieš tai nepadarius jokio teisės pažeidimo, dar
neparodo vairuotojo tyčios papirkti pareigūną. Pareigūnas, kelionės dokumentuose radęs pinigus, paklausia vairuotojo apie pinigų palikimo
aplinkybes. Vairuotojai dažniausiai sako, kad juos pamiršo išsiimti, nors imuniteto pareigūnams ir PKP dirbantiems pasieniečiams akivaizdu, kad 99
proc. tokiu būdu „pamiršti“ pinigai skirti pareigūnui. Bet nesiaiškinti pinigų palikimo aplinkybių ir radus pinigus, visais atvejais formaliai pradėti
ikiteisminį tyrimą, yra neteisinga, kadangi teisme tokios bylos bus nutrauktos, nesant asmens kaltės (tyčios papirkti).
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Daugiausia įspėta BLR piliečių – 89, RUS piliečių – 58, lietuvių – 29, POL – 16, KG – 9,
KAZ – 6, kitų šalių piliečių – 18. Iš jų 111 atvejų atvykstant į LR, 114 atvejai – išvykstant iš LR.

Dažniausiai įspėjami vilkikų vairuotojai – 138, lengvųjų transporto priemonių vairuotojai –
49, pėstieji – 16, vykę mikroautobusais – 8, autobusais – 7, vykstantys su laikinos registracijos
valst. numeriais – 4, lėktuvu – 2, motociklu – 1.

17

Dažniausiai kelionės dokumentuose aptinkama 5–10 eurų suma. Dažniausiai aptinkami
eurai – 153, RUS rubliai – 44, JAV doleriai – 17, kita valiuta – 11.

Vienas pasienietis surašė 7 įspėjimus, 1 pasienietis – 6, 2 pasieniečiai – po 5, 5 pasieniečiai
– po 4, 14 pasieniečių – po 3. Iš viso įspėjimus surašė 137 pasieniečiai.
Antikorupcijos dienos proga paskatinti 4 Vilniaus rinktinės, 2 Varėnos rinktinės, po 1
Lazdijų, Pagėgių ir Pakrančių apsaugos rinktinių pasieniečiai, kurie parodė didžiausią iniciatyvą
korupcijos prevencijos srityje (surašė daugiausia įspėjimų).
Manome, kad ši korupcijos prevencijos priemonė turi didelį poveikį, kadangi, visų pirma,
įspėjamas pinigus palikęs vairuotojas apie galimas neigiamas pasekmes, antra, informuojami tokių
vairuotojų darbdaviai (vežėjų įmonės), trečia, vykstantys per valstybės sieną asmenys aktyviai
dalinasi įspūdžiais ir patirtimi apie PKP vykdomas įvairias priemones, kas teigiamai veikia kitus
asmenis, ketvirta, tokių atvejų viešinimas suvestinėse verčia pasitempti PKP dirbančius pareigūnus,
kurie nelabai noriai vykdo šią prevencinę priemonę. Turint omenyje, kad ši prevencinė priemonė
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aktyviai vykdoma ir muitinės sistemoje, galima tikėtis teigiamų ilgalaikių rezultatų formuojant
nepakantumo korupcijai atmosferą. Kaip jau buvo minėta anksčiau, teigiamą antikorupcinį poveikį
parodo įteiktų įspėjimų mažėjimas, taip pat kriminalinės žvalgybos duomenys.
Apie situacijos gerėjimą pasienio kontrolės punktuose patvirtino ir Lietuvos nacionalinės
vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vadovybė. VSAT vado ir „Linava“ prezidento 2015 m.
rugpjūčio 5 d. įvykusio susitikimo metu, VSAT ir muitinės imuniteto padalinių vadovai pristatė
pasienio kontrolės punktuose vykdomas korupcijos prevencijos priemones, jų rezultatus, korupcijos
tendencijas. Susitikimo metu nutarta, bendromis pastangomis ieškoti naujų korupcijos prevencijos
iniciatyvų, Lietuvos vežėjams išplatinti pasieniečių ir muitinės imuniteto padalinių pareigūnų
kontaktinius duomenis, kad vairuotojai galėtų bet kuriuo paros metu susisiekti su atsakingais
pareigūnais ir išspręsti įvairias problemines situacijas. VSAT įsipareigojo informuoti „Linava“ apie
Lietuvos vežėjų vairuotojų padarytus teisės pažeidimus. „Linava“ vadovai užtikrino, kad
informacija apie VSAT ir muitinės iniciatyvas bei nutartas vykdyti bendras priemones pasienyje
pasieks vežėjus, o pastarieji bus nuolat raginami geranoriškai bendradarbiauti su VSAT pareigūnais.
6. ANONIMINĖ ASMENŲ APKLAUSA
Siekiant surinkti maksimaliai objektyvią informaciją apie padėtį pasienio kontrolės
punktuose, buvo nuspręsta anonimiškai apklausti per valstybės sieną vykstančius asmenis. Trečius
metus iš eilės (2013–2015 m.) metų pabaigoje imuniteto padalinių pareigūnai, išnaudodami
situacijas, kuomet pasienio kontrolės punktuose būdavo susidariusios eilės, dalino asmenims
anonimines anketas. Iš viso anketoje yra suformuota 12 klausimų, 1 iš jų bendro pobūdžio
(pilietybė), likę 11 klausimų susiję su korupcijos apraiškų vertinimu (asmenine patirtimi).
Apibendrinti atsakymai į kai kuriuos klausimus pateikti šiose diagramose:
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Palyginus 2014 m. ir 2015 m. duomenis, pastebima teigiama tendencija, t. y. nuo 45 proc.
iki 50 proc. padidėjo asmenų, manančių, kad Lietuvos pasieniečiai yra nekorumpuoti, dalis. Ši dalis
padidėjo neatsakiusių ir neturinčių nuomonės asmenų dalies sąskaita. Asmenų, manančių, kad
pasieniečiai yra korumpuoti ar iš dalies korumpuoti, dalis 1 proc. sumažėjo. Ateityje pasienio
kontrolės punktuose vykdomomis korupcijos prevencijos priemonėmis bus siekiama didinti
asmenų, manančių, kad pasieniečiai yra nekorumpuoti, dalį ir mažinti asmenų, neturinčių nuomonės
ir neatsakiusių, dalį.
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Vertinant 2014 m. ir 2015 m. apklaustųjų duomenis dėl korupcijos lygio pokyčio, esminių
pokyčių nestebima. Manančių, kad situacija blogėja, 2014 ir 2015 m. yra tik 0,4 proc. (po 3
asmenis). Abiem laikotarpiais išlieka didelė dalis (60 ir 63 proc.) asmenų, kurie neturi nuomonės
arba neatsakė į šį klausimą.
Teigiamas tendencijas dėl korupcijos lygio pasienio kontrolės punktuose galima pamatyti
ir apibendrinant 3 paskutinių metų piliečių skundų analizę. 2013 m. iš 117 skundų 4 buvo dėl
pareigūnų korupcijos, tai sudaro 3 proc. visų piliečių skundų, 2014 m. iš 134 – 8 arba 6 proc. visų
skundų ir 2015 m. iš 101 – 2 arba 2 proc. (apie tai plačiau žr. ataskaitos 28–29 psl.). Kaip matyti,
skundų skaičius dėl pareigūnų korupcijos išlieka pastovus su nedideliais svyravimais. Nepaisant to,
kad korupcija pasižymi ypač dideliu latentiškumu, galima daryti prielaidą, jog vykstantys per
valstybės sieną asmenys nejaučia didelio nepasitenkinimo pasienio kontrolės punktuose dirbančių
pasieniečių darbu ir tai leidžia tikėti, kad korupcijos lygis nėra labai didelis ir jis laipsniškai mažėja.
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Tai patvirtina vykstančiųjų per valstybės sieną asmenų vertinimai bei kriminalinės žvalgybos
duomenys.
Kaip ir buvo tikimasi, ženkliai padidėjo asmenų, kurie yra girdėję apie įspėjimo dėl
baudžiamosios atsakomybės surašymą už dokumentuose paliktus pinigus, dalis. 2014 m. tokių
asmenų buvo 33 proc., o 2015 m. – 48 proc., nors, kaip jau buvo minima anksčiau, dėl galimo
papirkimo įspėtų asmenų skaičius sumažėjo dvigubai. Ši korupcijos prevencijos priemonė vykdoma
jau dvejus metus, šią priemonę vykdo ir muitinės pareigūnai, todėl tikėtina, kad žinančių apie šią
korupcijos prevencijos priemonę asmenų skaičius kiekvienais metais turėtų didėti ir tikėtina, kad tai
atsispindės kitose anoniminėse apklausose. Pastebėtina tai, kad tuose pasienio kontrolės punktuose
(pvz., Nidos ir Panemunės PKP), kuriuose įspėjimų surašoma ženkliai mažiau nei kituose
punktuose, apie šią prevencinę priemonę nežinančių asmenų yra daugiau nei žinančių.
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Iš 874 apklaustųjų 23 apklaustieji (2,6 proc.) teigė, kad yra susidūrę su situacija, kuomet
VSAT pareigūnas reikalavo ar savo veiksmais leido suprasti, kad nori gauti kyšį (2014 m. tokių
buvo 11 arba 1,3 proc.), 849 (97,1 proc.) nurodė, kad su tokiomis situacijomis nesusidūrė, 2 į šį
klausimą neatsakė. 15 apklaustųjų (1,7 proc.) teigė, kad per paskutiniuosius metus yra tekę duoti
kyšį VSAT pareigūnui (2014 m. tokių buvo 9 arba 1,1 proc.), 764 (87,4 proc.) nurodė, kad nedavė
kyšio pasieniečiams, 95 (10,9 proc.) į šį klausimą neatsakė. Apklaustieji nurodė, kad po 6 kartus
kyšius teko duoti Kybartų ir Medininkų PKP dirbantiems pasieniečiams, kituose PKP – po 1–2
kartus.
Apibendrinant anoniminės apklausos duomenis, būtų galima teigti, kad nors ir ne visais
atvejais apklausiamieji pateikė visiškai išsamius ir atvirus atsakymus, šie duomenys leidžia
susidaryti vaizdą apie pasienio kontrolės punktuose egzistuojančias korupcijos apraiškas ir
vykstančiųjų per valstybės sieną asmenų vertinimus, kurie yra labiau teigiami negu neigiami.
Siekiant stebėti pasienio kontrolės punktuose vykdomų korupcijos prevencijos priemonių
įtaką korupcijos apraiškoms ir įvertinti siekiamą pažangą, ši vykstančiųjų per valstybės sieną
asmenų apklausa bus vykdoma ir ateityje, kiekvienų metų IV ketvirtį.
7. KITOS GRĖSMĖS
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau – VSD) ir
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos
(toliau – KAM AOTD) parengtas grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo apžvalgas, taip pat į
paskutiniu metu suaktyvėjusią užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą VSAT
darbuotojų atžvilgiu bei siekdamas apsaugoti valstybės interesus, nepadaryti žalos tarnybai,
darbuotojams ir jų artimiesiems, VSAT vadas 2015 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 4-149 nustatė
vykimų į užsienio valstybes tvarką. Šia tvarka VSAT imuniteto pareigūnai įpareigoti konsultuoti
VSAT darbuotojus, vykstančius į užsienio valstybes (išskyrus NATO, Europos Sąjungos ir Šengeno
erdvės valstybes) tiek tarnybiniais, tiek asmeniniais tikslais. VSAT darbuotojams, vykstantiems į
užsienio valstybes tarnybiniais tikslais, toks konsultavimasis yra privalomas, vykstantiems
asmeniniais tikslais – rekomenduotinas. Visi darbuotojai, grįžę iš užsienio valstybių, įpareigoti
užpildyti nustatytos formos klausimyną, kurį vėliau analizuoja VSAT imuniteto pareigūnai. Nustatę
galimus VSAT darbuotojų verbavimo atvejus ar kitą rizikos požymių turinčią informaciją, VSAT
apie tai informuoja VSD ir KAM AOTD.
2015 m. nustatyti 6 VSAT pareigūnų verbavimo atvejai, 2014 m. – 6 atvejai. Vienam
pasieniečiui dėl neaiškių priežasčių panaikinta Baltarusijos Respublikos viza ir penkeriems metams
uždrausta atvykti į šią šalį.
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Įsigaliojus naujai tvarkai, į užsienio valstybes vyko 239 VSAT darbuotojai, iš jų 53
tarnybiniais tikslais, 186 asmeniniais tikslais. Prieš vykstant į užsienio valstybes konsultuoti 127
VSAT darbuotojai, t. y. 53 vykę tarnybiniais tikslais ir 74 vykę asmeniniais tikslais.
Paminėtinas atvejis, kuomet vienam iš VSAT darbuotojų, vienoje iš kaimyninių šalių
vykusio oficialaus renginio metu, kaimyninės šalies įmonės atstovas įteikė suvenyrinę USB
atmintinę, kurioje buvo instaliuota pažangi šnipinėjimo programėlė.
VSAT imuniteto padalinių pareigūnai intensyviai veda užsiėmimus VSAT struktūriniuose
padaliniuose dirbantiems pareigūnams. Užsiėmimų metu kalbama ne tik antikorupcinėmis temomis,
bet diskutuojama ir apie galimas grėsmes, susijusias su nacionaliniu saugumu, suintensyvėjusią
užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veiklą, pareigūnų lojalumą valstybei ir tarnybai
bei kitomis aktualiomis temomis. Reikia pažymėti, kad nacionalinio saugumo temomis mokymus
pravedė bei ateityje planuoja vesti VSD ir KAM AOTD pareigūnai. Be to, VSD nuolatos
informuoja tarnybą apie įvairias nacionaliniam saugumui svarbias aktualijas.
Siekiant stiprinti VSAT darbuotojų tarnybos drausmę, VSAT vado 2015 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. 4-169 patvirtinta VSAT darbuotojų ryšių deklaravimo tvarka. Šia tvarka darbuotojai
įpareigoti pranešti apie ryšius su asmenimis, jei šie domisi kriminalinės žvalgybos ar kita įslaptinta
informacija, ikiteisminio tyrimo duomenimis, valstybinių ir žinybinių registrų duomenimis, apie
valstybės sienos apsaugos organizavimo taktiką, pasienio sargybų išdėstymą, turimos įrangos bei
sistemų veikimo ir technines galimybes, neteisėtais būdais siekia daryti įtaką viešiesiems
pirkimams, prašo atlikti neteisėtus veiksmus ir pan. VSAT imuniteto padalinių pareigūnai įpareigoti
analizuoti darbuotojų pateiktą informaciją, taip pat imtis priemonių informacijos apsaugai ir
darbuotojų saugumui užtikrinti. Įsigaliojus naujai tvarkai, ryšius deklaravo 14 Vilniaus ir 10
Ignalinos rinktinių pareigūnų. Didžioji dauguma pareigūnų pranešimų yra susiję su asmenų
bandymu verbuoti pareigūnus bendrai nusikalstamai veiklai (cigarečių kontrabandai) vykdyti.
2014–2015 m. išryškėjo nauja neigiama tendencija – įvairūs VSAT darbuotojų
pasisakymai ir prorusiškų idėjų (prieštaraujančių Lietuvos, Ukrainos bei Europos Sąjungos
interesams) propagavimas bei toleravimas socialiniuose tinkluose (Facebook). Imuniteto padalinių
pareigūnai pagal galimybes stebi šiuos procesus. VSAT darbuotojai, kurie aktyviai reiškiasi
socialiniuose tinkluose prorusiškomis ir kitomis Lietuvos interesams prieštaraujančiomis temomis,
kviečiami prevenciniams pokalbiams, kurių metu akcentuojamas jų nederamas ir su pareigūno,
prisiekusio Lietuvos valstybei, statusu nesuderinamas elgesys. Absoliuti dauguma darbuotojų po
profilaktinių pokalbių padaro reikiamas išvadas.
Imuniteto padalinių pareigūnai, pagal kompetenciją tikrindami asmenis, ketinančius
įsidarbinti VSAT ar stoti į Pasieniečių mokyklą ar Mykolo Romerio universitetą, analizuoja ir jų
socialines paskyras, jose skleidžiamas mintis, bendravimo kultūrą ir pan.
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8. KITAS DARBAS
Teisės aktai* leidžia valstybės tarnautojui dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose,
nepaisant jų nuosavybės formos, teisinės formos, rūšies bei veiklos pobūdžio, ir gauti už šį darbą
darbo užmokestį ar atlyginimą (toliau – dirbti kitą darbą), jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių
interesų konflikto valstybės tarnyboje, nesudaro prielaidų valstybės tarnybą panaudoti asmeniniais
interesais, nediskredituoja valstybės tarnybos autoriteto, nekliudo asmeniui, einančiam pareigas
valstybės tarnyboje, tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai
nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu valstybės tarnautojas turi
valdingus įgaliojimus arba kontroliuoja, prižiūri jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus
dėl tos įmonės, įstaigos ar organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių valstybės tarnautojai
negali dirbti kito darbo ir gauti atlyginimo.
2015 m. kitą darbą dirbo 190 VSAT darbuotojų, tai sudaro 5 proc. visų VSAT darbuotojų.
Daugiausia kitą darbą dirbančių pasieniečių dirba Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių
pajėgose (28 Pagėgių rinktinės pareigūnai), nemaža dalis pareigūnų dirba apsaugos darbuotojais,
vairuotojais, pedagogais, aptarnavimo srityje (pardavėjai, padavėjai, barmenai), jūreiviais ir
kt. Visų, kitą darbą dirbančių VSAT darbuotojų, darbas atitinka Valstybės tarnybos įstatymo 161 str.
įtvirtintiems principams.

*

Valstybės tarnybos įstatymo 161 str.
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9. DRAUSMĖ IR TARNYBINIAI PATIKRINIMAI
2015 m. VSAT ir jos struktūriniuose padaliniuose atlikti 274 tarnybiniai patikrinimai (2014
m. – 299, 2013 m. – 330 tarnybiniai patikrinimai). Iš pateiktų duomenų matyti, kad atliekamų
tarnybinių patikrinimų skaičius, lyginant su 2014 m. ir 2013 m., sumažėjo.

Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausia tyrimų atlikta Vilniaus (81) ir Varėnos (37) rinktinėse,
2014 m. – Vilniaus ir Varėnos rinktinėse, 2013 m. – Vilniaus ir Pagėgių rinktinėse.
Padaliniai



Atliktų tarnybinių patikrinimų skaičius
2013 m.

2014 m.

2015 m.

VSAT

15

15

13

Ignalinos R

23

24

25

Vilniaus R

64

85

81

Varėnos R

40

44

37

Lazdijų R

36

40

35

Pagėgių R

45

41

35

Pakrančių AR

30

18

13

Ignalinos AE AR

17

7

7

PM

38

13

16

URC

10

10

2

SUR

8

1

4

Aviacijos R

4

1

6

IŠ VISO:

330

299

274
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Didžiąją tarnybinių patikrinimų dalį sudaro patikrinimai dėl tarnybos drausmės pažeidimų.
Nagrinėjamu laikotarpiu atlikti 118 tokių patikrinimų.
Ataskaitiniu laikotarpiu 34 VSAT pareigūnų (Ignalinos – 2, Vilniaus – 9, Varėnos – 6,
Lazdijų – 8, Pagėgių – 2, Pakrančių – 6, Aviacijos – 1) ir 2 Pasieniečių mokyklos kursantų
nusižengimai kvalifikuoti kaip pareigūno vardo pažeminimas (kursanto vardo pažeminimas). 33
pareigūnai atleisti iš vidaus tarnybos (iš jų 6 pareigūnai atleisti savo noru), 1 pareigūnas neatleistas
suėjus senaties terminui, kursantai pašalinti iš Pasieniečių mokyklos (iš 34 pareigūnų 12 pareigūnų
ir 1 kursantas neblaivūs vairavo transporto priemones).
Lyginant su 2014 m. ir 2013 m., pareigūno vardo pažeminimo atvejų skaičius padidėjo (per
2014 m. – 15 atvejų (iš jų 1 kursantas), per 2013 m. – 18 atvejų (iš jų 1 kursantas).

Nagrinėjamu laikotarpiu nustatyti 176 tarnybiniai nusižengimai, už kuriuos skirtos
tarnybinės nuobaudos ir įspėti pareigūnai.
Taikyta 116 tarnybinių (drausminių) nuobaudų. Iš jų: atleidimas iš tarnybos (Pasieniečių
mokyklos) taikytas 8 pareigūnams ir 2 kursantams, pažemintos pareigos 3 pareigūnams, griežtų
papeikimų skirta 15, papeikimų – 18, pastabų – 70. 2014 m. taikytos 132 tarnybinės nuobaudos,
2013 m. – 127.
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2015 m. 59 VSAT pareigūnai buvo įspėti. 2014 m. įspėti 76 VSAT pareigūnai, 2013 m. –
72.
2015 m. VSAT struktūriniuose padaliniuose nustatyti 22 VSAT neblaivių pareigūnų
įvykdyti teisės pažeidimai ir 5 Pasieniečių mokyklos kursantai (du pareigūnai pažeidimus įvykdė po
du kartus), 13 atvejų pažeidimai traktuoti kaip pareigūno vardo pažeminimas (12 iš jų vairavo
transporto priemones apsvaigę nuo alkoholio, 1 smurtavo artimoje aplinkoje), 8 atvejais pareigūnai
buvo apsvaigę nuo alkoholio tarnybos metu (atvyko į tarnybą). Iš 20 neblaivių pareigūnų, kurie
įvykdė pažeidimus, 12 atleisti iš vidaus tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą, 4 – skyrus
tarnybines nuobaudas atleidimą iš tarnybos, 2 atleisti iš vidaus tarnybos, patiems prašant, 1 atveju
pažeidimas pripažintas kaip pareigūno vardo pažeminimas, tačiau iš tarnybos pareigūnas neatleistas
suėjus senaties terminui, 1 pareigūnui už buvimą tarnybos metu apsvaigus nuo alkoholio skirta
tarnybinė nuobauda – griežtas papeikimas. 2 Pasieniečių mokyklos kursantai pašalinti iš Pasieniečių
mokyklos už kursanto vardo pažeminimą, 3 kursantams skirtos tarnybinės nuobaudos – griežti
papeikimai. Lyginant su 2014 m., neblaivių tarnautojų įvykdytų tarnybinių nusižengimų skaičius
sumažėjo, lyginant su 2013 m., neblaivių tarnautojų įvykdytų tarnybinių nusižengimų skaičius
padidėjo (2014 m. – 30, iš jų 1 karjeros valstybės tarnautojas, 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis, ir 7 kursantai, 2013 m. – 24, iš jų 7 kursantai).
Nagrinėjamu laikotarpiu neigiamais motyvais iš vidaus tarnybos atleisti 37 VSAT
pareigūnai ir 2 Pasieniečių mokyklos kursantai, iš jų: 23 – nustačius pareigūno vardo pažeminimo
faktą, 9 – įsiteisėjus apkaltinamajam teismo nuosprendžiui, 5 – skyrus tarnybinę nuobaudą atleidimą
iš vidaus tarnybos. Atleistų neigiamais motyvais pareigūnų skaičius 2015 m., lyginant su 2014 m. ir
2013 m., padidėjo (2014 m. 19 pareigūnų ir 1 kursantas, 2013 m. – 21 pareigūnas ir 3 kursantai).
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Apibendrinus nagrinėjamo laikotarpio statistinius duomenis, konstatuotina, kad bendras
tarnybinių patikrinimų skaičius sumažėjo, pareigūno vardo pažeminimo atvejų skaičius padidėjo,
neblaivių tarnautojų įvykdytų tarnybinių nusižengimų skaičius sumažėjo.
10. SKUNDŲ ANALIZĖ
Atlikus skundų, gautų VSAT ir jos struktūriniuose padaliniuose, analizę, nustatyta, kad
2015 m. skundų gauta mažiau nei 2013 m. ir 2014 m.
1. Gauti skundai 2013–2015 m.:
1.1. 2015 m. – 101;
1.2. 2014 m. – 134;
1.3. 2013 m. – 117.
2. Skundai VSAT ir jos struktūriniuose padaliniuose gauti šiais būdais:
2.1. anoniminio pasitikėjimo telefonais – 32;
2.2. PKP esančiose Piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų knygose – 6;
2.3. raštu kreipiantis į VSAT (rinktinės) vadą – 23;
2.4. el. paštu – 30;
2.5. kita – 10.
3. Gautų skundų pasiskirstymas pagal padalinius:
3.1. iš 101 skundo, gauto 2015 m., 34 gauti VSAT centrinėje įstaigoje;
3.2. pagal VSAT rinktines skundų gauta: Vilniaus rinktinėje – 39, Varėnos rinktinėje – 10,
Lazdijų rinktinėje – 8, Pagėgių rinktinėje – 4, Ignalinos rinktinėje – 3, Pakrančių apsaugos,
Ignalinos AE apsaugos rinktinėse ir Pasieniečių mokykloje po 1, kituose VSAT struktūriniuose
padaliniuose skundų negauta.
4. Skundų priežastys:
4.1. eilės PKP – 23;
4.2. galima kontrabanda – 15;
4.3. galimai netinkami pareigūnų veiksmai – 40;
4.4. galimai neetiškas pareigūnų elgesys – 10;
4.5. galima pareigūnų korupcija – 2;
4.6. kitos priežastys – 11.
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5. Reagavimas į skundus, gautos informacijos panaudojimas:
5.1. iškelta problema išspręsta iš karto – 15;
5.2. pradėta tarnybinių patikrinimų – 11;
5.3. atsakyta pareiškėjams, nepradėjus tarnybinio patikrinimo – 52;
5.4. pradėta ikiteisminių tyrimų – 2;
5.5. pradėta administracinė teisena – 2;
5.6. pareigūnams skirtos tarnybinės nuobaudos arba taikytos kitos poveikio priemonės – 0;
5.7. informacija perduota kriminalinės žvalgybos padaliniams – 13;
5.8. informacija persiųsta pagal kompetenciją kitoms institucijoms – 6.

6. Informacijos pasitvirtinimas:
6.1. informacija pasitvirtino (visiškai arba iš dalies) – 6 (6 proc.);
6.2. informacija nepasitvirtino – 80 (79 proc.);
6.3. likusiais atvejais (15, 15 proc.) informacija perduota kitoms institucijoms pagal jų
kompetenciją, tebevyksta informacijos patikrinimas arba pateikta nekonkreti informacija.

11. KITOS NUSIKALSTAMOS VEIKOS
2015 m. įtarimai už kitas (nekorupcines) nusikalstamas veikas pareikšti 10 VSAT
pareigūnų (3 pareigūnams už fizinio skausmo sukėlimą, 2 už viešosios tvarkos pažeidimą, po 1 už
įžeidimą, kurstymą prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę, neteisėtą
disponavimą sprogmeniu, eismo įvykį, dokumento klastojimą), iš jų 2 pareigūnai nuteisti (už
įžeidimą ir fizinio skausmo sukėlimą), 1 pareigūnas atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (už
fizinio skausmo sukėlimą) jam susitaikius su nukentėjusiuoju, 3 pareigūnų atžvilgiu tais pačiais
metais ikiteisminiai tyrimai nutraukti, 3 pareigūnai atleisti iš vidaus tarnybos.
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2006–2015 m. už kitas (nekorupcines) nusikalstamas veikas pareikšti įtarimai 74 VSAT
pareigūnams, iš jų 14 nuteisti, 2 išteisinti, 14 atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal
laidavimą ar susitaikius, 34 atžvilgiu ikiteisminiai tyrimai nutraukti, dėl 10 procesinis sprendimas
nepriimtas, 41 atleistas iš vidaus tarnybos.
Dažniausiai (17) VSAT pareigūnų įtarimai pareikšti pagal LR BK 284 str. (viešosios
tvarkos pažeidimas), 15 – pagal LR BK 281 str. (eismo įvykis su pasekmėmis), 10 – pagal LR BK
138 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), po 6 – pagal LR BK 140 str. (fizinio skausmo
sukėlimas), LR BK 178 str. (vagystė) ir LR BK 300 str. (dokumento suklastojimas). Pagal kitus LR
BK straipsnius įtarimai pareikšti po 1–2 VSAT pareigūnams.

Per 2006–2015 m. laikotarpį iš 28 VSAT pareigūnų, kurie buvo nuteisti už kitų
nusikalstamų veikų įvykdymą arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą ar
susitaikius: 5 pareigūnai pagal LR BK 138 str. (nesunkus sveikatos sutrikdymas), 5 – pagal LR BK
178 str. (vagystė), 5 – pagal LR BK 284 str. (viešosios tvarkos pažeidimas), 4 – pagal LR BK 281
str. (eismo įvykis su pasekmėmis), 4 – LR BK 140 str. (fizinio skausmo sukėlimas), likę 5 – pagal
kitus LR BK str.
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12. VEIKLOS PRIORITETAI
2015 m. VSAT imuniteto padalinių vykdomos kriminalinės žvalgybos ir korupcijos
prevencijos priemonių pagrindinės kryptys:

–

„Žalia juosta“ pasienyje su Baltarusijos Respublika (pasieniečių, dirbančių

„žaliojoje juostoje“ pasienyje su Baltarusijos Respublika, piktnaudžiavimas tarnyba);

–

Kyšininkavimas tarptautiniuose PKP (smulkus kyšininkavimas, suklastotų

atvykimo / išvykimo spaudų dėjimas kelionės dokumentuose, cigarečių kontrabanda automobilių
slėptuvėse, nelegali migracija, vogtos transporto priemonės);

–

Viešųjų pirkimų kontrolė;

–

Pretendentų, norinčių dirbti VSAT, išsamūs tikrinimai;

–

Antikorupciniai mokymai;

–

Su nacionaliniu saugumu susijusių rizikų valdymas (VSAT pareigūnų

patikimumo ir lojalumo tikrinimai).
13. SIŪLYTINOS PRIEMONĖS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS GERINIMUI
Siekiant turėti teisės aktais paremtą galimybę atleisti iš vidaus tarnybos nelojalius ir
nepatikimus vidaus reikalų įstaigų darbuotojus, turinčius teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta
informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, tikslinga papildyti Lietuvos Respublikos
valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Nr. VIII-1443 pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3781
17 straipsnio 2 dalį 7 punktu, numatant, kad teisė dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija,
žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, nesuteikiama arba panaikinama, jeigu tikrinimo metu
nustatomos ar per pastaruosius 3 metus buvo nustatytos asmens savybės, kita veikla ar ryšiai arba
kitos su asmeniu susijusios aplinkybės ar faktai, dėl kurių paslapčių subjektas negali patikėti
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asmeniui įslaptintos informacijos. Kaip žinia, VSAT ir kitose vidaus reikalų įstaigose dirba didžioji
dalis darbuotojų, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma
„Riboto naudojimo“. Nesant tokiai teisinei galimybei, VSAT ir kitos vidaus reikalų įstaigos
susidurtų su sunkumais sprendžiant pareigūnų patikimumo ir lojalumo valstybei klausimus.
Įvertinus nemažą šešėlinės cigarečių, įsigytų iš neapmuitinimų parduotuvių, rinkos dalį
šalies viduje, korupcijos apraiškų atsiradimo riziką, valstybės institucijų ribotas galimybes
papildomai kontroliuoti šiuos neigiamus reiškinius, svarstytina galimybė uždrausti prekybą
cigaretėmis Lietuvos Respublikos valstybės sienos su trečiosiomis šalimis kelių perėjimo punktuose
esančiose neapmuitinamose parduotuvėse.
Viršininkas

Darius Škarnulis

