PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS GAUTOS PARAMOS VERTINIMO KOMISIJOS
POSĖDŢIO PROTOKOLAS
2019-10-29 Nr. 6-1553
Vilnius
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gautos
paramos vertinimo komisijos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-147 „Dėl Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gautos paramos vertinimo
komisijos sudėties patvirtinimo“ (toliau – Komisija) posėdis įvyko 2019 m. spalio 22 d. 9 val.
POSĖDYJE DALYVAVO:
Marius Sargevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – departamentas) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos (toliau –
KPVTV) viršininkas (komisijos pirmininkas);
Irena Jeruščenkė, departamento Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė
(komisijos pirmininko pavaduotoja);
Egidijus Užolas, departamento KPVTV Korupcijos prevencijos skyriaus (toliau – KPS)
viršininkas (komisijos narys);
Giedrius Kliauga, departamento Finansų skyriaus vedėjas (komisijos narys);
Valdas Janonis, departamento KPVTV KPS patarėjas (komisijos narys);
Komisijos sekretorius: Mindaugas Valaitis, departamento KPVTV KPS vyriausiasis tyrėjas.
DARBOTVARKĖ.
UAB „Devold“ teikiamos paramos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie
Vidaus reikalų ministerijos atitikimo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo ir Korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimams vertinimas.
SVARSTYTA.
Marius Sargevičius informavo komisijos narius, kad yra gautas departamento direktoriaus
pavaduotojo Mindaugo Kanapicko pavedimas atlikti siūlomos paramos antikorupcinį vertinimą.
Departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Algirdas Rudys 2019 m.
rugsėjo 26 d. pateikė tarnybinį pranešimą Nr. B-5-238 „Dėl paramos valstybinei priešgaisrinei
gelbėjimo tarnybai“, kuriuo pranešė, jog UAB „Devold“, vykdydama Europos Sąjungos struktūrinės
paramos projektą (projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-03-004) bei siekdama įgyvendinti projekto sąlygose
numatytas specialiąsias sąlygas dėl darniųjų investicijų, siūlo Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos funkcijų gerinimui, susijusių su socialinių renginių organizavimu, departamentui suteikti
paramą. A. Rudys minėtame tarnybiniame pranešime konkretizavo, kad susitikimo su UAB „Devold“
vadovybe metu aptarta, kad parama galėtų būti suteikta terminiais rūbais, kurie būtų perduoti
departamento darbuotojams, vykdantiems departamento organizuojamas socialines, gaisrų prevencijos
ir kitas akcijas bei dalyvaujantiems socialiniuose-kultūriniuose, sporto ir sveikatingumo renginiuose.
Komisijos nariams taip pat buvo pateiktas susipažinti UAB „Devold 2019-09-23 raštas Nr. 41 „Dėl
UAB „Devold“ paramos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos funkcijų vykdymui“, UAB
„Devold plėtra“ vykdomo Europos Sąjungos struktūrinės paramos projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-05-V-03004 išrašas ir A. Rudžio 2019-10-03 el. paštu papildomai pateikti dokumentai: 2013-12-30 projekto
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UAB „Devold plėtra“ finansavimo ir administravimo sutarties 1, 9 ir 23 puslapiai bei duomenys apie
UAB „Devold“ vykdytų priešgaisrinių patikrinimų.
Prieš pradedant surinktos informacijos vertinimą Komisijos pirmininkas informavo
Komisijos narius apie Komisijos posėdžių organizavimo tvarką, nustatytą Komisijos nuostatuose,
patvirtintuose departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. 1-388 „Dėl Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos gautos paramos vertinimo
komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“.
Konstatuota, kad posėdis yra teisėtas, nes posėdyje dalyvauja visi nariai (Komisijos nuostatų
12 p.).
Aptarta Komisijos sprendimų priėmimo eiga, teisė pareikšti atskirąją nuomonę, jei nesutinka
su komisijos sprendimu (Komisijos nuostatų 14 p.).
Komisijos nariams išaiškinta prievolė nusišalinti nuo departamentui siūlomos paramos
vertinimo atlikimo paaiškėjus, kad Komisijos narys, vykdydamas savo, kaip Komisijos nario funkcijas,
gali pažeisti Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas (Komisijos
nuostatų 15 p.). Nusišalinimų nuo paramos vertinimo atlikimo nepareikšta.
NUSTATYTA.
1. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nurodoma, kad
Paramos gavėjo prisiimami įsipareigojimai paramos teikėjui turi būti nurodyti sutartyje, kuria
įforminamas paramos teikimas. Paramos gavimo ir panaudojimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto
departamento direktoriaus 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. 1-185, 5.1. papunktis reglamentuoja, jog
departamentui ir jam pavaldžioms įstaigoms parama gali būti teikiama neatlygintinai perduodant
pinigines lėšas ar bet kokį kitą turtą, įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes, ar suteikiant paslaugas
pagal departamento ar jam pavaldžios įstaigos ir paramos davėjo sudarytą paramos sutartį, o 10
punktas – Paramos davėjui teikiant ir departamentui ar jam pavaldžioms įstaigoms priimant paramą,
sudaroma paramos sutartis, išskyrus atvejus, kai parama teikiama Aprašo 5.2 papunktyje nustatytu
būdu. Nagrinėjamu atveju Komisijai nebuvo pateiktas paramos teikimo sutarties projektas, o turimų
duomenų nepakanka siekiant tinkamai įvertinti siūlomos paramos teikimo objektą, teikimo būdą,
paramos gavimo ir panaudojimo sąlygas bei kitas teisės aktuose reglamentuotas su paramos gavimu ir
panaudojimu susijusias procedūras. A. Rudžio 2019-09-26 tarnybiniame pranešime Nr. B-5-238
įvardijama, kad „parama galėtų būti suteikta terminiais rūbais“. Konkretūs šių rūbų kiekiai, dydžiai,
techninės charakteristikos ar specifikacijos nenurodomos.
2. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme apibrėžiant paramos sąvoką
nurodoma, kad tai yra paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas <...> paramos dalykų teikimas
<...>. Tačiau iš A. Rudžio 2019-09-26 tarnybinio pranešimo Nr. B-5-238 matyti, kad paramos teikimas
terminiais rūbais buvo iš anksto aptariamas susitikimo su UAB „Devold“ vadovybe metu. 2019-10-04
el. laiške A. Rudys detalizuoja, jog susitikimą inicijavo UAB „Devold“ atstovai. Tokio pobūdžio
išankstinis paramos derinimas kelia abejonių dėl paramos apibrėžime vartojamų savanoriškumo ir
neatlygintinumo principų.
3. Paramą norinčios suteikti įmonės patalpas tikrina Panevėžio PGV VPP pareigūnai. Tuo
tarpu KPVTV turimais duomenimis VPGT atstovai neretai dalyvauja renginiuose ir projektuose, kurie
susiję verslo įmonėmis. Šiuo atveju priežiūros pareigūnai atsiduria dviprasmiškoje situacijose, ar patiria
spaudimą, kai reikia bausti kartu šiuose renginiuose dalyvaujančių įstaigų vadovus, darbuotojus, ar
nustato pažeidimus dalyvaudami joms priklausančių objektų statybų užbaigimo procedūrose. Taip pat
nereta situacija, kuomet VPGT pareigūnais bandoma pasinaudoti reklamos tikslais, o tai yra
nesuderinama su valstybine tarnyba ir pareigūno statusu. A. Rudžio tarnybiniame pranešime
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nurodomas galimas siūlomos paramos – „terminių rūbų“ – panaudojimas, juos perduodant
„darbuotojams, kurie vykdo PAGD organizuojamas socialines bei gaisrų prevencines akcijas
„Gyvenkime saugiai“, „Nedegink žolės“, „Būk saugus ant ledo“ ir kitas akcijas bei dalyvauja
socialiniuose – kultūriniuose, sporto ir sveikatingumo renginiuose“. Pažymėtina, kaip jau minėta, kad
minėtas akcijas ir renginius didele dalimi organizuoja bei jose dalyvauja Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros pareigūnai, kurie atlieka ir objektų priešgaisrinius patikrinimus. Šiuo būdu panaudojus
siūlomą paramą, kiltų viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmė, kuomet UAB „Devold“
priešgaisrinį patikrinimą atliktų iš šios įmonės paramą daiktais gavę pareigūnai. Ši aplinkybė gali lemti
šališkumą ir nepakankamą objektyvumą ateityje atliekant UAB „Devold“ patikrinimus.
4. Departamento KPVTV išanalizavo Panevėžio PGV viršininko ir Panevėžio PGV
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus pareigūnų privačių interesų deklaracijas. Aplinkybių ir
duomenų, keliančių pagrįstų įtarimų dėl viešųjų interesų pažeidimo, nenustatyta.
Komisijos pirmininkas, atsiţvelgdamas į komisijos posėdţio metu nustatytas teisines ir
faktines aplinkybes, pasiūlė balsavimui šį sprendimą:
Atsižvelgiant į tai, kad:
UAB „Devold“ siūlomai paramai įvertinti pateikti ne visi reikalingi dokumentai
(Komisijai nėra pateiktas sutarties, nurodytos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 8 str.
5 d., Paramos gavimo ir panaudojimo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus
reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo 5.1.p., 10 p., projektas), kas neleidţia iš
esmės įvertinti paramos gavimo ir panaudojimo sąlygų, be to tiesioginiais paramos gavėjais
numatomi objektų priešgaisrinius patikrinimus atliekantys valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnai, kas sukelia riziką Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nustatytų reikalavimų paţeidimams (Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatyme įtvirtintoms asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje prievolėms (3 str.
1 d. 1 p. – nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, 2 p. – teisės aktų nustatyta
tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas
yra ir 4 p. – priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu), bei
nepaisyti Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų reikalavimų (Korupcijos prevencijos įstatyme
įtvirtintų korupcijos prevencijos tikslų ir uždavinių (3 str. 1 d. – korupcijos prevencija siekiama, kad
korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti
nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę, 2 d. 4 p. – teisinėmis, organizacinėmis,
ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos
organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą)
S i ū l y t i departamento direktoriui nepriimti UAB „Devold“ siūlomos paramos.
Posėdţio protokolą ir su siūloma parama susijusią informaciją pateikti departamento
Komunikacijos skyriui dėl paskelbimo interneto puslapyje.
BALSAVIMAS:
M. Sargevičius, E. Užolas, G. Kliauga ir V. Janonis pateiktam siūlymui departamento
direktoriui paramos nepriimti balsavo „už“. Irena Jeruščenkė nuo balsavimo susilaikė.
KOMISIJOS SPRENDIMAS:
Vadovaujantis komisijos nuostatų, patvirtintų departamento direktoriaus 2016 m. lapkričio
17 d. įsakymo Nr. 1-388 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos gautos paramos vertinimo komisijos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ 13, 6.1, 17, 18, 19.1
punktais, siūloma departamento direktoriui nepriimti UAB „Devold“ siūlomos paramos
terminiais rūbais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų
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ministerijos, šį komisijos sprendimą su susijusia informacija
Komunikacijos skyriui dėl paskelbimo interneto puslapyje.

Komisijos pirmininkas
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departamento

Marius Sargevičius

(parašas)

Komisijos pirmininko pavaduotoja

________________
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(parašas)
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________________

Egidijus Užolas
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Komisijos sekretorius

________________
(parašas)

____________________

Mindaugas Valaitis

