PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2019 m. sausio 24 d.
įsakymu Nr. 1-40
KOVOS SU KORUPCIJA PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1

1.

2.

3.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

2
Skelbti departamento interneto
puslapyje informaciją apie
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose išaiškintus korupcijos
atvejus

3

Organizuoti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų
mokymą korupcijos prevencijos
bei viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
klausimais
Atlikti departamento veiklos
sričių korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą, parengti ir
departamento direktoriui pateikti
analizuotų veiklos sričių
vertinimo aprašymus ir
pasiūlymus dėl korupcijos

Informuoti visuomenę apie
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose išaiškintus korupcijos atvejus.
Viešinti departamento antikorupcinės
veiklos rezultatus ir Kovos su korupcija
programos įgyvendinimo priemonių
plano veiksmingumą
Plėsti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų žinias korupcijos
prevencijos srityje ir skatinti didesnį
nepakantumą šiam reiškiniui
Nustatyti svarbiausius korupcijos
rizikos veiksnius departamento veiklos
srityse ir imtis reikiamų korupcijos
prevencijos priemonių nustatytoms
korupcijos grėsmėms mažinti ar
pašalinti

Įvykdymo
terminas
4

Kriterijai

Atsakingi asmenys

5

Nuolat

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose, skiltyje
„Korupcijos prevencija“ skelbti
informaciją apie įstaigose nustatytus
korupcijos atvejus

6
Komunikacijos
skyrius,
Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

Organizuoti kvalifikacijos kėlimo
kursus departamento ir jam pavaldžių
įstaigų už korupcijos prevenciją ir
kontrolę atsakingiems darbuotojams

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba

Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ir
nustatyti korupcijos rizikos veiksnius

Departamento
Teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo ir
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo

Kiekvienų
metų
III ketvirtį

2

4.

5.

6.

7.

prevencijos priemonių, kurias
tikslinga įgyvendinti
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose, siekiant sumažinti ar
pašalinti vertinimo metu
nustatytus korupcijos rizikos
veiksnius
Departamento ir jam pavaldžių
įstaigų interneto puslapiuose
skelbti parengtus norminius
teisės aktus, susijusius su
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose vykdoma
antikorupcine veikla
Remiantis Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimais atlikti
departamento ir jam pavaldžių
įstaigų priimamų norminių
teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą

Kaupti ir analizuoti duomenis
apie tai, kokius ekspertinius
vertinimus viešuosiuose
pirkimuose ir su kokiais
tiekėjais susijusius ekspertinius
vertinimus yra atlikę
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose dirbantys ekspertai
Didinti Vidaus reikalų

komisija

Viešinti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų vykdomos antikorupcinės
veiklos rezultatus, didinti kovos su
korupcija priemonių skaidrumą

Skatinti vykdomos veiklos skaidrumą ir
atvirumą

Užtikrinti ekspertų nešališkumą
atliekant ekspertinius vertinimus
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose
Išvengti situacijų, kai Vidaus reikalų

Nuolat

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose paskelbti visus
priimtus teisės aktus, susijusius su
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose vykdoma antikorupcine
veikla

Komunikacijos
skyrius,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Nuolat

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo ir
departamento veiklos sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo
komisijai ir departamentui pavaldžių
įstaigų teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą atliekantiems
darbuotojams (komisijoms) atlikti
priimamų norminių teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą

Departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
teisės aktų projektų
antikorupcinį
vertinimą atliekantys
darbuotojai
(komisijos)

Nuolat

Sudaryti ir ne rečiau nei kas pusmetį
atnaujinti ekspertinius vertinimus
viešuosiuose pirkimuose atliekančių
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
ekspertų sąrašus, kaupti duomenis
apie ekspertų atliktus ekspertinius
vertinimus

Departamento
Viešųjų pirkimų
skyrius,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Kasmet atlikti departamento ir jam

Korupcijos

Ne rečiau
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informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenų
tvarkymo kontrolę

8.

9.

10.

11.

12.

Nuolat atnaujinti departamento
ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose esančią
informaciją apie korupcijos
prevenciją

Iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir neteistųjų registro
gautų duomenų pagrindu atlikti
tikrinimus dėl valstybės
tarnautojų tarnybinės
atsakomybės
Departamento interneto
puslapyje skelbti informaciją
apie departamento darbuotojų
užsienio tarnybines
komandiruotes
Departamento interneto
puslapyje skelbti informaciją
apie departamento tarnybinių
transporto priemonių naudojimą
Departamento interneto
puslapyje skelbti patvirtintą
kovos su korupcija programą ir
programos įgyvendinimo
priemonių plano įvykdymo
ataskaitą

informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenimis
naudojamasi neteisėtai ar nepagrįstai

Informuoti visuomenę apie
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
veiklą korupcijos prevencijos ir
kontrolės srityje ir jos rezultatus

Įvertinti, ar nėra įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkerta kelią
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojui toliau eiti pareigas
arba yra tiesiogiai susiję su tarnybinės
atsakomybės taikymu

kaip kartą
per metus

Nuolat

Ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

pavaldžių įstaigų Vidaus reikalų
informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenų tvarkymo ir
naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo
patikrinimus
Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose, skiltyje
„Korupcijos prevencija“, pateikti
informaciją apie vykdomą korupcijos
prevencijos veiklą

prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
Komunikacijos
skyrius,
Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Vertinti iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir neteistųjų registro
gautus duomenis

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
Komunikacijos
skyrius,
Dokumentų valdymo
skyrius

Didinti departamento atliekamų
funkcijų skaidrumą

Nuolat

Departamento interneto puslapyje
viešinti informaciją apie departamento
darbuotojų užsienio tarnybines
komandiruotes

Didinti departamento atliekamų
funkcijų skaidrumą

Nuolat

Departamento interneto puslapyje
viešinti informaciją apie departamento
tarnybinių automobilių naudojimą

Komunikacijos
skyrius

Kasmet

Departamento interneto puslapyje,
skiltyje „Korupcijos prevencija“,
viešinti kovos su korupcija programą
ir programos įgyvendinimo priemonių
plano įvykdymo ataskaitą

Komunikacijos
skyrius

Informuoti visuomenę apie
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
veiklą korupcijos prevencijos ir
kontrolės srityje ir jos rezultatus
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13.

14.

15.

16.

17.

Sudaryti ir kasmet atnaujinti
departamento ir jam pavaldžių
įstaigų veiklos sričių sąrašus

Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 9
straipsnyje nurodytais
pagrindais ir tvarka kreiptis į
STT dėl informacijos apie
asmenį, siekiantį eiti arba
einantį pareigas departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose
Teikti informaciją valstybės
tarnautojų registrui apie
asmenis, kurie įstaigos
sprendimu yra patraukti
tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn už tarnybinius
nusižengimus, susijusius su
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų
pažeidimais
Rengti rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų taikymosi
Vykdyti viešųjų ir privačių
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę

Užtikrinti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos
sričių sisteminimą, siekiant užtikrinti
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo juose nuoseklumą ir
periodiškumą
Užtikrinti, kad departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose dirbtų tik
įstatymuose nustatytus reikalavimus
atitinkantys asmenys

Užtikrinti informacijos apie pažeidimus
pateikimą administruojančioms
institucijoms

Pagal
poreikį iki
2019 m.
gruodžio
1 d.

Kasmet esant poreikiui atnaujinti
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
veiklos sričių sąrašus

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba

Nuolat,
pagal
poreikį

Kreiptis į STT dėl informacijos
pateikimo apie visus asmenis,
pretenduojančius į pareigybes, prieš
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis
prašymas STT

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Nuolat,
pagal
poreikį

Valstybės tarnautojų registrui visais
teisės aktuose nustatytais atvejais
pateikti informaciją apie
asmenis, kurie patraukti tarnybinėn
(drausminėn) atsakomybėn už
tarnybinius nusižengimus, susijusius
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo reikalavimų pažeidimais

Kelti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų sąmoningumo lygį,
siekiant išvengti galimų interesų
konfliktų

Pagal
poreikį

Pateikti išankstines rekomendacijas
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojams

Užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų laikymosi kontrolę

Kasmet.
Ne rečiau
nei kartą
per

Peržiūrėti privačių interesų
deklaracijose pateiktus duomenis,
teikti konsultacijas ir rekomendacijas

Teisės ir personalo
skyrius,
Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui

5
pavaldžių įstaigų
vadovai

metus

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu
socialiniu draudimu ir
valstybinio socialinio draudimo
išmokų gavėjų registro gautų
duomenų pagrindu atlikti
tikrinimus dėl galimų valstybės
tarnautojų interesų konfliktų
Skelbti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų vadovų
darbotvarkes

Konsultuoti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojus,
vykstančius į užsienio valstybes
asmeniniais ir tarnybiniais
tikslais, dėl galimų grėsmių iš
užsienio valstybių žvalgybos ir
saugumo tarnybų
Atlikti departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose vykdomų
viešųjų pirkimų dokumentų
antikorupcinį vertinimą
Tarnybinių lengvųjų
automobilių rūšies nustatymo
klausimus derinti su
departamento atitinkamų skyrių
atstovais
Kiekvienais metais Vidaus
reikalų ministerijos Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų

Užkirsti kelią galimiems interesų
konfliktams, susijusiems su funkcijų
vykdymu dirbant papildomą darbą, ir
(ar) departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojams dalyvauti su
valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba
nesuderinamoje veikloje

Įvertinti iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu
draudimu ir valstybinio socialinio
draudimo išmokų gavėjų registro
gautus duomenis, sulyginti informaciją
su privačių interesų deklaracijose
esančia informacija

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Nuolat

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose viešinti vadovų
darbotvarkes

Komunikacijos
skyrius,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Vykdyti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų apsaugą nuo galimo
neteisėto poveikio, kuriuo siekiama
paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų
atlikimą

2019 m.
pagal
poreikį

Konsultuoti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojus,
vykstančius į užsienio valstybes
asmeniniais ir tarnybiniais tikslais, dėl
galimų grėsmių iš užsienio valstybių
žvalgybos ir saugumo tarnybų

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Užtikrinti departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose rengiamų viešųjų
pirkimų dokumentų atitiktį Lietuvos
Respublikos įstatymų reikalavimams

2019 m.
pagal
poreikį

Departamento ir
Vertinti departamente ir jam
departamentui
pavaldžiose įstaigose rengiamų viešųjų
pavaldžių įstaigų
pirkimų dokumentus antikorupciniu
vadovų paskirti
požiūriu
asmenys

Nuolat

Tarnybinių lengvųjų automobilių
rūšies nustatymo klausimus derinti su
departamento atitinkamų skyrių
atstovais

Viešinti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų vykdomą veiklą

Apriboti galimybes manipuliuojant
tarnybinių lengvųjų automobilių
priskyrimais iškreipti realų turimų
automobilių skaičių
Sudaryti sąlygas tolimesnei duomenų
analizei atlikti, rekomendacijoms
parengti

Kasmet.
Ne rečiau
kaip
kartą per
metus

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

Departamento
struktūrinių padalinių
ir pavaldžių įstaigų
vadovai

Korupcijos bei tarnybinių nusižengimų Korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdomos
prevencijos ir vidaus
VPGT, apžvalgos pateikimas VRM
tyrimų valdyba
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24.

25.

26.

skyriui teikti korupcijos bei
tarnybinių nusižengimų
prevencijos ir kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti informaciją, susijusią
su valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje
pareigūnams išmokėta
kompensacija už trečiojo
asmens padarytus sužalojimus,
ir pareigūno, vykdžiusio
tarnybines pareigas ir žuvusio
dėl trečiojo asmens veiksmų,
artimiesiems išmokėta
kompensaciją
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti informaciją, susijusią
su Valstybės tarnybos įstatymo
32 straipsnio nuostatų taikymu
valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje, sprendžiant
valstybės tarnautojo neteisėta
kalta veika įstaigai padarytos
materialinės žalos atlyginimo
klausimą
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti informaciją
valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo 33
straipsnio nuostatų taikymu,
sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos patirtos
žalos išieškojimo klausimus, kai

Korupcijos prevencijos ir vidaus
tyrimų skyriui

Užtikrinti tinkamą teisės aktų,
nustatančių išmokėtos sumos
išieškojimo iš trečiojo asmens, tvarką,
įgyvendinimą

Užtikrinti tinkamą teisės aktų,
nustatančių žalos išieškojimą iš kalto
asmens, įgyvendinimą

Užtikrinti tinkamą teisės aktų,
nustatančių valstybės institucijų regreso
(atgręžtinio reikalavimo) teisę į žalą
padariusį valstybės tarnautoją,
įgyvendinimą

Nuolat

Teisminių ginčų dėl pareigūnui
išmokėtos kompensacijos už trečiojo
asmens jam padarytus sužalojimus
vykdant tarnybines pareigas ir
pareigūno, vykdžiusio tarnybines
pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens
veiksmų, artimiesiems išmokėtos
kompensacijos išieškojimo iš trečio
asmens skaičius

Teisės ir personalo
skyrius

Nuolat

1. Bendras žalų (dėl neteisėto
atleidimo ir pan.) atvejų skaičius.
2. Sprendimų taikyti ar netaikyti
materialinę atsakomybę skaičius

Teisės ir personalo
skyrius

Nuolat

1. Bendras atvejų, kai įstaiga atlygino
tarnautojo padarytą žalą, skaičius.
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą sumą
skaičius

Teisės ir personalo
skyrius
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27.

28.

valstybės tarnautojo padarytą
žalą atlygina valstybės
institucija ar įstaiga
Analizuojant duomenis apie
darbuotojų kitą darbą (darbo
sutartis, verslo liudijimas ar
individuali veikla), įvertinti
leidimo dirbti kitą darbą
išdavimo faktą ir terminus,
pagal verslo liudijimą vykdomos
ar individualios veiklos pobūdį,
ar jis nesukelia viešųjų ir
privačių interesų konflikto
Atlikti Susipažinimo su privačių
interesų deklaracijų duomenimis
registro pakeitimus, įtraukti
papildomą grafą, kurioje būtų
nurodoma darbuotojo veikla,
kuria užsiimti nereikalingas
įstaigos vadovo leidimas (pvz.,
pagal autorinę sutartį, pagal
individualios veiklos pažymą,
verslo liudijimą ar pan.) bei kita
informacija, galinti
deklaruojančiajam sukelti
viešųjų ir privačių interesų
konfliktą (pvz., atstovavimas,
ryšiai su juridiniai asmenimis,
įsipareigojimai ar bet kokios
rūšies pajamos gautos iš fizinių
ar juridinių asmenų vykdant kitą
veiklą ir pan.).
Apie šiuos atvejus informuoti
Vidaus reikalų ministerijos už
korupcijos prevenciją ir kontrolę

Užkirsti kelią galimiems viešųjų ir
privačių interesų konfliktams,
susijusiems su funkcijų vykdymu
dirbant papildomą darbą, ir (ar)
departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojams dalyvauti su
valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba
nesuderinamoje veikloje

Užtikrinti kaip įmanoma išsamesnės
informacijos pateikimą vadovams,
susijusios su jų pavaldinių dirbamu
antru darbu, siekiant išvengti užduočių
davimo, galinčių sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą

Nuolat

2019 m.
II ketvirtis

Analizuoti privačių interesų
deklaracijose esančią ir iš IRD gautą
informaciją, įvertinti ar dirbamas
antras darbas nesukelia viešųjų ir
privačių interesų konflikto, įvertinti
leidimo dirbti kitą darbą išdavimo
faktą ir terminus, pagal verslo
liudijimą vykdomos ar individualios
veiklos pobūdį

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
Departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Atlikti Susipažinimo su privačių
interesų deklaracijų duomenimis
registro pakeitimus, įtraukti papildomą
grafą, kurioje būtų nurodoma
Korupcijos
darbuotojo veikla, kuria užsiimti
prevencijos ir vidaus
nereikalingas įstaigos vadovo leidimas tyrimų valdyba
bei kita informacija, galinti
deklaruojančiajam sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą
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29.

30.

31.

32.

atsakingą administracijos
padalinį
Informuoti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojus,
ketinančius atostogų metu
(kasmetinių, nemokamų, vaikui
prižiūrėti ar tėvystės ir kt.) dirbti
kitą darbą apie prievolę pateikti
prašymą įstaigos vadovui leisti
užsiimti šia veikla ir būtinybę
šią informaciją pateikti savo
privačių interesų deklaracijose
Dokumentuoti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų darbuotojų
privačių interesų deklaracijose
pateiktų duomenų peržiūras ir
įvertinimo procedūras, apie
rezultatus raštu informuoti
departamento ar departamentui
pavaldžių įstaigų vadovus
Atlikti Privačių interesų
deklaravimo informacinėje
sistemoje tvarkos aprašo
pakeitimus įtvirtinant VPGT
darbuotojams draudimą turėti
tarnybinių santykių su anksčiau
valstybinėje tarnyboje dirbusiu
asmeniu, kuriam taikomi
VPIDVTĮ 20 straipsnio 1 dalies
apribojimai, prievolę apie tai
informuoti institucijos vadovą
bei galimą atsakomybę už
VPIDVTĮ nuostatų pažeidimus
Patvirtinti pirkimų,
nepatenkančių į Viešųjų pirkimų

Užtikrinti tinkamą leidimų dirbti kitą
darbą išdavimą reglamentuojančių
teisės aktų vykdymą siekiant išvengti
viešųjų ir privačių interesų konfliktų

Užtikrinti kaip įmanoma išsamesnės
informacijos pateikimą vadovams,
susijusios su jų pavaldinių dirbamu
antru darbu, siekiant išvengti užduočių
davimo, galinčių sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą

2019 m.
I ketvirtis

Raštu informuoti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojus,
ketinančius dirbti antrą darbą atostogų
metu, apie prievolę pateikti prašymą
įstaigos vadovui leisti užsiimti šia
veikla ir būtinybę šią informaciją
pateikti savo privačių interesų
deklaracijose

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba

Nuolat

Įvertinus departamento ir jam
pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių
interesų deklaracijose pateiktus
duomenis apie vertinimo rezultatus
raštu informuoti departamento ar
departamentui pavaldžių įstaigų
vadovus

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba,
Departamentui
pavaldžios įstaigos

Užtikrinti VPIDVTĮ 20 straipsnio 1
dalies vykdymą departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose

2019 m.
I ketvirtis

Atlikti Privačių interesų deklaravimo
informacinėje sistemoje tvarkos aprašo
pakeitimus įtvirtinant VPGT
darbuotojams draudimą turėti
tarnybinių santykių su anksčiau
Korupcijos
valstybinėje tarnyboje dirbusiu
prevencijos ir vidaus
asmeniu, kuriam taikomi VPIDVTĮ 20 tyrimų valdyba
straipsnio 1 dalies apribojimai,
prievolę apie tai informuoti institucijos
vadovą bei galimą atsakomybę už
VPIDVTĮ nuostatų pažeidimus

Užtikrinti tinkamą Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimų vykdymą

2019 m.
II ketvirtis

Patvirtinti pirkimų, nepatenkančių į
Viešųjų pirkimų įstatymo

Finansų skyrius,
Viešųjų pirkimų
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33.

34.

35.

36.

įstatymo reglamentavimo sritį,
tvarką, atsižvelgiant į Viešųjų
pirkimų įstatyme esančias
išimtimis
Parengti ir patvirtinti pareigybių,
kurias užimantys asmenys
privalo teikti privačių interesų
Užtikrinti tinkamą privačių interesų
deklaracijas, sąrašą VPGT
deklaracijų pateikimo tvarką VPGT

Patvirtinti blanko formą, (arba
numatyti procedūrą) kuriuo
darbuotojas, dirbantis antrą
darbą, kuriam nereikalingas
įstaigos vadovo leidimas (verslo
liudijimas, individuali veikla ir
pan.) informuotų už privačių
interesų deklaracijų kontrolę
atsakingą asmenį apie savo
veiklos pobūdį
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, jame
nustatant reikalavimus, kuriuos
turi atitikti VPP pareigūnai,
įtraukiami į VPP pareigūnų
sąrašą.
Reglamentuoti VPP pareigūnų,
dalyvaujančių statybos
užbaigimo procedūrose, sąrašo
sudarymo tvarką ir tikslinimo
(atnaujinimo) procedūras ir
periodiškumą
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant

Užtikrinti kaip įmanoma išsamesnės
informacijos pateikimą vadovams,
susijusios su jų pavaldinių dirbamu
antru darbu, siekiant išvengti užduočių
davimo, galinčių sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą

2019 m.
I ketvirtis

2019 m.
I ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų

2019 m.
IV

reglamentavimo sritį, tvarką, kurioje
būtų aptarti ir pirkimai atliekami
vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo išimtimis
Remiantis Viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 4 straipsnio reikalavimais
parengti ir patvirtinti pareigybių,
kurias užimantys asmenys privalo
teikti privačių interesų deklaracijas,
sąrašą VPGT
Patvirtinti blanko formą, (arba
numatyti procedūrą) kuriuo
darbuotojas, dirbantis antrą darbą,
kuriam nereikalingas įstaigos vadovo
leidimas (verslo liudijimas, individuali
veikla ir pan.) informuotų už privačių
interesų deklaracijų kontrolę atsakingą
asmenį apie savo veiklos pobūdį
Statybos užbaigimo apraše nustatyti
aiškius reikalavimus, sietinus su VPP
pareigūnų turima patirtimi, vykdomų
funkcijų pobūdžiu, išsilavinimu ar
pan., kuriuos turi atitikti VPP
pareigūnai, įtraukiami į VPP
pareigūnų sąrašą. Reglamentuoti VPP
pareigūnų, dalyvaujančių statybos
užbaigimo procedūrose, sąrašo
sudarymo tvarką ir tikslinimo
(atnaujinimo) procedūras ir
periodiškumą.
Statybos užbaigimo apraše nustatyti,
kad VPP pareigūnai į komisiją

skyrius

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba

Korupcijos
prevencijos ir vidaus
tyrimų valdyba

VPPV

VPPV
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VPP pareigūnų skyrimo į
komisiją tvarką, principus ir
kriterijus

reglamentavimą

ketvirtis

Didinti VPP pareigūnų paskyrimo į
komisiją ir atliekamų funkcijų
skaidrumą

2019 m.
IV
ketvirtis

Papildyti departamento
interaktyvų pareigūnų užimtumo
sąrašą ir reglamentuoti jų
skyrimo į komisiją procedūras
departamente

Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant
reikalavimus, kurie užtikrintų,
kad pareigūnų skirstymo į
komisiją funkcijas atliekantys
asmenys nedalyvautų nei
komisijų veikloje, nei teikiant
tarnybinę pagalbą komisijų
nariams.
37.

Nustatyti prievolę prieš
paskiriant konkretų VPP
pareigūną į komisiją, šį
klausimą derinti su VPP
pareigūno tiesioginiu vadovu

skiriami, atsižvelgiant į teritorinio
principo kriterijų, atskleisti
organizacinio ir ekonominio kriterijų
turinį. Nustatyti aiškius papildomus
kriterijus, pagal kuriuos atrenkami
VPP pareigūnai skiriant juos į
komisiją (pvz., objekto sudėtingumas,
pareigūno turima kvalifikacija, patirtis
ir pan.), atitinkamais duomenimis
papildyti departamento interaktyvų
pareigūnų užimtumo sąrašą ir
reglamentuoti jų skyrimo į komisiją
procedūras departamente
Statybos užbaigimo apraše
reglamentuoti, kad prieš paskiriant
konkretų VPP pareigūną į komisiją,
komisijos narius skirstantis
darbuotojas, numatomą komisijos
narį, jo tiesioginį viršininką, VPP
skyriaus viršininką ir VPPV
viršininką informuoja el. paštu apie
numatomą skirti narį. Per 1 darbo
dieną, šią informaciją gavusiems
adresatams nenurodžius argumentų,
kodėl jis neturėtų būti skiriamas
komisijos nariu, laikoma, kad
kandidatui pritariama ir
departamento VPPV pareigūnas
paskiriamas dalyvauti statybos
užbaigimo komisijoje.
Statybos užbaigimo apraše
reglamentuoti, kad VPPV
darbuotojai, skirstantys komisijos
narius į statybos užbaigimo
komisijas, nedalyvautų statybų

VPPV
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Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus,
reglamentuojant tarnybinės
pagalbos teikimo tvarką
38.

39.

Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatyti
aiškius kriterijus, pagal kuriuos
pareigūnai, įtraukti į VPP
pareigūnų sąrašą, atrenkami
teikti tarnybinę pagalbą

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Kelti VPP pareigūnų kvalifikaciją

2019 m.

Reglamentuoti pirminio
patikrinimo metu teiktos
tarybinės pagalbos ir
pakartotinio statinio patikrinimo
atlikimo tvarką
40.

41.

Surengti mokymus VPP

užbaigimo komisijų veiklose, taip pat
teikiant tarnybinę pagalbą komisijų
nariams.
Statybos užbaigimo apraše pažymėti,
kad tarnybinę pagalbą teikia tik į VPP
pareigūnų, dalyvaujančių statybos
užbaigime, sąrašą įtraukti asmenys,
kuriems keliami tam tikri reikalavimai,
sietini su jų patirtimi ir kvalifikacija ir
kuriems dalyvavimas statybos
užbaigimo komisijos darbe yra viena
iš pareigybės aprašyme nustatytų
nuolatinių funkcijų
Statybos užbaigimo apraše nustatyti
aiškius kriterijus, pagal kuriuos
pareigūnai, įtraukti į VPP pareigūnų
sąrašą, atrenkami teikti tarnybinę
pagalbą (atstumas iki statinio, patirtis
dalyvaujant komisijų veikloje (ar tam
tikros paskirties statinių statybos
užbaigimo procedūroje) ir pan.).
Reglamentuoti, kad visais atvejais, kai
pirminio patikrinimo metu buvo
teikiama tarybinė pagalba,
pakartotinio statinio patikrinimo metu
dalyvautų abu pareigūnai: į komisiją
paskirtas ir tarnybinę pagalbą teikęs,
nustatyti galimybę taikyti rotacijos
principą teikiant tarnybinę pagalbą
pirminio ir pakartotinio patikrinimo
metu. Nustatyti, kad nutraukus
statybos užbaigimo procedūrą, kitą
kartą į komisiją būtų deleguojamas
kitas VPP pareigūnas
Suteikti metodinę pagalbą PGV dėl

VPPV

VPPV

VPPV

VPPV
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pareigūnams, kurių metu aptarti
2018 m. STT atlikto korupcijos
rizikos vertinimo metu
nustatytus trūkumus ir pateiktus
pasiūlymus

42.

43.

44.

Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant
statinio atitikties teisės aktų
reikalavimams tikrinimo tvarką
siekiant užtikrinti suinteresuotų
statybos dalyvių
nediskriminavimą ir apsaugoti
žmonių teisę naudotis saugiais
statiniais

Reglamentuoti gaisrinės
inžinerijos ar gaisro rizikos
skaičiavimams taikomus išeities
parametrus ir parengti
metodiką, kuri būtų privaloma
projektuojant ir (ar)
ekspertuojant projektus
Reglamentuoti skaičiavimo
rezultatų taikant alternatyvius
projektavimo metodus (gaisrinės
inžinerijos ar gaisro rizikos
skaičiavimus) patikrinimo
procedūros VPGT atlikimą,
patvirtinti kriterijus, kuomet šių

IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

galimų probleminių aspektų, susijusių
su projektavimo pradžios momento
nustatymu statybos užbaigimo metu,
aiškiai nurodyti, kas ir kokiais atvejais
laikoma projektavimo pradžios
momentu, kokios redakcijos
reikalavimais atitinkamai turėjo būti
vadovaujamasi projektuojant statinį ar
pan.
Pakeisti Statybos užbaigimo tvarkos
aprašą, apibrėžti svarbių gaisrinės
saugos sprendinių (pvz. žmonių
evakavimo(si) techniniai sprendiniai –
evakavimo(si) kelių skaičius, plotis,
ilgis; gaisro aptikimo ir signalizavimo
sistema; stacionarioji gaisrų gesinimo
sistema ir pan.) sąrašą, numatant
pareigą statinio statybos užbaigimo
metu patikrinti sprendinių atitiktį
normatyviniams statybos techniniams
dokumentams
Pakeisti Gaisrinės saugos pagrindinių
reikalavimų 6 priedą ir išdėstyti nauja
redakcija. Joje numatant
skaičiavimams taikomų parametrų
parinkimą ir metodiką

VPPV

VPPV

Užtikrinti šių dokumentų viešumą
Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Organizuoti pasitarimą su Aplinkos
ministerija, suderinti poziciją dėl
projektavimo proceso dalyvių
kontrolės užtikrinimo, esant poreikiui
inicijuoti Statybos įstatymo
pakeitimus

VPPV
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45.

46.

47.

skaičiavimų rezultatai būtų
privalomai įvertinami PAGD,
Nustatyti privalomą gaisro
rizikos skaičiavimų pateikimą
PAGD elektroniniu formatu
Įvertinti tikslintinas GSPR
nuostatas, apsvarstyti būtinybę
parengti šio teisės akto naują
redakciją, atsižvelgiant į šiuo
metu sukauptą šio teisės akto
praktinio taikymo problematiką,
suteiktus išaiškinamus ir t.t.
Skelbti GSPR pakeitimo ir kitų
VPP teisės aktų projektus skelbti
TAIS teisės aktų nustatyta
tvarka ir terminais, užtikrinant
galimybę visuomenei susipažinti
su numatomais pakeitimais ir
pateikti savo pastabas dėl
projektų
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus,
reglamentuoti neatitikčių
atšaukimo procedūras.
Suderinti tarpusavyje Statybos
užbaigimo tvarkos aprašo 18 ir
20 p.
Atsisakyti nustatytų neatitikčių
atšaukimo dėl pasikeitusio teisės
akto išaiškinimo kriterijaus
(kaip atšaukimo pagrindo).

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

Didinti VPP atliekamų funkcijų
skaidrumą

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
III
ketvirtis

Sudaryti darbo grupę, į ją įtraukti
PGV atstovus, pavesti jai įvertinti
tikslintinas GSPR nuostatas,
apsvarstyti būtinybę parengti šio
teisės akto naują redakciją,
atsižvelgiant į šiuo metu sukauptą šio
teisės akto praktinio taikymo
problematiką, suteiktus išaiškinamus
ir t.t.

VPPV

Nuolat
rengiant
teisės aktų
projektus

Skelbti GSPR pakeitimo ir kitų VPP
teisės aktų projektus skelbti TAIS
teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais, užtikrinant galimybę
visuomenei susipažinti su numatomais
pakeitimais ir pateikti savo pastabas
dėl projektų

VPPV

2019 m.
IV
ketvirtis

Atlikti Statybos užbaigimo aprašo
pakeitimus, atsisakyti neatitikčių
atšaukimo procedūros kuri pagal
statybos techninį reglamentą STR
1.05.01:2017 nenumatyta.. Suderinti
tarpusavyje Statybos užbaigimo
tvarkos aprašo 18 ir 20 p., aiškiai
nustatyti, kad pakartotinis statinio
patikrinimas atliekamas pašalinus ar
atšaukus pirmo patikrinimo metu
nustatytas neatitiktis. Atsisakyti
nustatytų neatitikčių atšaukimo dėl
pasikeitusio teisės akto išaiškinimo

VPPV
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48.

49.

50.

51.

Įvertinti departamente priimtus
VPP veiklą reglamentuojančius
teisės aktus siekiant nustatyti
teisinio reglamentavimo
trūkumus
Įvertinti galimybę naujai
suprojektuotiems statiniams
pildyti gaisrinės saugos pasus,
kuriose būtų žymima visa
gaisrinės saugos aspektu aktuali
informacija apie statinį,
reikalinga atliekant jų
priešgaisrinius techninius
patikrinimus
Departamento darbuotojams,
skiriantiems VPP pareigūnus
dalyvauti statybos priežiūros
veiklos srityje, kiekvienu atveju
įvertinti potencialaus nuolatinio
interesų konflikto riziką dėl šių
darbuotojų dalyvavimo
projektavimo srityje veikiančių
verslo subjektų vienijančiose
asociacijose

Įvertinti patarėjų, tiesiogiai
pavaldžių departamento
direktoriui, vykdomų funkcijų
pobūdį ir spręsti dėl statuso iš

Užtikrinti, kad, nustačius esamo teisinio
reglamentavimo trūkumus ar
dviprasmiškumą, pirma būtų atitinkamai
patikslinta dviprasmiška ar nebeaktuali
teisė akto nuostata, o tik po to teikiamas
naujas išaiškinimas ar konsultacija

2019 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2019 m.
IV
ketvirtis

Didinti VPP atliekamų funkcijų
skaidrumą

2019 m.
I ketvirtis

Aiškiai reglamentuoti departamento
patarėjų atliekamas funkcijas

2019 m.
I ketvirtis

kriterijaus (kaip atšaukimo pagrindo).
Įvertinti departamente priimtus VPP
veiklą reglamentuojančius teisės aktus
siekiant nustatyti teisinio
reglamentavimo trūkumus, apie
vertinimo rezultatus informuoti
departamento vadovybę

Organizuoti pasitarimą su Aplinkos
ministerija, aptarti priemonės
įgyvendinimo galimybes

Departamento darbuotojams,
skiriantiems VPP pareigūnus dalyvauti
statybos priežiūros veiklos srityje
(visuose jos etapuose ir atliekamose
funkcijose: teisės aktų projektų
rengime, teisinio reglamentavimo
išaiškinimų rengime, VPP pareigūnų
skirstyme į komisijas, tarnybinės
pagalbos teikime, komisijos veikloje ir
t.t.), kiekvienu atveju įvertinti
potencialaus nuolatinio interesų
konflikto riziką dėl šių darbuotojų
dalyvavimo projektavimo srityje
veikiančių verslo subjektų
vienijančiose asociacijose
Pakeisti departamento patarėjų
pareigybių statusą iš darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartį, į
karjeros valstybės tarnautojų. Taip pat

VPPV

VPPV

VPPV

Teisės ir personalo
skyrius
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52.

darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, į karjeros
valstybės tarnautojus pakeitimo.
Kaip įmanoma tiksliau ir
konkrečiau reglamentuoti
patarėjų pareigybių
aprašymuose pavedamas
vykdyti funkcijas
Darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, pareigybių
vertinimo komisijai įvertinti
departamente ir jam pavaldžiose
įstaigose darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis, įsteigtoms
pareigybėms priskirtas
funkcijas, išanalizuoti, ar visos
šioms pareigybėms priskirtos
funkcijos yra tik ūkinio ir (ar)
techninio pobūdžio

patikslinti šių pareigybių aprašymus,
konkrečiai ir tiksliai suformuluoti
funkcijas

Aiškiai reglamentuoti darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis priskirtas
funkcijas

2019 m.
I ketvirtis

__________________________

Įvertinti departamento ir jam
pavaldžiose įstaigose darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
įsteigtoms pareigybėms priskirtas
funkcijas, išanalizuoti, ar visos šioms
pareigybėms priskirtos funkcijos yra
tik ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio ir
priimti atitinkamus sprendimus

Teisės ir personalo
skyrius

