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PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 5 d.
įsakymu Nr. 1-56
KOVOS SU KORUPCIJA VALSTYBINĖJE PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO TARNYBOJE PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2020 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
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

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
prevencijos priemonių, kurias
tikslinga įgyvendinti
departamente ir jam pavaldžiose

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

Nuolat

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

Komunikacijos
skyrius, KPVTV,
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

KPVTV

Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą ir
nustatyti korupcijos rizikos veiksnius

Departamento
Teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo ir
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymo
komisija

Kiekvienų
metų
III ketvirtį

Atsakingi asmenys

5

6

2

4.

5.

6.

7.

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
informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenų
tvarkymo kontrolę

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
informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenimis
naudojamasi neteisėtai ar nepagrįstai

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

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

Atlikti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų Vidaus reikalų informacinės
sistemos Centrinio duomenų banko
duomenų tvarkymo ir naudojimo
teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimus

Departamento
struktūrinių ir
teritorinių struktūrinių
padalinių bei
departamentui

3
pavaldžių įstaigų
vadovai, KPVTV

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų 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
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

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

Ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

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

KPVTV,
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

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

Kasmet

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

Komunikacijos
skyrius

Užtikrinti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos
sričių sisteminimą, siekiant užtikrinti
korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo juose nuoseklumą ir
periodiškumą

Pagal
poreikį iki
2020 m.
gruodžio
1 d.

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

KPVTV

Nuolat,
pagal
poreikį

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

KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Užtikrinti, kad departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose dirbtų tik
įstatymuose nustatytus reikalavimus
atitinkantys asmenys

4
einantį pareigas departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose

14.

15.

16.

17.

18.

Teikti informaciją Valstybės
tarnautojų registrui ir Vidaus
reikalų pareigūnų registrui apie
asmenis, kurie įstaigos
sprendimu yra patraukti
tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn už šiurkščius
tarnybinius nusižengimus, darbo
pareigų pažeidimus, susijusius
su Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo reikalavimų
pažeidimais
Rengti rekomendacijas dėl
Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatymo nuostatų
laikymosi
Vykdyti viešųjų ir privačių
interesų deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę
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

Laiku pateikti turimą informaciją padėti
kitoms institucijoms pagal jų poreikius
gauti asmenis apibūdinančius duomenis,
kurie šiurkščius tarnybinius
nusižengimus, darbo pareigų
pažeidimus padariusiems asmenims
sukelia Viešųjų ir privačių interesų
derinimo įstatyme nustatytas pasekmes

Nuolat,
pagal
poreikį

Valstybės tarnautojų registrui ir
Vidaus reikalų pareigūnų registrui
nustatytais atvejais pateikta
informacija apie asmenis, kurie
patraukti tarnybinėn (drausminėn)
atsakomybėn už šiurkščius tarnybinius
nusižengimus, darbo pareigų
pažeidimus, susijusius su Viešųjų ir
privačių interesų derinimo įstatymo
reikalavimų pažeidimais

Teisės ir personalo
skyrius,
KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

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 įstatymo nuostatų laikymosi
kontrolę

Kasmet.
Ne rečiau
nei kartą
per metus

Peržiūrėti privačių interesų
deklaracijose pateiktus duomenis,
teikti konsultacijas ir rekomendacijas

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

Kasmet.
Ne rečiau
kaip
kartą per
metus

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

KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Nuolat

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose viešinti vadovų
darbotvarkes

Komunikacijos
skyrius,

Viešinti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų vykdomą veiklą

5
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

19.

20.

21.

22.

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 pagal įstaigos nustatytus
kriterijus įstaigoje vykstančių
viešųjų pirkimų prevencines
patikras
Kiekvienais metais Vidaus
reikalų ministerijos Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui (toliau – VRM KPVTS)
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

Vykdyti departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų apsaugą nuo galimo
neteisėto poveikio, kuriuo siekiama
paveikti sąžiningą ir objektyvų pareigų
atlikimą
Užtikrinti viešųjų pirkimų prevencinės
kontrolės vykdymą

Sudaryti sąlygas tolimesnei duomenų
analizei atlikti, rekomendacijoms
parengti

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

Pagal
poreikį

Nuolat

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

Nuolat

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

KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

Nustatytų pažeidimų dalis nuo visų
atliktų supaprastintų ir tarptautinių
viešųjų pirkimų

KPVTV,
Viešųjų pirkimų
skyrius

Korupcijos bei tarnybinių nusižengimų
prevencijos ir kontrolės vykdomos
VPGT, apžvalgos pateikimas VRM
KPVTS

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

KPVTV

Teisės ir personalo
skyrius
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23.

24.

25.

26.

Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 38 straipsnio ar Vidaus
tarnybos statuto 43 straipsnio
nuostatų taikymu, sprendžiant
valstybės tarnautojo neteisėta
kalta veika įstaigai padarytos
materialinės žalos atlyginimo
klausimą
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su Valstybės tarnybos
įstatymo 39 straipsnio ar Vidaus
tarnybos statuto 44 straipsnio
nuostatų taikymu, sprendžiant
valstybės institucijos ar įstaigos
patirtos žalos išieškojimo
klausimus, kai 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
Dokumentuoti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų darbuotojų
privačių interesų deklaracijose
pateiktų duomenų peržiūras ir
įvertinimo procedūras, apie

1. Bendras išieškotinų žalų skaičius
2. Sprendimų taikyti / netaikyti
materialinę atsakomybę skaičius
Užtikrinti tinkamą teisės aktų,
reglamentuojančių žalos išieškojimą iš
kalto asmens, įgyvendinimą

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

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

Teisės ir personalo
skyrius

Nuolat

1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga
atlygino tarnautojo padarytą žalą,
skaičius
2. Sprendimų išieškoti išmokėtą
(atlygintą žalą) sumą skaičius
Nuolat

Nuolat

Nuolat

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

Teisės ir personalo
skyrius

KPVTV,
Departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

KPVTV,
Departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai
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27.

28.

29.

30.

31.

rezultatus raštu informuoti
departamento ar departamentui
pavaldžių įstaigų vadovus
Teikti informaciją VRM
KPVTS apie departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose
atliekamus tarnybinius
patikrinimus (pagal Korupcijos
prevencijos tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2019 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V120, 35 ir 36 punktų
reikalavimus)
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti įstaigos informaciją,
susijusią su įsiteisėjusiuose
teismo sprendimuose
konstatuotų įstaigos padarytų
įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimų
Sudaryti galimybes VPGT
darbuotojams ar asmenims,
susijusiems su įstaiga
sutartiniais santykiais, pateikti
informaciją apie pažeidimus ir
viešinti tokių pranešimų teikimo
galimybes
Apskaičiuoti įstaigos atsparumo
korupcijai lygį (toliau – AKL).
Departamento ir jam pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse
kasmet skelbti AKL nustatymo
rezultatus

davimo, galinčių sukelti viešųjų ir
privačių interesų konfliktą

Užtikrinti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų veiklos tarnybinių
patikrinimų srityje koordinavimą,
metodinės pagalbos teikimą

departamentui pavaldžių įstaigų
vadovus
Nuolat teikti informaciją VRM
KPVTS apie departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose atliekamus
tarnybinius patikrinimus
Nuolat,
pagal
poreikį

Sprendimų taikyti / netaikyti tarnybinę
atsakomybę skaičius
Užtikrinti tinkamą tarnybinės
atsakomybės taikymą

Užtikrinti tinkamą Vidinių informacijos
apie pažeidimus teikimo kanalų
įdiegimą ir jų funkcionavimą įstaigos
darbuotojams ar asmenims, susijusiems
su įstaiga sutartiniais santykiais sudaryti
sąlygas vidiniais kanalais pateikti
informaciją apie pažeidimus
Įvertinti ar imamasi pakankamai
priemonių, kuriant ir įgyvendinant
korupcijai atsparią aplinką VPGT
Suteikti galimybę visuomenei
susipažinti su VPGT taikomomis
korupcijos prevencijos priemonėmis,
kuriant ir įgyvendinant korupcijai

Nuolat

Nuolat

Kiekvienų
metų I
ketvirtis
Kiekvienų
metų I
ketvirtis

1. Sukurtas vidinis informacijos apie
pažeidimus teikimo kanalas.
2. Per metus gautų įstaigos darbuotojų
ar asmenų, susijusių su įstaiga
sutartiniais santykiais, pranešimų apie
pažeidimus skaičius (iš jų nagrinėtų ir
pagristų pranešimų skaičius)
Apskaičiuotas įstaigos AKL

KPVTV,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

KPVTV,
Teisės ir personalo
skyrius,
departamentui
pavaldžių įstaigų
vadovai

KPVTV.

KPVTV
Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse, skyriuose
„Korupcijos prevencija“
Patalpinti informaciją apie AKL
nustatymo rezultatus

Komunikacijos
skyrius,
KPVTV,
departamentui
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atsparią aplinką, bei kaip kinta įstaigos
AKL

32.

33.

34.

35.

36.

Peržiūrėti UGM parengtuose
teisės aktuose nurodytas
sąvokas, užtikrinti, kad jos
atitiktų Teisės aktų projektų
rengimo rekomendacijose,
patvirtintose Lietuvos
Respublikos teisingumo
ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. 1R-298, esančius
reikalavimus
Peržiūrėti UGM parengtų teisės
aktų turinį, atsisakyti
dviprasmiškų ir nekonkrečių
formuluočių
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
nuotolinio mokymo
organizavimo tvarkos apraše
aiškiai reglamentuoti kas ir kaip
vertina nuotoliniu būdu
besimokančių dalyvių
mokymosi rezultatus
Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
nuotolinio mokymo
organizavimo tvarkos apraše
konkrečiai nurodyti mokymo
protokolo pildymo tvarką ir
patvirtinti formą
Koreguoti UGM viršininko
įsakymus, kuriais paskiriami
asmenys atsakingi už įstaigai
priklausančio turto kontrolę ir
nurašymą, užkertant kelią kilti
interesų konfliktams

pavaldžių įstaigų
vadovai
Atlikti UGM rengtų teisės aktų
pakeitimus bei įtvirtinti juose teisės
aktų reikalavimus atitinkančias
sąvokas

UGM parengtuose teisės aktuose
nurodyti teisės aktų reikalavimus
atitinkančias sąvokas

2020 metų
IV
ketvirtis

Parengti tikslesnius ir aiškesnius teisės
aktus užtikrinsiančius tinkamą jų
praktinį taikymą

Peržiūrėti UGM parengtų teisės aktų
2020 metų
turinį, atsisakyti dviprasmiškų ir
IV
nekonkrečių formuluočių
ketvirtis

UGM

Užtikrinti skaidresnį ir aiškesnį
nuotolinio mokymo organizavimą

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
nuotolinio mokymo organizavimo
2020 metų
tvarkos apraše aiškiai reglamentuoti
IV
kas ir kaip vertina nuotoliniu būdu
ketvirtis
besimokančių dalyvių mokymosi
rezultatus

UGM

Užtikrinti skaidresnį ir aiškesnį
nuotolinio mokymo organizavimą

2020 metų
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą UGM
priklausančio turto kontrolę

UGM

Ugniagesių gelbėtojų mokyklos
nuotolinio mokymo organizavimo
tvarkos apraše konkrečiai nurodyti
mokymo protokolo pildymo tvarką ir
patvirtinti formą

Koreguoti UGM viršininko įsakymus,
kuriais paskiriami asmenys atsakingi
2020 metų
už įstaigai priklausančio turto kontrolę
IV
ir nurašymą užkertant kelią kilti
ketvirtis
interesų konfliktams

UGM

UGM
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37.

38.

39.

40.

41.

Atlikti UGM viršininko 2017 m.
gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 4155, 1.1.1. ir 1.5. papunkčių
pakeitimus bei išskaidyti vienam
asmeniui pavestas viešųjų
pirkimų planavimo, viešųjų
pirkimų organizavimo ir
organizavimo priežiūros
funkcijas
Parengti naują deklaruojančių
asmenų sąrašą
Teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais TAIS skelbti GSPR
pakeitimo ir kitų teisės aktų
projektus, užtikrinant galimybę
visuomenei susipažinti su
numatomais pakeitimais ir
pateikti savo pastabas dėl
projektų
Nustačius esamo teisinio
reglamentavimo trūkumus ar
dviprasmiškumą, atitinkamai
patikslinti dviprasmišką ar
nebeaktualią teisės akto
nuostatą, o tik po to teikti naujus
išaiškinimus ar konsultacijas
Užtikrinti, kad su projektavimo
srityje veikiančius verslo
subjektus vienijančiomis
asociacijomis susiję PAGD ir
PGV pareigūnai ir darbuotojai,
nedalyvautų VPP vykdomoje
statybos priežiūros veiklos
srityje (visuose jos etapuose ir
atliekamose funkcijose: teisės
aktų projektų rengime, teisinio

Atlikti UGM viršininko 2017 m.
gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 4-155,
1.1.1. ir 1.5. papunkčių pakeitimus
Užtikrinti tinkamą
viešųjų pirkimų kontrolę

2020 metų
IV
ketvirtis

UGM

Užtikrinti tinkamą privačių interesų
deklaracijų pateikimą

2020 metų Parengti naują VPGT deklaruojančių
I ketvirtis asmenų sąrašą

KPVTV

Tinkamai informuoti visuomenę apie
teisės aktų projektus

Nuolat

Tinkamai informuoti visuomenę apie
pasikeitusį reglamentavimą

Nuolat

Vengti galimo interesų konflikto bei
įvertinti galimas jo kilimo aplinkybes

Nuolat

Teisės aktų nustatyta tvarka ir
terminais TAIS skelbti GSPR
pakeitimo ir kitų teisės aktų projektus

Nustačius esamo teisinio
reglamentavimo trūkumus ar
dviprasmiškumą, atitinkamai
patikslinti dviprasmišką ar
nebeaktualią teisės akto nuostatą, o tik
po to teikti naujus išaiškinimus ar
konsultacijas
Užtikrinti, kad su projektavimo srityje
veikiančius verslo subjektus
vienijančiomis asociacijomis susiję
PAGD ir PGV pareigūnai ir
darbuotojai, nedalyvautų VPP
vykdomoje statybos priežiūros veiklos
srityje, periodiškai vertinti
potencialaus nuolatinio interesų
konflikto riziką

VPPV

VPPV

VPPV
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42.

43.

reglamentavimo išaiškinimų
rengime, VPP pareigūnų
skirstyme į komisijas, tarnybinės
pagalbos teikime, komisijos
veikloje ir t.t.), Periodiškai
vertinti potencialaus nuolatinio
interesų konflikto riziką
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, jame
nustatant reikalavimus, kuriuos
turi atitikti VPP pareigūnai,
įtraukiami į VPP pareigūnų
Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
sąrašą.
pareigūnų atliekamų funkcijų
Reglamentuoti VPP pareigūnų,
reglamentavimą
dalyvaujančių statybos
užbaigimo procedūrose, sąrašo
sudarymo tvarką ir tikslinimo
(atnaujinimo) procedūras ir
periodiškumą
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant
VPP pareigūnų skyrimo į
komisiją tvarką, principus ir
kriterijus
Papildyti departamento
Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
interaktyvų pareigūnų užimtumo pareigūnų atliekamų funkcijų
sąrašą ir reglamentuoti jų
reglamentavimą
skyrimo į komisiją procedūras
departamente

2020 m.
IV
ketvirtis

2020 m.
IV
ketvirtis

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
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

VPPV

VPPV
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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.

44.

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

Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus,
reglamentuojant tarnybinės
pagalbos teikimo tvarką
45.

46.

Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatyti
aiškius kriterijus, pagal kuriuos

Didinti VPP pareigūnų paskyrimo į
komisiją ir atliekamų funkcijų
skaidrumą

2020 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2020 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2020 m.
IV
ketvirtis

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
VPPV
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 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,
VPPV
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
VPPV
pareigūnai, įtraukti į VPP pareigūnų
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pareigūnai, įtraukti į VPP
pareigūnų sąrašą, atrenkami
teikti tarnybinę pagalbą

Reglamentuoti pirminio
patikrinimo metu teiktos
tarybinės pagalbos ir
pakartotinio statinio patikrinimo
atlikimo tvarką
47.

48.

49.

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

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2020 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2020 m.
IV
ketvirtis

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

2020 m.
IV
ketvirtis

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
VPPV
principą teikiant tarnybinę pagalbą
pirminio ir pakartotinio patikrinimo
metu. Nustatyti, kad nutraukus
statybos užbaigimo procedūrą, kitą
kartą į komisiją būtų deleguojamas
kitas VPP pareigūnas
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
VPPV
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
VPPV
skaičiavimams taikomų parametrų
parinkimą ir metodiką
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50.

51.

52.

projektuojant ir (ar)
ekspertuojant projektus
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).

Informuoti VRM KPVTS apie
įsiteisėjusius teismų sprendimus,
kurie panaikino VPGT įstaigų
vadovų priimtus sprendimus
kaip neteisėtus ir nepagrįstus ir
priteisia darbuotojui atlyginti
jam padarytą žalą (turtinę,
neturtinę)
Atlikti tolerancijos korupcijai
indekso nustatymą, pamatuoti
VPGT darbuotojų atsparumą
korupcijai

Užtikrinti šių dokumentų viešumą

Užtikrinti tinkamą ir aiškų VPP
pareigūnų atliekamų funkcijų
reglamentavimą

Sudaryti sąlygas tolesnei duomenų
analizei atlikti, esant poreikiui
rekomendacijoms parengti ir tinkamam
Vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 4
dalies nuostatų įgyvendinimui
Įvertinti VPGT darbuotojų atsparumo
korupcijai lygį. Atsižvelgiant į gautus
tyrimo rezultatus, planuoti atitinkamas
prevencines priemones

Atlikti Statybos užbaigimo aprašo
pakeitimus, atsisakyti neatitikčių
atšaukimo procedūros kuri pagal
statybos techninį reglamentą STR
1.05.01:2017 nenumatyta.. Suderinti
tarpusavyje Statybos užbaigimo
2020 m.
tvarkos aprašo 18 ir 20 p., aiškiai
IV
nustatyti, kad pakartotinis statinio
ketvirtis
patikrinimas atliekamas pašalinus ar
atšaukus pirmo patikrinimo metu
nustatytas neatitiktis. Atsisakyti
nustatytų neatitikčių atšaukimo dėl
pasikeitusio teisės akto išaiškinimo
kriterijaus (kaip atšaukimo pagrindo).
1. Atlikta analizė ir pateikta
rekomendacija
Nedelsiant 2. Sprendimų išsiieškoti išmokėtą
įsiteisėjus (atlygintą žala) sumą skaičius
sprendimui

2020 m.
IV
ketvirtis

__________________________

Atliktas tolerancijos korupcijai
indekso nustatymas

VPPV

Teisės ir personalo
skyrius

KPVTV

