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Vilnius
Eil.
Nr.
1

1.

2.

3.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymas

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

3
Per nagrinėjamą laikotarpį departamente ir jam pavaldžiose įstaigose nebuvo išaiškinta korupcinių teisės pažeidimų.

Įvykdyta. 2018 m. gruodžio 21 d. departamente organizuotas pasitarimas tarnybinius patikrinimus atliekantiems ir už
korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingiems VPGT darbuotojams. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 metų pasikeitus
departamento struktūrai įsteigiama Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdyba, susitikimo metu buvo aptarti
svarbiausi valdybos veiklos klausimai.
Įvykdyta. Departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas teisės aktų nustatyta
tvarka. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada pateikta LR vidaus reikalų ministerijai ir paviešinta
departamento interneto puslapyje, skyriuje „Korupcijos prevencija“.
Nagrinėta tema „Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje atliekamų viešųjų pirkimų planavimo, iniciavimo,
vykdymo, sutarčių sudarymo, nupirktų prekių bei atliktų darbų įtraukimo į apskaitą reglamentavimas“. Korupcijos
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4.

5.

6.

7.

vertinimo aprašymus ir
pasiūlymus dėl korupcijos
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
informacinės sistemos Centrinio
duomenų banko duomenų
tvarkymo kontrolę

pasireiškimo tikimybės nustatymą atlikusios komisijos pateiktų siūlymų vykdymui departamento direktoriaus 2018 m.
rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 1-321 sudaryta darbo grupė.

Priemonė vykdoma nustatyta tvarka. Teisės aktai, susiję su departamente ir jam pavaldžiose įstaigose vykdoma
antikorupcine veikla skelbiami įstaigų interneto puslapiuose.

Departamente teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą atlieka departamento Teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija vadovaudamasi savo nuostatais, Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo
apraše nustatyta tvarka.

Priemonė neįvykdyta. Duomenys apie 2018 metais atliktus ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose kaupti ir
analizuoti nebuvo.
Pastaba. Priežasčių, dėl kurių nebuvo vykdyta priemonė, departamento Viešųjų pirkimų skyrius nenurodė.
Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius 2018 m. kovo 20 d. raštu Nr. 9.4-722(3.52) kreipėsi į
departamento administracijos padalinių vadovus siekiant surinkti informaciją apie duomenų bazių naudojimą atliekant
tarnybines funkcijas, nurodant darbuotojų duomenis (vardas, pavardė, skyrius, pareigos), kuriems suteikta teisė
naudotis šiomis duomenų bazėmis (taip pat nurodant, kokia konkrečia duomenų baze ir kokias funkcijas vykdydamas
darbuotojas naudojasi). Taip pat departamentui pavaldžioms įstaigoms nurodyta panaikinti teisę naudotis duomenų

3
bazėmis darbuotojams, kuriems atliekant tarnybines funkcijas duomenų bazių informacija nebūtina. Priminta apie
būtinybę panaikinti leidimus naudotis duomenų bazėmis asmenims, nebedirbantiems departamente ar jam pavaldžiose
įstaigose.
Tikrinti konkrečių VPGT darbuotojų duomenų bazėse esančių asmens duomenų naudojimo pagrįstumą gali tik
duomenų bazių administratorius, o departamentui suteiktos tik duomenų bazėse esančių duomenų naudotojų teisės.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

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

Informacija nuolat atnaujinama.

Įvykdyta. Iš Administracinių teisės pažeidimų registro ir įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro departamento
Vidaus tyrimų skyrius ne rečiau kaip kartą per 6 mėnesius surenka informaciją apie departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojų galimus teisės aktų pažeidimus. Nustačius pažeidimus atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Per 2018 metus VPGT nustatyti 96 pažeidimų atvejai.

Informacija skelbiama nustatyta tvarka.

Informacija skelbiama nustatyta tvarka.

Informacija viešinama teisės aktų nustatyta tvarka. Departamento kovos su korupcija programa ir programos
įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo ataskaita skelbiama departamento interneto puslapyje, skyrelyje „Korupcijos
prevencija“.
Įvykdyta. 2018 m. gruodžio 12 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-464 patvirtintas VPGT veiklos sričių
sąrašas.
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14.

15.

16.

17.

18.

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
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

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimai nuolat vykdomi.
Per 2018 metus buvo kreiptasi 33 kartus.

Priemonė vykdoma nustatyta tvarka. Per 2018 metus buvo pateikta informacija apie 8 atliktus tarnybinius patikrinimus.

Departamente ir jam pavaldžiose įstaigose rekomendacijos dėl galimo interesų konflikto rengiamos atsižvelgiant į
privačių interesų deklaracijose esančią informaciją. Rekomendacijos teikiamos patikrinus privačių interesų deklaracijų
duomenis (ne rečiau kaip kartą per metus) arba deklaruojančiajam papildžius privačių interesų deklaracijos duomenis.
Per 2018 metus VPGT pateiktos 56 rekomendacijos.
Įvykdyta. Viešųjų ir privačių interesų deklaracijose esanti informacija periodiškai peržiūrima. Nustačius galimus
netikslumus informuojami deklaruojantys asmenys. Departamento administracijos padalinių vadovai supažindinami su
jų vadovaujamų skyrių darbuotojų privačių interesų deklaracijose esančia informacija. Per 2018 metus peržiūrėtos visos
VPGT darbuotojų privačių interesų deklaracijos.
Įvykdyta. Remiantis su SODRA 2017 m. balandžio 25 d. pasirašyta duomenų teikimo sutartimi, vertinama pateikta
informacija apie VPGT darbuotojų dirbamą kitą darbą ir galimus viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje pažeidimus. Į SODRA kreipiamasi ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Esant poreikiui dėl atskirų
atvejų kreipiamasi dažniau.
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19.

20.

21.

22.

23.

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
projektų antikorupcinį vertinimą

Atlikti departamento tarnybinių
automobilių naudojimo taisyklių
pakeitimus nustatant procedūras,
kurios būtų privalomos
departamento darbuotojams
naudojantis SPGV turimomis
lengvosiomis tarnybinėmis
transporto priemonėmis
Atlikti SPGV tarnybinių
automobilių naudojimo taisyklių
pakeitimus panaikinant nuostatą,
kad departamento darbuotojai
naudodamiesi SPGV turimomis
lengvosiomis tarnybinėmis
transporto priemonėmis
vadovaujasi departamento ir
SPGV tarnybinių automobilių
naudojimo taisyklėmis

Priemonė vykdoma nustatyta tvarka, darbotvarkės viešinamos departamento interneto puslapyje.

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojai, vykstantys į užsienio valstybes asmeniniais ir tarnybiniais tikslais
konsultuojami Departamento direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakyme Nr. 1-447 nustatyta tvarka.

Per 2018 metus departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriuje įvertinti šie vykdytų viešųjų pirkimų
dokumentai:
1. Štabo konteinerio pirkimas;
2. Klaipėdos APGV tarnybinio automobilio ir valties pirkimas;
3. Kauno APGV šilumą atspindinčių ir cheminės apsaugos kostiumų pirkimas;
4. VPGT apdovanojimų ir jų priedų pirkimas;
5. Tauragės APGV Šilalės PGT patalpų remontui reikalingų medžiagų pirkimas.
Departamento direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 1-380 patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių ir specialiųjų lengvųjų automobilių
naudojimo taisyklės.
Pastaba. Rengiant taisykles buvo neatsižvelgta į departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus
siūlymus dėl atitinkamų taisyklių punktų formuluočių, kas ateityje gali apsunkinti tinkamą taisyklių nuostatų vykdymą.

Įvykdyta. SPGV direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 4-125, patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių ir
specialiųjų lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės, kuriose panaikinta pirmiau nurodoma nuostata.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Atlikti VPGT tarnybinių
transporto priemonių naudojimo
tvarką reglamentuojančių teisės
aktų pakeitimus, nustatant
aiškias atsakingų už tarnybinių
transporto priemonių naudojimo
kontrolę darbuotojų funkcijas
Atlikti tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo tvarką
reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimus nustatant konkrečius
pagrindus, kuriais remiantis
darbuotojams galima atimti teisę
naudotis tarnybiniu transportu
Parengti ir patvirtinti Elektrėnų
PGT tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo tvarką
Atlikti tarnybinių transporto
priemonių naudojimo tvarką
reglamentuojančių teisės aktų
pakeitimus užtikrinant nuolatinę
tarnybinių transporto priemonių
naudojimo kontrolę
Parengti ir patvirtinti tipines
kuro užpylimo kortelių
naudojimo taisykles VPGT,
nurodyti kortelių saugojimo
vietas ir atsakingus asmenis
Perskaičiuoti VPGT
naudojamiems tarnybiniams
lengviesiems automobiliams
išlaikyti skirtų lėšų dydžius

Įvykdyta. Logistinio aprūpinimo skyriaus dispečerio pareigybės aprašyme, patvirtintame SPGV viršininko 2018 m.
sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-17, paskirti asmenys atsakingi už transporto priemonių techninės priežiūros atlikimą ir
automobilių techninę būklę.

Įvykdyta. SPGV tarnybinių lengvųjų automobilių ir specialiųjų lengvųjų automobilių naudojimo taisyklių, patvirtintų
SPGV direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 4-125, 39 punktas numato, kad už netinkamą tarnybinio lengvojo
automobilio ar specialiojo lengvojo automobilio naudojimą, atsakomybės klausimas sprendžiamas tik atlikus tyrimą.

Įvykdyta. Elektrėnų PGT viršininko 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-45 patvirtintos Elektrėnų priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos tarnybinių automobilių naudojimo taisyklės.
Įvykdyta. SPGV direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 4-81, paskirti 2 asmenys atsakingi už tinkamą
tarnybinių automobilių naudojimą.
Surinkus informaciją kaip priemonė vykdoma departamentui pavaldžiose įstaigose nustatyta, kad iš 17 departamentui
pavaldžių įstaigų 13 paskirti asmenys atsakingi už tinkamo tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo užtikrinimą.
Taip pat paskirti juos pavaduojantys darbuotojai arba numatytos jų paskyrimo procedūros (atskiru vadovo įsakymu). 4
departamentui pavaldžios įstaigos neįvykdė nurodymo paskirti pavaduojančius asmenis. Apie nustatytus neatitikimus
priemonių plano reikalavimams buvo informuoti minėtų departamentui pavaldžių įstaigų atstovai.
Įvykdyta. 2018 m. liepos 9 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-230 patvirtintos VPGT degalų įsigijimo kortelių
naudojimo taisyklės.
Įvykdyta. 2018 m. gegužės 14 d. SPGV direktoriaus raštu Nr. S-346 “Dėl lėšų, skiriamų tarnybinių lengvųjų
automobilių išlaikymui, paskaičiavimo būdų”, departamentui buvo pateiktos Išlaidų tarnybiniams lengviesiems
automobiliams dydžių nustatymo rekomendacijos, kuriose pateikiami galimi išlaidų skaičiavimo būdai.
Pastaba. Atsižvelgiant į tai, kad tarnybinių lengvųjų transporto priemonių išlaidų dydžių nustatymą organizuoja VPGT
padalinių, kuriuose naudojami automobiliai, vadovai (6 punktas) bei į tai, kad visos nuostatos yra tik rekomendacinio
pobūdžio galima teigti, kad VPGT esama tvarka nėra suvienodinta. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad rekomendacijos
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

nėra patvirtintos.
Įvykdyta. 2018 m. liepos 9 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-229 patvirtintas VPGT degalų naudojimo
tarnybiniuose lengvuose automobiliuose kontrolės tvarkos aprašas.
Pastaba. Aprašo 2 punkte nurodoma, kad „Aprašas gali būti taikomas eksploatuojant ir kitus VPGT lengvuosius
automobilius (specialiuosius, daugiatikslius, krovininius)“. Tokia punkto formuluotė sudaro sąlygas ir toliau vadovautis
VPGT esančia praktika ir nevykdyti apraše esančių nuostatų. Šią nuostata būtina keisti numatant prievolę naudojantis
visais VPGT turimais lengvaisiais automobiliais vadovautis aprašo nuostatomis.
Atlikti teisės aktų pakeitimus bei Priemonė neįvykdyta.
atsisakyti sunaudotų degalų
Pastaba. SPGV teigimu priemonė įvykdyta iš dalies, tarnybiniuose lengvuosiuose automobiliuose įdiegus telemetrinę
nurašymo būdo pagal faktines
įrangą. Tačiau įsakymas, nurodantis degalų nurašymo būdą pagal faktines išlaidas, dar nepanaikintas.
išlaidas
Įvertinti realų tarnybinių
lengvųjų ir specialiųjų lengvųjų
automobilių poreikį VPGT bei
Įvykdyta. SPGV pateiktais duomenimis, iki 2018 m. gruodžio 1d. įvyko 3 aukcionai, kurių metu parduoti 27 lengvieji
atsisakyti VPGT funkcijoms
automobiliai.
užtikrinti nebūtinų ir daug lėšų
išlaikymui reikalaujančių
transporto priemonių
VPGT naudojamuose
tarnybiniuose lengvuosiuose
automobiliuose įdiegti
elektroninę nuvažiuojamo
Įvykdyta. Elektroninė nuvažiuojamo atstumo ir degalų sunaudojimo skaičiavimo sistema įdiegta nuo 2018 m. lapkričio
atstumo ir degalų sunaudojimo
1 d.
skaičiavimo sistemą bei
atsisakyti kelionės lapų pildymo
įdiegiant elektroninę kontrolės
sistemą
Įvertinti VPGT naudojamų
Įvykdyta. Iki 2018 m. kovo 30 d. įvertintas VPGT naudojamų tarnybinių lengvųjų automobilių atitikimas keliamiems
tarnybinių lengvųjų automobilių
reikalavimams (pateikta statistinė lentelė).
rūšis ir jų atitikimą keliamiems
reikalavimams
Departamentui pavaldžioms
įstaigoms tarnybinių lengvųjų
Per 2018 metus su departamento atitinkamų skyrių atstovais tarnybinių lengvųjų automobilių rūšies nustatymo
automobilių rūšies nustatymo
klausimai derinami nebuvo.
klausimus derinti su
VPGT perskaičiuoti
tarnybiniams lengviesiems
automobiliams nustatytas kuro
normas
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

departamento atitinkamų skyrių
atstovais
Parengti departamento ir jam
pavaldžių įstaigų valdomų
asmens duomenų apsaugos
organizavimo ir vykdymo teisės
aktus
Parengti ir patvirtinti naują
Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnų
etikos kodeksą
Parengti ir patvirtinti naujas
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
pasitikėjimo telefonu ir
pasitikėjimo elektroniniu paštu
gautos informacijos nagrinėjimo
taisykles
Parengti ir patvirtinti naujus
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
Valstybinės priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos pareigūnų
etikos komisijos nuostatus
Paskirti asmenis atsakingus už
leidimų, suteikiančių teisę
naudotis duomenų bazėmis ir
informaciniais registrais,
galiojimo kontrolę departamente
Parengti (arba peržiūrėti ir esant
poreikiui patikslinti) viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje priešgaisrinėje

Įvykdyta. Departamento Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriuje atlikus poveikio duomenų apsaugai vertinimą
(2018 m. kovo 20 d. išvada Nr. 6-165) departamento struktūriniams padaliniams ir departamentui pavaldžioms
įstaigoms buvo pavesta iki 2018 m. gegužės 25 d. įvykdyti konkrečias priemones, susijusias su asmens duomenų
apsaugą. Priemonių vykdymui departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
2018 metais paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas ir parengtas jo veiklos aprašas.
Įvykdyta. 2018 m. rugpjūčio 31 d. departamento direktoriaus įsakymu patvirtintas Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos etikos kodeksas.

Įvykdyta. 2018 m. kovo 19 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-97, patvirtinta nauja Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos
informacijos nagrinėjimo taisyklių redakcija.

Įvykdyta. 2018 m. kovo 15 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-91, sudaryta Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų etikos komisija ir patvirtinti
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų etikos
komisijos nuostatai.
Įvykdyta. 2018 m. kovo 1 d. departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1-80, departamente paskirtas asmuo atsakingas už
departamento darbuotojams suteiktų leidimų naudotis duomenų bazėmis ir informaciniais registrais kontrolę.
Departamentui pavaldžių įstaigų vadovams nurodyta paskirti asmenis, atsakingus už jų vadovaujamų įstaigų
darbuotojams suteiktų leidimų naudotis duomenų bazėmis ir informaciniais registrais kontrolę.
Įvykdyta. Peržiūrėti viešųjų ir privačių interesų derinimo VPGT tvarką nustatantys teisės aktai. Atsižvelgiant į VPGT
struktūros pasikeitimus bei STT atlikto korupcijos rizikos vertinimo išvadoje esančius pasiūlymus, 2019 metų kovos su
korupcija programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės, susijusios su viešųjų ir privačių interesų
kontrole VPGT.
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42.

43.

44.

45.

gelbėjimo tarnyboje tvarką
nustatančius teisės aktus
Kiekvienais metais Vidaus
reikalų ministerijos
generaliniam inspektoriui 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

Atsižvelgiant į tai, kad priemonė turi būti įvykdoma kiekvienų metų I ketvirtį, ataskaita bus pateikta 2019 metų sausio
mėnesį.

Per 2018 metus atvejų, kuomet VPGT pareigūnams būtų išmokėta kompensacija už trečiojo asmens padarytus
sužalojimus ir pareigūno, vykdžiusio tarnybines pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų, artimiesiems išmokėta
kompensaciją, nebuvo.

Per 2018 metus buvo vienas atvejis, susijęs su Valstybės tarnybos įstatymo 32 straipsnio nuostatų taikymu VPGT,
sprendžiant valstybės tarnautojo neteisėta kalta veika įstaigai padarytos materialinės žalos atlyginimo klausimą. Buvo
priteista 2131,64 Eur. turtinė žala.

Per 2018 metus atvejų, kuomet VPGT būtų sprendžiamas valstybinės institucijos ar įstaigos patirtos žalos išieškojimo
klausimas, kai valstybės tarnautojo padarytą žalą atlygina valstybės institucija ar įstaiga, nebuvo.
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46.

47.

48.

49.

Valstybės tarnybos įstatymo 33
straipsnio nuostatų taikymu,
sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos patirtos
žalos išieškojimo klausimus, kai
valstybės tarnautojo padarytą
žalą atlygina valstybės
institucija ar įstaiga
Siekiant teisėto ir skaidraus
valstybės turto naudojimo, iš
naujo įvertinti sudarytas
bendradarbiavimo sutartis su
Lietuvos jaunųjų ugniagesių
sąjunga dėl pagalbos ir
visapusio sąjungos veiklos
palaikymo ir priimti teisės
aktams neprieštaraujančius
tarpusavio santykius
reguliuojančius sprendimus
Iš departamentui pavaldžių
įstaigų surinkti informaciją apie
darbuotojus, dalyvaujančius
Lietuvos jaunųjų ugniagesių
sąjungos veikloje
Patikrinti, ar valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos darbuotojai,
dalyvaujantys Lietuvos jaunųjų
ugniagesių sąjungos veikloje šią
informaciją deklaravę savo
privačių interesų deklaracijose
Tarnybinių patikrinimų metu
įvertinti viešųjų ir privačių
interesų pažeidimus padariusių
valstybinės priešgaisrinės

Įvykdyta. Sutartys pakoreguotos atsižvelgiant į Valstybės kontrolės nurodymus.

Įvykdyta. Iš departamentui pavaldžių įstaigų surinkta informacija apie darbuotojus, dalyvaujančius Lietuvos jaunųjų
ugniagesių sąjungos veikloje. Duomenys sutikrinti su privačių interesų deklaracijose esančia informacija.
Ataskaita apie priemonės įvykdymą pateikta departamento vadovybei (2018 m. liepos 10 d. tarnybinis pranešimas Nr.
V-430).

Įvykdyta. Tarnybinių patikrinimų metu įvertinti VPGT darbuotojų veiksmai, galimai padarius viešųjų ir privačių
interesų derinimo pažeidimus. Atsižvelgiant į pasitvirtinusias aplinkybes buvo imtasi atitinkamų priemonių siekiant
užkirsti kelią pažeidimams kartotis.
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gelbėjimo tarnybos darbuotojų
veiksmus, esant pagrindui jiems
taikyti poveikio priemones
Surinkti informaciją apie
Vilniaus apskrities
priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
Įvykdyta. Remiantis surinkta informacija Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje buvo atliktas
skyriaus vyriausiojo specialisto
tarnybinis patikrinimas (2018 m. gegužės 14 d. išvada Nr. 40-5-21 (3.12-5) dėl Vilniaus apskrities priešgaisrinės
50.
Romualdo Kazlausko veiklą
gelbėjimo valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto Romualdo Kazlausko veiklos
Lietuvos jaunųjų ugniagesių
Lietuvos jaunųjų ugniagesių sąjungoje.
sąjungoje, įvertinti ar nebuvo
pažeisti Viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo reikalavimai
Patvirtinti pirkimų,
nepatenkančių į Viešųjų pirkimų Priemonė neįvykdyta.
įstatymo reglamentavimo sritį,
51.
tvarką, atsižvelgiant į Viešųjų
Pastaba. Priemonės neįvykdymo priežasčių departamento Viešųjų pirkimų skyrius nepateikė. Priemonės vykdymas
pirkimų įstatyme esančias
pavestas departamento Finansų skyriui ir bus įvykdyta 2019 m. I ketvirtį.
išimtimis
Parengti teisinių paslaugų rūšių,
kurias reikia pirkti pagal Viešųjų
Įvykdyta. 2018 m. lapkričio 9 d. departamento direktoriaus į sakymu Nr. 1-411 buvo patvirtintas Teisinių paslaugų
52. pirkimų įstatymą reikalavimus,
rūšių, kurioms nėra taikomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, sąrašas.
ir kurių pirkimams taikoma
išimtis, sąrašą
2018 m. liepos 12 d. departamento direktoriaus į sakymu Nr. 1-239, buvo patvirtintas Kompensacijų, mokėtinų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pareigūno mirties ar sveikatos sutrikdymo atvejais išmokėjimo ar jų išieškojimo iš žalą padariusio asmens tvarkos
aprašas.
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos
Korupcijos prevencijos skyriaus viršininkas

Egidijus Užolas
__________________________

