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2020 m. sausio 21 d. Nr. 6-233
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

3
Per nagrinėjamą laikotarpį departamente ir jam pavaldžiose įstaigose korupcinių teisės pažeidimų nebuvo.
Įvykdyta. 2019 m. balandžio 17 d. departamente organizuota paskaita kovos su korupcija tema. Paskaitos metu
nagrinėti klausimai, susiję su galimais korupciniais pažeidimais vykdant viešųjų pirkimų procedūras bei viešųjų ir
privačių interesų deklaravimu. Paskaitą vedė STT atstovas.
2019 m. gegužės 14 d. departamento Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vadovas dalyvavo STT
organizuotame renginyje bei skaitė pranešimą tema „Žmogiškasis faktorius atliekant patikrinimus“.
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“.
Įvertinti Ugniagesių gelbėtojų mokykloje priimti mokymo proceso planavimą, organizavimą, vykdymą, finansavimą ir
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4.

5.

6.

7.

analizuotų veiklos sričių
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

lėšų paskirstymą, aprūpinimą mokymo priemonėmis, pasiektų rezultatų įvertinimą ir kursantų mokymo kokybės
kontrolės vykdymą reglamentuojantys teisės aktai. Vertinimo metu nustatyti trūkumai bus įgyvendinami 2019 – 2020
metais.

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

Įvykdyta. Per 2019 metus departamente atliktas šių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas:
1. Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose
patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų
pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašas.
2. Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklės.
3. Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės.
4. Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų pakeitimas.
5. Statybos užbaigimo tvarkos aprašas.
Priemonė neįvykdyta. Departamento Viešųjų pirkimų skyrius informacijos apie priemonės įvykdymą nepateikė.
Pastaba. Priemonė nebuvo vykdyta ir 2018 metais. Priežasčių, dėl kurių nebuvo vykdyta priemonė, departamento
Viešųjų pirkimų skyrius nenurodė.
Įvykdyta. Departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 1-211 buvo pakeistas 7 priemonės vykdytojų
sąrašas.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

duomenų banko duomenų
tvarkymo kontrolę
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

Departamento direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. raštu Nr. 9.4-835 (3.52.) „Dėl informacijos pateikimo“ VPGT vadovai
buvo informuoti apie šios priemonės vykdymo būdus.
Įvykdyta. Informacija nuolat atnaujinama.
Įvykdyta. Iš Administracinių nusižengimų 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 2019 metų 1 pusmetį pagal Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenis VPGT nustatyti 4 pažeidimų
atvejai (pradėti ikiteisminiai, nutraukti dėl susitaikymo, laidavimo, pripažinta, kad padarė tyčinį nusikaltimą). Visais
atvejais pareigūnams taikytas atleidimas iš tarnybos. Pagal administracinių nusižengimų registro duomenis nustatyti 4
atvejai dirbant neturint verslo liudijimo (apsvarstyta etikos komisijoje), 3 viešosios tvarkos pažeidimo atvejai
(apsvarstyta etikos komisijoje), 1 kontrabandos atvejis (atleistas iš tarnybos).
2019 metų 2 pusmečio duomenys departamente gaunami 2020 metų sausio mėnesį.
Įvykdyta. Informacija skelbiama nustatyta tvarka.

Įvykdyta. Informacija skelbiama nustatyta tvarka.

Įvykdyta. 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. Departamento direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-530 buvo patvirtintas Valstybinės
priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos 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 2019 metus buvo kreiptasi 13 kartų.

Priemonė vykdoma nustatyta tvarka. Per 2019 metus buvo pateikta informacija apie 101 atliktą tarnybinį patikrinimą.

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 2019 metus VPGT pateiktos 57 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 2019 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.
Remiantis gauta informacija dėl galimų pažeidimų, susijusių su antru darbu 2019 metais KPVTV buvo pradėti
tarnybiniai patikrinimai (juridinio asmens vadovai (savininkai) – 18, dirbo kitą darbą neturėdami leidimo 20, vykdė
individualią veiklą, nenurodyta deklaracijoje – 7).

5

19.

20.

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

21.

22.

23.

24.

Tarnybinių lengvųjų
automobilių rūšies nustatymo
klausimus derinti su
departamento atitinkamų skyrių
atstovais
Kiekvienais metais Vidaus
reikalų ministerijos Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui teikti korupcijos bei
tarnybinių nusižengimų
prevencijos ir kontrolės,
vykdomos įstaigoje, apžvalgą
Pagal kompetenciją rinkti ir
analizuoti informaciją, susijusią
su valstybinėje priešgaisrinėje
gelbėjimo tarnyboje

Priemonė vykdoma nustatyta tvarka, darbotvarkės viešinamos departamento interneto puslapyje.

Įvykdyta. 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.

Įvykdyta. Per 2019 metus įvertinta:
1. Departamento vykdyto viešojo pirkimo dokumentai dėl apsauginės ugniagesių aprangos įsigijimo. Pirkimo
vykdytojai ir departamento vadovybė informuota apie nustatytus pažeidimus.
2. Vilkaviškio PGT Kybartų komandos pastato techninio projekto, darbo projekto ir statybų bei įrengimo pirkimo
dokumentai.
3. Pakartotinis departamento vykdyto viešojo pirkimo dokumentų dėl apsauginės ugniagesių aprangos įsigijimo
vertinimas. Dėl padarytų pažeidimų pradėtas tarnybinis patikrinimas.
4. BPC IS informacinės sistemos programinės įrangos priežiūros paslaugų pirkimo dokumentai.
5. Vidutinės klasės automobilinių cisternų su dviguba kabina pirkimo dokumentai.
Priemonė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
Įvykdyta. Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriui pateikta korupcijos bei tarnybinių
nusižengimų prevencijos ir kontrolės, vykdomos departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, apžvalga (2019 m. sausio
11 d. Nr. N-59).
Taip pat departamento 2019 m. sausio 16 d. raštu Nr. 9.4-158(3.52.) „Dėl informacijos pateikimo“ VRM buvo pateikta
departamente ir jam pavaldžiose įstaigose įvykdytų kovos su korupcija priemonių ataskaita.

6

25.

26.

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
valstybės tarnautojo padarytą
žalą atlygina valstybės
institucija ar įstaiga

Priemonėje nurodytų atvejų 2019 metais nebuvo.

Priemonėje nurodytų atvejų 2019 metais nebuvo.

Įvykdyta.
1. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. gruodžio 19 d. administracinėje byloje Nr. I-27-789/2019,
konstatavo, kad BPC, RRT ir VRM turėjo pareigą užtikrinti bendrojo Europos skubios pagalbos iškvietimo telefono
ryšio numerio 112 tinkamą funkcionavimą siekiant nustatyti skambinančiojo asmens vietą, tačiau nagrinėjamu atveju
tai nebuvo padaryta. Įvertinęs BPC ir RRT teikiamų paslaugų svarbą viešajam saugumui bei VRM suteiktą
kompetenciją formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką šioje srityje, teismas padarė išvadą, kad yra pakankamas
pagrindas konstatuoti kiekvienos institucijos veiksmų (neveikimo) neteisėtumą. Teismas, nustatęs netiesioginį ryšį tarp
valstybės institucijų neteisėtų veiksmų ir pareiškėjų patirtos neturtinės žalos, padarė išvadą, kad atsakovei Lietuvos
valstybei, atstovaujamai BPC, RRT ir VRM, kyla pareiga atlyginti pareiškėjams neturtinę žalą ir nusprendė:
- priteisti pareiškėjai I.K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Bendrojo pagalbos centro, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, solidariai 50 000 eurų neturtinei žalai
atlyginti;
- priteisti pareiškėjui G.K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Bendrojo pagalbos centro, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, solidariai 20 000 eurų neturtinei žalai
atlyginti;
- priteisti pareiškėjai E.S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Bendrojo pagalbos centro, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, solidariai 14 000 eurų neturtinei žalai
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atlyginti;
- priteisti pareiškėjui V.K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Bendrojo pagalbos centro, Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, solidariai 7 000 eurų neturtinei žalai atlyginti.
Sprendimas neįsiteisėjęs, departamento Teisės ir personalo skyrius neturi informacijos ar Bendrasis pagalbos centras
pareiškėjams atlygino neturtinę žalą.
2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. birželio 6 d. nutartimi (gyvsidabrio byla) iš Lietuvos valstybės priteisė
ieškovams neturtinės žalos atlyginimą. Nors departamentas šioje byloje ir buvo atsakovu, tačiau pagal minėtą teismo
sprendimą šios dienos duomenimis, departamentui nekilo pareiga atlyginti neturtinę žalą ieškovams.

27.

28.

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,

Per 2019 metus KPVTV buvo vertinama surinkta informacija apie VPGT darbuotojų dirbamą antrą darbą ir galimą
interesų konfliktą. Pagrindiniai informacijos šaltiniai – SODRA ir darbuotojų privačių interesų deklaracijos.
Darbuotojai informuoti apie prievolę pildant privačių interesų deklaracijas nurodyti savo veiklos pobūdį. Nustačius
galimą interesų konfliktą apie tai būdavo informuojami darbuotojai.

Įvykdyta. Departamento direktoriaus 2019 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-122 patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų
deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje
tvarkos aprašas (toliau – privačių interesų deklaracijų pildymo aprašas) bei patvirtinta nauja Susipažinimo su privačių
interesų deklaracijų duomenimis registro forma.
Privačių interesų deklaracijų pildymo aprašo 20 punkte nurodyta, kad “ Departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojai, dirbantys antrą darbą, kuriam nereikalingas įstaigos vadovo leidimas (verslo liudijimas, individuali veikla
ir pan.), visais atvejais privalo informuoti jo apskritį prižiūrintį už privačių interesų deklaracijų kontrolę atsakingą
asmenį (el. paštu) apie savo veiklos pobūdį ir tai nurodyti savo deklaracijoje“.
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29.

30.

31.

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
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

Įvykdyta. Privačių interesų deklaracijų pildymo aprašo 21 punkte numatyta prievolė departamento ir jam pavaldžių
įstaigų darbuotojams, ketinantiems dirbti antrą darbą atostogų metu (kasmetinių, papildomų mokamų, nemokamų,
tėvystės, atostogų vaikui prižiūrėti ir t. t.), prieš išeinant atostogų pateikti prašymą ir kitus dokumentus įstaigos vadovui
leisti dirbti kitą darbą ir gauti jo leidimą. Gavus leidimą būtina informaciją nurodyti savo privačių interesų
deklaracijose.

Įvykdyta. Departamento vadovybei pateikiama KPVTV surinkta informacija apie VPGT darbuotojų dirbamą antrą
darbą (darbo sutartis, verslo liudijimas, individuali veikla).
Departamentui pavaldžių įstaigų vadovai su jų vadovaujamų įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų
duomenimis supažindinami pasirašytinai. Supažindinimo metu jie informuojami apie pavaldinių antrus darbus.

Įvykdyta. Privačių interesų deklaracijų pildymo aprašo 19 punkte departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams
numatytas draudimas turėti tarnybinių santykių su anksčiau departamente ar jam pavaldžioje įstaigoje dirbusiu asmeniu,
kuriam taikomi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 straipsnio 1 dalies apribojimai.
Departamento ar jam pavaldžios įstaigos darbuotojams numatyta prievolė apie tokius tarnybinius santykius ne vėliau
kaip per septynias kalendorines dienas nuo šių tarnybinių santykių atsiradimo dienos raštu informuoti jo apskritį
prižiūrintį už privačių interesų deklaracijų kontrolę atsakingą asmenį.
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32.

33.

34.

35.

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
įstatymo reglamentavimo sritį,
tvarką, atsižvelgiant į Viešųjų
pirkimų įstatyme esančias
išimtimis
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
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

Vykdoma. 2019 m. gruodžio 5 d. per DVS teisės akto projektas pateiktas vizavimui. Laukiama patvirtinimo.

Įvykdyta. Departamento direktoriaus 2019 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 1-150 patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys
privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas.

Įvykdyta. Privačių interesų deklaracijų pildymo aprašo 20 punkte departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojams,
dirbantiems antrą darbą, kuriam nereikalingas įstaigos vadovo leidimas (verslo liudijimas, individuali veikla ir pan.),
numatyta prievolė visais atvejais informuoti jo apskritį prižiūrintį už privačių interesų deklaracijų kontrolę atsakingą
asmenį (el. paštu) apie savo veiklos pobūdį ir tai nurodyti savo deklaracijoje.

Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.

10
(atnaujinimo) procedūras ir
periodiškumą
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant
VPP pareigūnų skyrimo į
komisiją tvarką, principus ir
kriterijus
Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.

36.

37.

38.

39.

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

Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.

Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.

Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.
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40.

41.

42.

43.

44.

pareigūnai, įtraukti į VPP
pareigūnų sąrašą, atrenkami
teikti tarnybinę pagalbą
Reglamentuoti pirminio
patikrinimo metu teiktos
tarybinės pagalbos ir
Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.
pakartotinio statinio patikrinimo
atlikimo tvarką
Surengti mokymus VPP
pareigūnams, kurių metu aptarti
2018 m. STT atlikto korupcijos
Įvykdyta. Mokymai organizuoti 2019 m. gegužės 28-30 dienomis.
rizikos vertinimo metu
nustatytus trūkumus ir pateiktus
pasiūlymus
Atlikti Statybos užbaigimo
aprašo pakeitimus, nustatant
statinio atitikties teisės aktų
reikalavimams tikrinimo tvarką
Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.
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
Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.
metodiką, kuri būtų privaloma
projektuojant ir (ar)
ekspertuojant projektus
Reglamentuoti skaičiavimo
rezultatų taikant alternatyvius
projektavimo metodus (gaisrinės
inžinerijos ar gaisro rizikos
skaičiavimus) patikrinimo
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45.

46.

47.

48.

procedūros VPGT atlikimą,
Priemonė neįvykdyta (vykdytojas VPPV)
patvirtinti kriterijus, kuomet šių
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
Įvykdyta. Parengtas Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų (GSPR) pakeitimo projektas.
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
Įvykdyta. GSPR pakeitimo projektas paskelbtas TAIS.
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
Priemonė vykdoma. 2020 metais vykdymą kontroliuos STT.
užbaigimo tvarkos aprašo 18 ir
20 p.
Atsisakyti nustatytų neatitikčių
atšaukimo dėl pasikeitusio teisės
akto išaiškinimo kriterijaus
(kaip atšaukimo pagrindo).
Įvertinti departamente priimtus
VPP veiklą reglamentuojančius Įvykdyta. Numatyta kasmet apibendrinti konsultacijų patirtį ir keisti reikalingus teisės aktus.
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49.

50.

51.

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
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, į karjeros
valstybės tarnautojus pakeitimo.
Kaip įmanoma tiksliau ir
konkrečiau reglamentuoti
patarėjų pareigybių

Įvykdyta. Aplinkos ministro 2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-500 į statinio techninį pasą
integruota gaisrinės saugos dalis.

Įvykdyta. Įvertintos rizikos, teisės aktų projektų rengimas, VPP pareigūnų skirstymas į komisijas, tarnybinės pagalbos
skirstymas centralizuotas PAGD VPPV. Pašalintos įvertintos rizikos.

Įvykdyta. Departamento direktoriaus 2018m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-316 (2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr.
1-424 redakcija) panaikintos departamento patarėjų (pagal darbo sutartį) pareigybės ir nuo 2019 m. sausio 1 d. įsteigtos
patarėjų, (karjeros valstybės tarnautojų) pareigybės;
Departamento direktoriaus 2018m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 1-430 patvirtinti nauji departamento patarėjų pareigybių
aprašymai.
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52.

53.

54.

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
Teikti informaciją Vidaus
reikalų ministerijos Korupcijos
prevencijos ir vidaus tyrimų
skyriui (toliau – VRM KPVTS)
apie departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose atliekamus
tarnybinius patikrinimus (pagal
Korupcijos prevencijos 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 informaciją, susijusią
su Valstybės tarnybos įstatymo
34 straipsnio 1 dalies nuostatų
taikymu, sprendžiant klausimą
dėl įsiteisėjusiuose teismo
sprendimuose konstatuotų
įstaigos įstatymų ir kitų teisės
aktų pažeidimų

Įvykdyta:
1. Departamento Valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija įvertino valstybės tarnautojų pareigybių sąraše
esančių pareigybių atitikimą valstybės tarnautojo sąvokos turiniui ir pasiūlė 15 karjeros valstybės tarnautojų pareigybių
neatitinka valstybės tarnautojo sąvokos turinio.
2. Departamento direktoriaus 2018m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-316 (2018 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1-424
redakcija) šios pareigybės buvo panaikintos ir vietoje jų įsteigtos darbuotojų, pagal darbo sutartį, pareigybės.
Pažymėtina, kad 2018-01-01 VPGT buvo įsteigtos 333 karjeros valstybės tarnautojų pareigybės, o nuo 2019-01-01
įvykus reorganizacijai VPGT įsteigta 220 karjeros valstybės tarnautojų pareigybių.

Įvykdyta. Informacija teikiama teisės aktų nustatyta tvarka.

Įvykdyta. Per 2019 metus renkant duomenis apie departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus iš Administracinių
teisės nusižengimų, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų ir įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registrų
nustatyti 4 atvejai, kurie nebuvo žinomi. Visais atvejais pareigūnams taikytas atleidimas iš tarnybos (pradėti
ikiteisminiai, nutraukti dėl susitaikymo, laidavimo, pripažinta, kad padarė tyčinį nusikaltimą).
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55.

56.

57.

58.

Sudaryti galimybes valstybinės
priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos (toliau – VPGT)
darbuotojams ar asmenims,
susijusiems su įstaiga
sutartiniais santykiais, pateikti
informaciją apie pažeidimus ir
viešinti tokių parnešimų teikimo
galimybes
Apskaičiuoti įstaigos atsparumo
korupcijai lygį (toliau – AKL)
Departamento ir jam pavaldžių
įstaigų interneto svetainėse
kasmet skelbti AKL nustatymo
rezultatus

Įvykdyta. Informaciją apie galimus pažeidimus VPGT darbuotojai departamentui gali pateikti naudodamiesi
departamento pasitikėjimo telefonu bei pasitikėjimo elektroniniu paštu. Taip pat sudarytos sąlygos tai padaryti į įstaigą
atvykus asmeniškai.
Būdai kaip pateikti duomenis viešinami departamento interneto puslapyje.
Per 2019 metus buvo gauti 67 pranešimai.

Įvykdyta.
2020 m. sausio 15 d. užpildytas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo klausimynas Nr. 6-162.
Įvykdyta. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo klausimynas paskelbtas departamento internetiniame
puslapyje, skiltyje „Korupcijos prevencija“.

Papildomai atlikta
Departamento direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1-427 patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas.

KPVTV Korupcijos prevencijos skyriaus viršininkas

Egidijus Užolas

__________________________

