PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS
REIKALŲ MINISTERIJOS TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO
IR DEPARTAMENTO VEIKLOS SRIČIŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
NUSTATYMO KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2019-12-13 Nr. 6-1861
Vilnius
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo komisijos (toliau – komisija) posėdis įvyko 2019 m. gruodžio 13 d. 9 val.
POSĖDYJE DALYVAVO:
Marius Sargevičius, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – departamentas) Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos (toliau –
KPVTV) viršininkas (komisijos pirmininkas);
Valdas Janonis, departamento KPVTV Korupcijos prevencijos skyriaus patarėjas (komisijos
narys);
Egidijus Užolas, departamento KPVTV Korupcijos prevencijos skyriaus viršininkas
(komisijos narys);
Aurimas Gudžiauskas, departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos (toliau –
VPPV) Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus viršininkas (komisijos narys).
DARBOTVARKĖ.
Naftos ir (ar) naftos produktų terminalų gaisrinės saugos reikalavimų aprašo projekto (toliau –
teisės akto projektas) antikorupcini vertinimas.
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas – departamento VPPV Gaisrų prevencijos skyriaus
viršininkas Vincas Sasnauskas.
SVARSTYTA:
Pažymėtina, kad galimai teisės akto projektas parengtas dėl to, kad aplinkos ministras 201712-08 įsakymu Nr. D1-991 pripažino netekusiu galios LR statybos ir urbanistikos ministro 1994-06-21
įsakymą Nr. 138 „Dėl respublikinių statybos normų RSN 157-94 patvirtinimo“.
Taigi darytina išvada, kad pateiktu teisės akto projektu siekiama reglamentuoti 2 metus
buvusią nereglamentuotą santykių sritį. Minėtas teisės akto projektas yra sudėtingas, didelės apimties,
siūlomas teisinis reglamentavimas nėra paaiškintas ir motyvuotas, todėl nėra galimybės komisijai atlikti
veiksmų, nustatytų Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo 24 punkte ir Antikorupcinio vertinimo
tvarkos aprašo 11 punkte.
analogiškos pastabos dėl šio teisės akto projekto jau buvo pateiktos departamento VPPV,
komisijos 2019 m. birželio 21 d. protokole Nr. 6-763, kuriame nutarta siūlyti teisės akto projektą
komisijai pateikti teisės aktų nustatyta tvarka.
NUTARTA.
1. Siūlyti teisės akto projekto rengėjui pateikti komisijai paaiškinimą bei kitą būtiną informaciją
apie tai, kokie esminiai pakeitimai atlikti rengiant projektą bei šių projektų motyvai;
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2. Departamento direktoriui siūlyti pratęsti teisės akto projekto antikorupcinio vertinimo
terminą iki kol bus surinkta ir įvertinta teisės akto projekto rengėjo pateikta informacija.
Komisijos nariai vienbalsiai pritarė
Atskiroji nuomonė balsavimo metu nepareikšta.
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