TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMA
2021-05-17 Nr. 6-1760
Vilnius
Teisės akto projekto pavadinimas: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymas „Dėl
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės
saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – teisės akto projektas).
Teisės akto projekto tiesioginis rengėjas: PAGD prie VRM Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyriaus vyriausiasis
specialistas Laimonas Stulginskas.
Antikorupciniu požiūriu rizikingos teisės akto projekto nuostatos: nėra.

Eil.
Nr.

1.

Kriterijus

Teisės akto projektas nesudaro
išskirtinių ar nevienodų sąlygų
subjektams, su kuriais susijęs teisės
akto įgyvendinimas

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

pildo teisės akto projekto vertintojas

pildo teisės akto projekto tiesioginis
rengėjas

pildo teisės akto projekto
vertintojas

Teisės akto projektu siekiama atlikti
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų,
patvirtintų PAGD prie VRM direktoriaus
2010-12-07 įsk. Nr. 1-338, pakeitimus,
vykdant Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos raštišką pavedimą
(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos 2020-11-16 raštas Nr. 1D6061), taip pat atsižvelgiant PAGD prie
VRM gaunamus asmenų raštiškus
paklausimus, į žodinius paklausimus,
gaunamus PAGD prie VRM bendruoju
konsultavimo telefonu, į el. paštu
gaunamus paklausimus dėl teisės akto
atskirų nuostatų taikymo.
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Eil.
Nr.

2.

3.

4.

5.

6.

Kriterijus

Teisės akto projekte nėra spragų ar
nuostatų, leisiančių dviprasmiškai
aiškinti ir taikyti teisės aktą
Teisės akto projekte nustatyta, kad
sprendimą dėl teisių suteikimo,
apribojimų nustatymo, sankcijų
taikymo ir panašiai priimantis
subjektas atskirtas nuo šių
sprendimų teisėtumą ir
įgyvendinimą kontroliuojančio
(prižiūrinčio) subjekto
Teisės akto projekte nustatyti
subjekto įgaliojimai (teisės) atitinka
subjekto atliekamas funkcijas
(pareigas)
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sprendimo priėmimo
kriterijų (atvejų) sąrašas
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų,
kai priimant sprendimus taikomos
išimtys

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
Teisės akto projektas nesukuria išskirtinių
ar nevienodų sąlygų subjektams, su
kuriais susijęs šio teisės akto
įgyvendinimas.
Teisės akto projekto nuostatos yra aiškios
ir nesudaro galimybės dviprasmiškai
aiškinti ir taikyti teisės aktą.
Teisės akto projekte sprendimą priimantis
ir teisėtumą ir įgyvendinimą
kontroliuojantis (prižiūrintis) subjektas
nenustatomas.

Teisės akto projekte subjekto įgaliojimai
(teisės) ir atliekamos funkcijos (pareigos)
nenustatomos.
Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų)
sąrašas.
Teisės akto projekte nustatytas baigtinis
sąrašas motyvuotų atvejų, kai priimant
sprendimus taikomos išimtys:
461 p. nurodoma, jog „ant statinio stogo
įrengiant terasų, automobilių saugyklų ir
panašias vaikščioti arba važinėti skirtas
grindų dangas, stogo konstrukcijų
atsparumas ugniai turi būti ne mažesnis

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
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Eil.
Nr.

Kriterijus

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
kaip statinio aukštų perdangų atsparumas
ugniai. Šio punkto nuostatos nėra
taikomos, kai ant statinio stogo įrengiami
paklotai, takai stogo elementams ir (ar)
inžinerinei įrangai aptarnauti.“ Punkte
pateikiamas baigtinis sąrašas atvejų
kuomet stogo konstrukcijų atsparumas
ugniai gali būti mažesnis, nei statinio
aukštų perdangų atsparumas.
111 p. nurodoma, jog „evakavimo(si)
keliuose draudžiama įrengti laiptus,
turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį,
išskyrus Gyvenamųjų pastatų gaisrinės
saugos taisyklėse [10.2] ir Gamybos,
pramonės ir sandėliavimo statinių
gaisrinės saugos taisyklėse [10.17]
nustatytus atvejus.“ Punkte pateikiama
nuoroda į kitus teisės aktus, kuriuose
apibrėžiamos išimtys draudimui
evakavimo(si) keliuose įrengti laiptus,
turinčius skirtingą pakopų aukštį ar plotį.
118 p. nurodoma, jog „evakuacinių
išėjimų durų varčia turi atsidaryti
evakuacijos kryptimi. Leidžiama
projektuoti duris, atidaromas į patalpų
vidų, kai pro evakuacinio išėjimo duris
evakuojasi (yra evakuojama) ne daugiau
kaip 15 žmonių.“ Punkte nurodoma
išimtis, kada leidžiama projektuoti į

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
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Eil.
Nr.

7.

8.

9.

Kriterijus

Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų priėmimo, įforminimo
tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas
Teisės akto projekte nustatyta
sprendimų dėl mažareikšmiškumo
priėmimo tvarka
Jeigu pagal numatomą reguliavimą
sprendimus priima kolegialus
subjektas, teisės akto projekte
nustatyta kolegialaus sprendimus
priimančio subjekto:
9.1. konkretus narių skaičius,
užtikrinantis kolegialaus
sprendimus priimančio subjekto
veiklos objektyvumą;
9.2. jeigu narius skiria keli
subjektai, proporcinga kiekvieno
subjekto skiriamų narių dalis,
užtikrinanti tinkamą atstovavimą
valstybės interesams ir kolegialaus
sprendimus priimančio subjekto
veiklos objektyvumą ir skaidrumą;
9.3. narių skyrimo mechanizmas;
9.4. narių rotacija ir kadencijų
skaičius ir trukmė;
9.5. veiklos pobūdis laiko atžvilgiu;
9.6. individuali narių atsakomybė

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
patalpų vidų, o ne evakuacijos kryptimi
atsidarančias duris.
Teisės akto projekte sprendimų priėmimo,
įforminimo tvarka ir priimtų sprendimų
viešinimas nenustatomas.
Teisės akto projekte sprendimų dėl
mažareikšmiškumo priėmimo tvarka
nenustatoma.
Teisės akto projekte kolegialus
sprendimus priimantis subjektas
nenumatytas.

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
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Eil.
Nr.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kriterijus

Teisės akto projekto nuostatoms
įgyvendinti numatytos
administracinės procedūros yra
būtinos, nustatyta išsami jų taikymo
tvarka
Teisės akto projekte nustatytas
baigtinis sąrašas motyvuotų atvejų,
kai administracinė procedūra
netaikoma
Teisės akto projektas nustato jo
nuostatoms įgyvendinti numatytų
administracinių procedūrų ir
sprendimo priėmimo konkrečius
terminus
Teisės akto projektas nustato
motyvuotas terminų sustabdymo ir
pratęsimo galimybes
Teisės akto projektas nustato
administracinių procedūrų
viešinimo tvarką
Teisės akto projektas nustato
kontrolės (priežiūros) procedūrą ir
aiškius jos atlikimo kriterijus
(atvejus, dažnį, fiksavimą,
kontrolės rezultatų viešinimą ir
panašiai)
Teisės akto projekte nustatytos
kontrolės (priežiūros) skaidrumo ir
objektyvumo užtikrinimo
priemonės

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
Teisės akto projekte administracinės
procedūros nenumatytos.

Teisės akto projekte administracinės
procedūros nenumatytos.
Teisės akto projekte jo nuostatoms
įgyvendinti numatytų administracinių
procedūrų ir sprendimo priėmimo
konkrečių terminų nenustatoma.
Teisės akto projekte terminų sustabdymas
ir pratęsimas nereglamentuojamas.
Teisės akto projekte administracinių
procedūrų viešinimo tvarka nenustatoma.
Teisės akto projekte kontrolės (priežiūros)
procedūros nenustatomos.

Teisės akto projekte kontrolės (priežiūros)
procedūros nenustatomos.

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą
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Eil.
Nr.

17.

18.

19.

Kriterijus

Teisės akto projekte nustatyta
subjektų, su kuriais susijęs teisės
akto projekto nuostatų
įgyvendinimas, atsakomybės rūšis
(tarnybinė, administracinė,
baudžiamoji ir panašiai)
Teisės aktų projekte numatytas
baigtinis sąrašas kriterijų, pagal
kuriuos skiriama nuobauda
(sankcija) už teisės akto projekte
nustatytų nurodymų nevykdymą, ir
nustatyta aiški jos skyrimo
procedūra
Kiti svarbūs kriterijai

Teisės akto projekto
tiesioginis rengėjas:

Pagrindimas (nurodomos konkrečios
teisės akto projekto ar kitų teisės aktų
nuostatos, pagrindžiančios teigiamą
atsakymą, arba pateikiamos antikorupcinį
teisės akto projekto vertinimą atliekančio
specialisto pastabos ir pasiūlymai dėl
korupcijos rizikos mažinimo)
Teisės akto projekte atsakomybės rūšys
nenustatomos.

Teisės akto projekto pakeitimas,
mažinantis korupcijos riziką, arba teisės
akto projekto tiesioginio rengėjo
argumentai, kodėl neatsižvelgta į
pastabą

Išvada dėl teisės akto
projekto pakeitimų arba
argumentų, kodėl
neatsižvelgta į pastabą

Teisės akto projekte nuobaudų (sankcijų)
skyrimo kriterijai ir procedūros
nenustatomos.

Nėra.

PAGD prie VRM Valstybinės priešgaisrinės
priežiūros valdybos Gaisrų prevencijos skyriaus
vyriausiasis specialistas Laimonas Stulginskas
(pareigos)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(data)

Teisės akto projekto
vertintojas:

PAGD prie VRM teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo komisijos
pirmininkas Arnoldas Silius
(pareigos)
(vardas ir pavardė)
(parašas)

––––––––––––––––––––

(data)

