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1. Įvykdyta
2021 m. gegužės mėn. patikrinti
visų BPC darbuotojų privačių interesų deklaracijose pateikti duomenys. Pastebėta, kad nors teisės aktai, reglamentuojantys, kokius
duomenis turi pateikti deklaruojantysis, nesikeitė, ir nuolat buvo
teikiamos konsultacijos, tačiau nežymių klaidų neišvengta. Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus ir dažniausiai sulaukiamus klausimus,
parengtos papildomos rekomendacijos.
Tarnybinis pranešimas 2021-0809 reg. Nr. P10-1141 pateiktas
BPC viršininkui.

1. Kasmet atliekama PAGD ir jam
pavaldžiose įstaigose dirbančių asmenų
privačių interesų deklaracijose pateiktų
duomenų peržiūra, su jos rezultatais
supažindinti suinteresuoti asmenys.
2. Iki VTEK nustatyto termino
pabaigos pateikusių naujas privačių
interesų deklaracijas PAGD ir jam
pavaldžių įstaigų deklaruojančių asmenų
kiekis – 100 proc.

2. Įvykdyta
iki VTEK nustatyto termino, visi
BPC darbuotojai yra pateikę
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naujas privačių interesų deklaracijos formas per Privačių interesų registrą (PINGER).

4.

6.

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, taip pat už kitus nusižengimus, nurodytus
Valstybės tarnybos įstatymo 33
straipsnio 5 dalyje ir Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 3 dalyje.
Pagal iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų
registro (toliau – Apdraustųjų registras) gautus duomenis atlikti
tikrinimus dėl galimų valstybės
tarnautojų ir kitų deklaruojančių
asmenų interesų konfliktų.

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė
Aušra Atkočiūnaitė
Nuolat, pael. p.
gal poreikį
ausra.atkociunaite@112.lt
tel. Nr. +37052391920

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė
Aušra Atkočiūnaitė
el. p.
ausra.atkociunaite@112.lt
tel. Nr. +37052391920

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, taip pat už kitus nusižengimus, nurodytus Valstybės tarnybos įstatymo 33 straipsnio 5 dalyje ir Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 3 dalyje.

Pagal iš Apdraustųjų registro gautus
duomenis kasmet atliekami PAGD ir jam
pavaldžiose įstaigose pareigas einančių
Ne rečiau
valstybės tarnautojų ir kitų deklaruojannei kartą per
čių asmenų tikrinimai dėl:
kalendorinius metus
1. Valstybės
tarnautojams
išduotų
leidimų dirbti kitą darbą.

Per 2021 m. BPC valstybės tarnautojams nebuvo skirta tarnybinė
nuobauda, padarius tokio pobūdžio
pažeidimus.

Įvykdyta
Atlikti 2 tikrinimai (tarnybiniai
pranešimai 2021-05-31 reg. Nr.
P10-756 ir 2021-12-10 reg. Nr.
P10-1671):
1. BPC valstybės tarnautojai dirbantys kitą darbą turi leidimus
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2. Galimų interesų konfliktų dirbant kitą
darbą pagal darbo sutartį ir (ar) valstybės
tarnautojų dalyvavimu su valstybės
tarnyba
ar
vidaus
tarnyba
nesuderinamoje veikloje.
3. Viešųjų pirkimų principų pažeidimų.
Pagal iš Mokesčių mokėtojų registro
gautus duomenis dėl galimų interesų
konfliktų vykdant individualią veiklą, ir
(ar) valstybės tarnautojų dalyvavimu su
valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba nesuderinamoje veikloje.

7.

Pagal iš Administracinių nusižengimų registro ir Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registro
gautus duomenis atlikti tikrinimus dėl valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės.

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus
vyriausioji specialistė
Aušra Atkočiūnaitė
el. p.
ausra.atkociunaite@112.lt
tel. Nr. +37052391920

Ne rečiau
nei kartą per
kalendorinius metus

Pagal iš Administracinių nusižengimų
registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautus duomenis atliekami PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
pareigas einančių valstybės tarnautojų
patikrinimai.

dirbti kitą darbą, kaip reglamentuota teisės aktuose.
2. Nenustatyta, kad dėl BPC valstybės tarnautojų vykdomos kitos
veiklos jiems kiltų interesų konfliktas arba jos būtų nesuderinamos
su valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba.
BPC valstybės tarnautojų individuali veikla tikrinama pagal Apdraustųjų registro duomenis ir informaciją, kurią pateikia patys
valstybės tarnautojai. Patikrinimo
metu nenustatyta, kad dėl kitos
veiklos BPC valstybės tarnautojams kiltų interesų konfliktas
(BPC negauna duomenų iš Mokesčių mokėtojų registro).
Įvykdyta
Atlikti 2 tikrinimai (tarnybiniai
pranešimai 2021-06-25 reg. Nr.
974 ir 2021-12-16 reg. Nr. P101695). Nenustatyta BPC valstybės
tarnautojų veiksmuose įstatymuose nustatytų pagrindų, kurie
užkirstų kelią jiems toliau eiti pareigas arba būtų tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės taikymu.
BPC atliktas tarnybinis patikrinimas statutiniam valstybės tarnautojui, kad jam ikiteisminio tyrimo
byloje buvo pareikšti įtarimai
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8.

9.

BPC Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus
Didinti VRM informacinės siste- vyriausioji specialistė
Ne rečiau
mos Centrinio duomenų banko Aušra Atkočiūnaitė
nei kas pus(toliau – VRIS CDB) duomenų el. p.
metį
tvarkymo kontrolę.
ausra.atkociunaite@112.lt
tel. Nr. +37052391920

Kasmet atliekamas VRM pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
VRIS CDB duomenų tvarkymo ir naudojimo teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, atsitiktine tvarka patikrinant ne mažiau kaip 20 proc. padalinio darbuotojų.

VRM KPVTS teikti informaciją
apie PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose atliekamus tarnybinius
patikrinimus
(vykdant

VRM KPVTS nuolat teikiama informacija apie PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose atliekamus tarnybinius patikrinimus.

BPC Parengties ir kokybės kontrolės sky- Nuolat, pariaus
gal poreikį
vyriausioji specialistė

padarius nusikalstamas veikas.
Tarnybinis patikrinimas
nutrauktas, nustačius, kad ikiteisminio tyrimo institucijos sprendimu, teismo sprendimu ar
nuosprendžiu įvertinta pareigūno
veika, dėl kurios yra gauta informacija apie galimą tarnybinį nusižengimą, ir joje teisės aktų pažeidimų nekonstatuota. Apie tai
informuotas Departamento Vidaus
tyrimo skyrius.
BPC atliekamas 1 tarnybinis patikrinimas, pradėtas 2019-01-08,
kad valstybės tarnautojui ikiteisminio tyrimo byloje
buvo pareikšti įtarimai padarius
nusikalstamas veikas.
Tarnybinis patikrinimas
sustabdytas, kol bus priimtas
procesinis sprendimas šioje byloje.
Įvykdyta
Per 2021 m. atlikti du patikrinimai,
kurių metu atsitiktine tvarka buvo
patikrinti 57 proc. BPC darbuotojų, turinčių leidimą dirbti su
VRIS CDB. Patikrinimų metu pažeidimų nustatyta nebuvo (tarnybiniai pranešimai 2021-08-27 reg.
Nr. P10-1214 ir 2021-12-21 reg.
Nr. P10-1717).
Įvykdyta
2021 m. pradėti du darbo pareigų
pažeidimo tikrinimai darbuotojų
(dirbusių pagal darbo sutartis)
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Korupcijos prevencijos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro 2019 m.
vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120
„Dėl korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau
– Korupcijos prevencijos aprašas) pagal 35, 36 punktuose numatytus reikalavimus).

10.

Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti įstaigos informaciją, susijusią su valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pareigūnams išmokėta kompensacija
už trečiojo asmens jam padarytus
sužalojimus bei pareigūno, vykdžiusio tarnybines pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens
veiksmų, artimiesiems išmokėta
kompensacija.

Aušra Atkočiūnaitė
el. p.
ausra.atkociunaite@112.lt
tel. Nr. +37052391920

BPC viršininkas Audrius Čiuplys
el. p. audrius.ciup- Nuolat
lys@112.lt
tel. Nr. +37052391911

atžvilgiu.
Darbuotojas, padaręs šiukštų darbo
pareigų pažeidimą (t. y. neatvyko į
darbą visą darbo dieną (pamainą)
be pateisinamos priežasties), BPC
viršininko įsakymu įspėtas apie galimą atleidimą už antrą tokį pažeidimą. Apie tai informuotas VRM
KPVTS ir PAGD VTS.
Kitas darbo pareigų pažeidimo
tikrinimą nutrauktas, atsižvelgiant
į tai, kad darbuotojas (savo noru)
buvo atleistas iš BPC esančių pareigų. Apie šio patikrinimo pradėjimą VRM KPVTS ir PAGD VTS
neinformuoti, kadangi patikrinimas buvo pradėtas dėl vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo (t. y.
nepranešimo apie suteiktus
nedarbingumo pažymėjimus), o
šiurkštus pažeidimas (t. y. neatvykimas į darbą (praktiką) visą dieną
be pateisinamos priežasties), buvo
darbuotojo tęstinė veika.
100 proc. nustatytais terminais ir tvarka
pateikta ieškinių dėl pareigūnui išmokėtos kompensacijos už trečiojo asmens
jam padarytus sužalojimus vykdant tarPer 2021 m. tokių atvejų BPC
nybines pareigas bei pareigūno, vykdžiunebūta.
sio tarnybines pareigas ir žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų, artimiesiems išmokėtos kompensacijos išieškojimo iš
trečiojo asmens.
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1. Bendras teisminių ginčų skaičius.

11.

15.

Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų informaciją, susijusią su
įsiteisėjusiuose teismų sprendimuose konstatuotais PAGD ar
pavaldžios įstaigos padarytais įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais.

Kaupti ir analizuoti duomenis apie tai, kokius ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose
ir su kokiais tiekėjais susijusius
ekspertinius vertinimus yra atlikę
įstaigoje dirbantys ekspertai.

BPC viršininkas Audrius Čiuplys
el. p. audrius.ciup- Nuolat
lys@112.lt
tel. Nr. +37052391911

BPC viršininkas Audrius Čiuplys
el. p. audrius.ciup- Nuolat
lys@112.lt
tel. Nr. +37052391911

1. 6 teisminiai ginčai, iš kurių vienas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs.

2. Vienas teismo sprendimas (Lie2. Teismų sprendimų, kuriuose buvo
tuvos apeliacinio teismo 2021-07konstatuoti PAGD ar pavaldžios įstaigos
01 priimtas sprendimas
padaryti įstatymų ir kitų teisės aktų
civilinėje byloje).
pažeidimai, skaičius.
3. 100 proc. taikyta tarnybinė atsakomybė dėl teismų sprendimų, kuriuose
konstatuoti PAGD ar pavaldžios įstaigos
darbuotojų padaryti įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimai.

3. BPC viršininko priimtas sprendimas nepradėto BPC Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų atžvilgių tarnybinio patikrinimo, neįžvelgus jų veiksmuose
tarnybinio nusižengimo požymių
(tarnybinis pranešimas 2021-1208 reg. Nr. 41IL-1182).

1. Reglamentuota PAGD ir jam
pavaldžiose
įstaigose
ekspertinius
vertinimus viešuosiuose pirkimuose
atliekančių ekspertų paskyrimo tvarka.
Per 2021 m. BPC tokie eksperti2. Sudaryti ir esant poreikiui atnaujinami niai vertinimai atlikti nebuvo.
ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose atliekančių ekspertų sąrašai.
Duomenys apie ekspertų atliktus ekspertinius vertinimus kaupiami ir esant poreikiui teikiami Vidaus tyrimų skyriui.

__________________________

