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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų
valdybos
Korupcijos prevencijos skyriui
KOVOS SU KORUPCIJA PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO
DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA
2019-01-15 Nr. 41IL-34
Vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2016-06-22 įsakymu Nr. 1-199 „Dėl korupcijos
prevencijos ir kontrolės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 2016-07-11
įsakymu Nr. 1-221 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose vykdymo tvarkos aprašo,
patvirtinto 2016-06-22 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-199 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžiose įstaigose
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21 punkto pakeitimo“, bei 2018-01-19 įsakymu Nr. 1-28
„Dėl kovos su korupcija Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų
ministerijos programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių plano patvirtinimo“, pateikiame
priemonių plano įvykdymo ataskaitą:
Eil. Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Skelbti departamento
interneto puslapyje
informaciją apie
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
išaiškintus korupcijos
atvejus

2.

Departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose

Tikslas
Informuoti visuomenę
apie departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
išaiškintus korupcijos
atvejus. Viešinti
departamento
antikorupcinės veiklos
rezultatus bei Kovos su
korupcija programos
įgyvendinimo priemonių
plano veiksmingumą
Viešinti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
vykdomos

Įvykdymo
terminas
Nuolat

Nuolat

Įvykdymas
2018 m. Bendrajame
pagalbos centre (toliau
– BPC) korupcijos
pasireiškimo atvejų
nustatyta nebuvo.

BPC internetiniame
tinklalapyje
www.bpc.lrv.lt įkeltos

2
skelbti parengtus
norminius teisės aktus,
susijusius su
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
vykdoma antikorupcine
veikla

antikorupcinės veiklos
rezultatus, didinti kovos
su korupcija priemonių
skaidrumą

3.

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

Užtikrinti ekspertų
nešališkumą atliekant
ekspertinius vertinimus
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose

4.

Didinti Vidaus reikalų
Išvengti situacijų, kai
informacinės sistemos
Vidaus reikalų
Centrinio duomenų banko informacinės sistemos

Nuolat

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

Kovos su korupcija
departamento
programos
įgyvendinimo metinės
priemonių planų
ataskaitos ir Kovos su
korupcija departamento
programos
įgyvendinimo metiniai
priemonių planai, BPC
2016 m. Korupcijos
pasireiškimo tikimybė
viešųjų pirkimų
atlikimo srityje
vertinimas,
departamento
direktoriaus priimto
2016-06-22 įsakymu
Nr. 1-199 Korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
vykdymo tvarkos
aprašas, 2016-06-09
įsakymu Nr. 1-185
Paramos gavimo ir
panaudojimo
departamento ir jam
pavaldžiose įstaigose
tvarkos aprašas.
BPC tokie ekspertiniai
vertinimai atlikti
nebuvo. Vadovaujantis
Viešųjų pirkimų
tvarkos aprašu,
patvirtintu
departamento
direktoriaus
2017-07-24 įsakymu
Nr. 1-234, BPC
pirkimus gali atlikti tik
iki 3000 (be PVM),
todėl visus pirkimus
virš 3000 (be PVM)
pagal įgaliojimą atliko
departamentas.
2018 m. patikrinta 1
kartą. Pažeidimų
nustatyta nebuvo.

3
duomenų tvarkymo
kontrolę

Centrinio duomenų
banko duomenimis
naudojamasi neteisėtai ir
nepagrįstai

5.

Nuolat atnaujinti
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
interneto puslapiuose
esančią informaciją apie
korupcijos prevenciją

Informuoti visuomenę
apie departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
veiklą korupcijos
prevencijos ir kontrolės
srityje ir jos rezultatus

Nuolat

6.

Iš Administracinių teisės
pažeidimų registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
neteistųjų registro gautų
duomenų pagrindu atlikti
tikrinimus dėl valstybės
tarnautojų tarnybinės
atsakomybės

Įvertinti, ar nėra
įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkerta
kelią departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
darbuotojui toliau eiti
pareigas ar yra tiesiogiai
susiję su tarnybinės
atsakomybės
taikymu

Ne rečiau
kaip du
kartus per
metus

2019-09-19 į IRD prie
VRM išsiųsti prašymai
(pranešimo reg. Nr.
41D-535) išregistruoti
iš Vidaus reikalų
informacinės sistemos
Centrinio duomenų
banko naudotojų sąrašo
BPC darbuotojus,
kuriems nėra būtinybės
naudotis Vidaus reikalų
informacinės sistemos
Centrinio duomenų
banko duomenimis
vykdant pareigybės
aprašymuose numatytas
funkcijas, taip
išvengiant situacijų,
kad šiais duomenimis
būtų naudojamasi
nepagrįstai.
BPC internetiniame
tinklalapyje
www.bpc.lrv.lt įkelta
Kovos su korupcija
Departamento
programos
įgyvendinimo 2017
metų priemonių plano
ataskaita ir Kovos su
korupcija
Departamento
programos
įgyvendinimo 2018
metų priemonių planas.
2018 m. patikrinimai
atlikti du kartus
(2018-08-01 už 2017
m. III-IV ketvirčius ir
2018 m. I-II ketvirčius,
2018-12-21 už 2018 m.
III-IV ketvirčius).
BPC pareigūnų
veiksmuose nenustatyta
įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkirstų
kelią jiems toliau eiti
pareigas arba būtų
tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės

4

7.

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

8.

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

9.

10.

taikymu.
2018 m. nebuvo
poreikio atnaujinti BPC
veiklos sričių sąrašo.

Užtikrinti departamento
ir jam pavaldžių įstaigų
vykdomų veiklos sričių
sisteminimą, siekiant
užtikrinti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo juose
nuoseklumą ir
periodiškumą
Užkirsti, kad
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
dirbtų tik įstatymuose
nustatytus reikalavimus
atitinkantys asmenys

Pagal
poreikį iki
2018 m.
gruodžio
1 d.

Nuolat,
pagal
poreikį

2018 m. BPC
nesikreipė į STT, nes
asmenys nebuvo
skiriami į tokias
pareigas, kuriom reiktų
STT patikrinimo.

Užtikrinti informacijos
apie pažeidimus
pateikimą
administruojančioms
institucijoms

Nuolat,
pagal
poreikį

2018 m. BPC
darbuotojams nebuvo
skirtos tarnybinės
(drausminės)
nuobaudos už
nusižengimus,
susijusiais su Viešųjų ir
privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.

Kelti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų
sąmoningumo lygį,
siekiant išvengti galimų
interesų konfliktų

Pagal
poreikį

2018 m. parengti 3
rekomendacinio
pobūdžio išaiškinimai:
- 2018-01-29 parengtas
Lietuvos Respublikos
Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo išaiškinimas
(reg. Nr. P10-87) dėl
privačių interesų
deklaravimo viešojo
pirkimo komisijos
nariams, asmenims,
perkančiosios
organizacijos vadovo
paskirties atlikti
supaprastintus

5

11.

Vykdyti viešųjų ir
privačių interesų
deklaracijose pateiktų
duomenų kontrolę

Užtikrinti Viešųjų ir
privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
nuostatų laikymosi
kontrolę

Kasmet.
Ne rečiau
nei
kartą per
metus

12.

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

Užkirsti kelią galimiems
interesų konfliktams,
susijusiems su funkcijų
vykdymu dirbant
papildomą darbą, ir (ar)
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
darbuotojams dalyvauti
su valstybės tarnyba ar
vidaus tarnyba

Kasmet.
Ne rečiau
nei
kartą per
metus

pirkimus, ir viešųjų
pirkimų procedūrose
dalyvaujantiems
ekspertams.
- 2018-03-13 parengta
atmintinė (reg. Nr.
41IL-774) dėl viešųjų ir
privačių interesų
deklaracijų pildymo,
tikslinimo ir pateikimo
BPC darbuotojams,
administruojantiems
pagalbos skambučius ir
vykdantiems PGP
valdymą.
- 2018-11-08 pakeista
(papildyta) atmintinė
dėl leidimų kitam
darbui ir vykdomos
kitos veiklos.
2018 m. atliktas 1
išsamus visų BPC
darbuotojų pateiktų
privačių interesų
deklaracijų
patikrinimas.
Taip pat vykdant kitas
priemones ir esant
dažnam poreikiui,
nuolat tikrinamos
atskirų BPC darbuotojų
deklaracijos
(pateikimas, pateikimo
laikas, pateiktų
duomenų teisingumas
ir t.t.). Nustačius
trūkumams, darbuotojai
įpareigojami pašalinti
šiuos trukumus
(neatitikimus).
2018 m. spalio mėn.
patikrinta.
Pradėti 2 tarnybiniai
patikrinimai dėl teisės
aktų nesilaikymo
(vienu atveju atliktas
tarnybinis patikrinimas,
tačiau tarnybinė
nuobauda valstybės
tarnautojui neskirta,
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nesuderinamoje veikloje

13.

Skelbti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
vadovų darbotvarkes

Viešinti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
vykdomą veiklą

Nuolat

14.

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

Vykdyti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų apsaugą nuo
galimo neteisėto
poveikio, kuriuo
siekiama paveikti
sąžiningą ir objektyvų
pareigų atlikimą

2018 m.
pagal
poreikį

15.

Atlikti departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose
vykdomų viešųjų pirkimų
dokumentų projektų
antikorupcinį vertinimą

Užtikrinti departamente
ir jam pavaldžiose
įstaigose rengiamų
viešųjų pirkimų
dokumentų atitiktį
Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos ir
Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių
interesų derinimo

2018 m.
pagal
poreikį

kadangi pažeidimas
nesukėlė intereso
konflikto ir yra
mažareikšmis, antru
atveju tarnybinis
patikrinimas nebaigtas,
kadangi valstybės
tarnautojui yra
suteiktos atostogos
vaikui prižiūrėti).
Internetinėje svetainėje
skelbiama informacija
apie iš anksto
numatytus viešus
darbinius susitikus,
kuriuose, be BPC
darbuotojų, dalyvauja ir
kiti privačių interesų
turintys asmenys. Kai
tokių viešų susitikimų
nėra numatyta, tai taip
pat yra nurodyta
svetainėje.
2018 m. tokio poreikio
nebuvo.
2018 m. BPC
darbuotojai tarnybiniais
tikslais vyko į Europos
Sąjungos ir Šengeno
erdvės valstybes.
Dar 2016 m. BPC
skyriams susipažinimui
buvo pateiktas
departamento
direktoriaus
2016-12-28 įsakymas
Nr. 1-447 „Dėl vykimų
į užsienio valstybes
klausimyno
patvirtinimo“.
Antikorupcinį
vertinimą
departamento, kartu ir
BPC, atliko
departamento AV
Viešųjų pirkimų
skyrius (išvada
2017-12-28 Nr. 6-647).
Pažeidimų BPC
atžvilgiu nustatyta
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valstybinėje tarnyboje
įstatymų nuostatų
reikalavimams

16.

Atlikti VPGT tarnybinių
transporto priemonių
naudojimo tvarką
reglamentuojančių teisės
aktų pakeitimus, nustatant
aiškias atsakingų už
tarnybinių transporto
priemonių naudojimo
kontrolę darbuotojų
funkcijas

Užtikrinti aiškią
tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo
tvarką

2018 m.
II ketvirtis

nebuvo.
BPC 2018 m. birželio
mėn. departamento
Korupcijos prevencijos
ir vidaus tyrimų
skyriui, pagal
2018-06-20 paklausimą
Nr. 9.4-148(3.52),
korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymui
apie VPGT viešųjų
pirkimų planavimą,
inicijavimą, vykdymą,
pirkimo sutarčių
sudarymą ir prekių
priėmimą bei apskaitą
reglamentuojančius
teisės aktus, pateikė
reikalaujamų
dokumentų kopijas.
BPC viršininko
2015-12-30 įsakymu
Nr. 41V-115
patvirtintose BPC
tarnybinių lengvųjų
automobilių
naudojimosi taisyklėse
nustatytos BPC
darbuotojų teisės ir
pareigos naudotis
tarnybiniais
lengvaisiais
automobiliais. Taip pat
BPC viršininko
2018-10-25 įsakyme
Nr. 41V-67
konkretizuotos paskirtų
atsakingų darbuotojų
pareigos. Tačiau
aukščiau minėtose
taisyklėse nėra
numatyta, kad
tarnybinių automobilių
techninę būklę
prižiūrėtų BPC
darbuotojas, turintis
reikiamų žinių
kompetentingai
įvertinti šią sritį, nes
BPC neturi tokią
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17.

Atlikti tarnybinių
lengvųjų automobilių
naudojimo tvarką
reglamentuojančių teisės
aktų pakeitimus nustatant
konkrečius pagrindus,
kuriais remiantis
darbuotojams galima
atimti teisę naudotis
tarnybiniu transportu

Užtikrinti aiškią
tarnybinių lengvųjų
automobilių naudojimo
tvarką

2018 m.
I ketvirtis

18.

Atlikti tarnybinių
transporto priemonių
naudojimo tvarką
reglamentuojančių teisės
aktų pakeitimus
užtikrinant nuolatinę
tarnybinių transporto
priemonių naudojimo
kontrolę

Užtikrinti nuolatinę
tarnybinių transporto
priemonių naudojimo
kontrolę

2018 m.
I ketvirtis

19.

VPGT perskaičiuoti
tarnybiniams
lengviesiems
automobiliams nustatytas
kuro normas

Užtikrinti nuolatinę
tarnybinių transporto
priemonių naudojimo
kontrolę

2018 m.
II ketvirtis

kvalifikaciją įgijusių
darbuotojų.
BPC viršininko
2015-12-30 įsakymu
Nr. 41V-115
patvirtintose BPC
tarnybinių lengvųjų
automobilių
naudojimosi taisyklėse
numatyta, kad už šių
taisyklių reikalavimų
nevykdymą taikomą
teisės aktų nustatyta
drausminė (tarnybinė)
ir materialinė
atsakomybė.
Be to, nustačius
tarnybinio automobilio
naudojimo pažeidimui,
bet kokiu atveju BPC
būtų atliekamas
tarnybinis patikrinimas.
Pagal reikalingumą (1
atsakingam darbuotojui
išėjus iš BPC)
pakeistas BPC
viršininko 2016-01-19
įsakymas Nr. 41V-9.
BPC viršininko
2018-10-25 priimtu
įsakymu Nr. 41V-67
paskirtas 1 BPC
darbuotojas atsakingas
už BPC tarnybinių
lengvųjų automobilių ir
specialiųjų lengvųjų
automobilių naudojimą,
naudojimo kontrolę,
saugojimą, techninę
priežiūrą ir remontą, o
jo nebuvimo tarnyboje
metu, paskirti kiti 2
BPC darbuotojai.
Iki 2018 m. gruodžio
mėn. BPC turėjo 1
tarnybinį lengvąjį
automobilį, kuriuo
vyko (vyksta) tik
tarnybiniais reikalais ir
tik iš anksto suderinus
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20.

Atlikti teisės aktų
pakeitimus bei atsisakyti
sunaudotų degalų
nurašymo būdo pagal
faktines išlaidas

Kontroliuoti VPGT
naudojamų tarnybinių
lengvųjų automobilių
realias kuro sąnaudas

2018m.
II ketvirtis

21.

Įvertinti realų tarnybinių
lengvųjų ir specialiųjų
lengvųjų automobilių
poreikį VPGT bei
atsisakyti VPGT
funkcijoms užtikrinti
nebūtinų ir daug lėšų
išlaikymui reikalaujančių
transporto priemonių
Įvertinti VPGT
naudojamų tarnybinių
lengvųjų automobilių
rūšis ir jų atitikimą
keliamiems
reikalavimams
Departamentui
pavaldžioms įstaigoms
tarnybinių lengvųjų
automobilių rūšies
nustatymo klausimus
derinti su departamento
atitinkamų skyrių
atstovais
Parengti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
valdomų asmens
duomenų apsaugos
organizavimo ir vykdymo
teisės aktus

Taupyti valstybės lėšas

2018 m.
II ketvirtis

Efektyviai naudoti
turimas transporto
priemones bei taupyti
valstybės lėšas

2018 m.
I ketvirtis

Apriboti galimybes
manipuliuojant
tarnybinių lengvųjų
automobilių
priskyrimais iškreipti
realų turimų
automobilių skaičių

Nuolat

Užtikrinti tinkamą
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
valdomų asmens
duomenų apsaugą

2018 m.
I-IV
ketvirtis

22.

23.

24.

su BPC viršininku,
todėl kuro normos
limitas nustatytas
nebuvo.
Nustatyta tvarka
kiekvienu vykimu
pildomi kelionės lapai
ir kas mėnesį – kuro
apskaitos ataskaita,
kurie pateikiami BPC
finansinę apskaitą
tvarkančiam padaliniui.
Įvertinta.
Iki 2018 m. gruodžio
mėn. BPC turėjo tik 1
tarnybinį automobilį.

Iki 2018 m. gruodžio
mėn. BPC turėjo 1
specialųjį tarnybinį
automobilį, todėl
įvertinimas nebuvo
atliktas.
Iki 2018 m. gruodžio
mėn. BPC turėjo 1
specialųjį tarnybinį
automobilį.

BPC viršininko
2018-06-06 įsakymu
Nr. 41V-38 patvirtinta
nauja „Asmens
duomenų tvarkymo
BPC taisyklių“
redakcija.
BPC viršininko
2018-07-24 įsakymu
Nr. 41V-42 patvirtinta
nauja „Vaizdo
duomenų tvarkymo
BPC taisyklių“
redakcija.
BPC viršininko
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2018-09-05 įsakymu
Nr. 41V-56 patvirtinti
BPC duomenų
tvarkymo veiklos
įrašai.

Viršininkas

Originalas siunčiamas nebus
Aušra Atkočiūnaitė, tel. Nr. (8 5) 2391920, el. p. ausra.atkociunaite@112.lt

Audrius Čiuplys

