PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus
2021 m. balandžio d.
įsakymu Nr. 1KOVOS SU KORUPCIJA VALSTYBINĖJE PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO TARNYBOJE PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2021 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1

1.

2.

Priemonės pavadinimas

Tikslas

2

3

Korupcijos prevencijos įstatymo
9 straipsnyje nurodytais pagrindais ir tvarka kreiptis į Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybą (toliau – STT) dėl informacijos apie asmenį, siekiantį
eiti arba einantį pareigas PAGD
ir jam pavaldžiose įstaigose.

Įvykdymo
terminas
4

Kriterijai

Atsakingi asmenys

5
6
1. Į STT kreiptasi dėl visų asmenų,
pretenduojančių į pareigybes, prieš Žmogiškųjų išteklių
skiriant į kurias pateikiamas rašytinis valdymo skyrius
prašymas STT.

Užtikrinti, kad PAGD ir jam pavaldžioNuolat,
se įstaigose dirbtų tik įstatymuose nuspagal po- 2. Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas
tatytus reikalavimus atitinkantys asmereikį
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
nys.
pareigybių, prieš skiriant į kurias Vidaus tyrimų skyrius
pateikiamas rašytinis prašymas STT
pateikti informaciją apie skiriamą
asmenį, sąrašas.
Užtikrinti PAGD ir jam pavaldžių įsSudaryti ir kasmet atnaujinti taigų vykdomų veiklos sričių sistemi- 2021 m. PAGD sudarytas ir atnaujintas PAGD
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų nimą, siekiant užtikrinti korupcijos pasi- gruodžio 1 ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų Vidaus tyrimų skyrius
vykdomų veiklos sričių sąrašus. reiškimo tikimybės nustatymo jose nuo- d.
veiklos sričių sąrašas.
seklumą ir periodiškumą.
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1. Kasmet atliekama PAGD ir jam
pavaldžiose
įstaigose
dirbančių Vidaus tyrimų skyrius,
asmenų privačių interesų deklaracijose PAGD pavaldžių įspateiktų duomenų peržiūra, su jos taigų vadovai
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.

3.

Vidaus tyrimų skyrius,
PAGD struktūrinių,
teritorinių struktūrinių
padalinių ir PAGD
pavaldžių įstaigų vadovai

3. Parengtas ir PAGD direktoriaus
įsakymu patvirtintas naujos redakcijos Vidaus tyrimų skyrius
Ne rečiau PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
Vykdyti privačių interesų dekla- Užtikrinti Viešųjų ir privačių interesų nei kartą darbuotojų
privačių
interesų
racijose pateiktų duomenų kont- derinimo įstatymo nuostatų laikymosi per kalen- deklaravimo tvarkos aprašas.
rolę.
kontrolę.
dorinius
metus
4. Peržiūrėtas ir prireikus atnaujintas
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
pareigybių, kurias užimantys asmenys Vidaus tyrimų skyrius
privalo teikti privačių interesų
deklaracijas, sąrašas.
5. Patikrintos visų PAGD ir jam
pavaldžių
įstaigų
pirkimo
organizatorių, iniciatorių, komisijų Vidaus tyrimų skyrius
narių ir pirkimuose dalyvaujančių
ekspertų
privačių
interesų
deklaracijos, jie įspėjami dėl pastebėtų
galimų pažeidimų.
6. Atliktas PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų viešųjų pirkimų procedūrose
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dalyvaujančių bei vadovaujančias
pareigas einančių darbuotojų privačių
interesų
deklaracijose
pateiktos Vidaus tyrimų skyrius
informacijos ir PAGD valstybės
tarnautojams išduotų leidimų dirbti
kitą darbą duomenų palyginimas su
informacija apie organizuojamuose
viešuosiuose
pirkimuose
dalyvaujančius ir juos laiminčius
tiekėjus, pateiktos išvados.

4.

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.

5.

Analizuoti informaciją apie
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojų patirtą lobistinę įtaką.

6.

Pagal iš Lietuvos Respublikos
apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio so-

Valstybės tarnautojų registrui ir ViUžtikrinti, kad PAGD ir jam pavaldžios
daus reikalų pareigūnų registrui nustaįstaigos laiku pateiktų informaciją, kuri
tytais atvejais pateikta informacija
padės kitoms institucijoms pagal jų poapie asmenis, kurie patraukti tarnybireikius gauti asmenis apibūdinančius
nėn (drausminėn) atsakomybėn už
duomenis, t. y. kurie padarė šiurkščius
Nuolat,
šiurkščius tarnybinius nusižengimus,
tarnybinius nusižengimus, darbo papagal po- darbo pareigų pažeidimus, susijusius
reigų pažeidimus ir asmenims sukelia
reikį
su Viešųjų ir privačių interesų deriniValstybės tarnybos įstatymo 33 straipsmo įstatymo reikalavimų pažeidimais,
nio 5 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 39
taip pat už kitus nusižengimus, nurostraipsnio 3 dalyje ir Viešųjų ir privačių
dytus Valstybės tarnybos įstatymo 33
interesų derinimo įstatymo 23 straipsnio
straipsnio 5 dalyje ir Vidaus tarnybos
4 dalyje nustatytas pasekmes.
statuto 39 straipsnio 3 dalyje.
Atlikta surinktos informacijos apie
Užtikrinti, kad darbuotojai, asmeniškai
įstaigos darbuotojų patirtą lobistinę
iš lobisto gavę pasiūlymą dėl konkrečių
įtaką analizė ir įvertintos galimos riziNuolat
teisės akto nuostatų, laiku deklaruoja
kos, susijusios su įstaigos vykdoma
patirtą lobistinę įtaką.
veikla. Esant poreikiui, informuojama
VTEK.
Užkirsti kelią galimiems interesų konf- Ne rečiau Pagal iš Apdraustųjų registro gautus
liktams, susijusiems su funkcijų vyk- nei kartą duomenis kasmet atliekami PAGD ir
dymu dirbant papildomą darbą, ir (ar) per kalen- jam pavaldžiose įstaigose pareigas

Žmogiškųjų išteklių
valdymo skyrius, Vidaus tyrimų skyrius,
PAGD pavaldžių įstaigų vadovai

Vidaus tyrimų skyrius

Vidaus tyrimų skyrius,
PAGD pavaldžių įstaigų vadovai
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cialinio draudimo išmokų gavė- valstybės tarnautojų dalyvavimui su dorinius
jų registro (toliau – Apdraustųjų valstybės tarnyba ar vidaus tarnyba ne- metus
registras) gautus duomenis atlik- suderinamoje veikloje.
ti tikrinimus dėl galimų valstybės tarnautojų ir kitų deklaruojančių asmenų interesų konfliktų.

einančių valstybės tarnautojų ir kitų
deklaruojančių asmenų tikrinimai dėl:
1. Valstybės tarnautojams
leidimų dirbti kitą darbą.

išduotų

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
pažeidimų.

pirkimų

principų

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.
Pagal iš Administracinių nusižengimų
registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro gautus duomenis
atliekami PAGD ir jam pavaldžiose
įstaigose pareigas einančių valstybės
tarnautojų patikrinimai.
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.
4.

7.

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

8.

Didinti VRM informacinės sisIšvengti situacijų, kai VRIS CDB duo- Ne rečiau
temos Centrinio duomenų banko
menimis naudojamasi neteisėtai ar ne- nei
kas
(toliau – VRIS CDB) duomenų
pagrįstai.
pusmetį
tvarkymo kontrolę.

Įvertinti, ar nėra įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkerta kelią valstybės
tarnautojui toliau eiti pareigas ar yra
tiesiogiai susiję su tarnybinės atsakomybės taikymu.

Ne rečiau
nei kartą
per kalendorinius
metus

Vidaus tyrimų skyrius,
PAGD pavaldžių įstaigų vadovai

PAGD struktūrinių ir
teritorinių-struktūrinių
padalinių bei PAGD
pavaldžių įstaigų vadovai
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9.

10.

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

Užtikrinti PAGD ir jam pavaldžių įstaigų veiklos tarnybinių patikrinimų
srityje koordinavimą, metodinės pagalVRM KPVTS nuolat teikiama inforbos PAGD ir jam pavaldžioms įstai- Nuolat,
Vidaus tyrimų skyrius,
macija apie PAGD ir jam pavaldžiose
goms suteikimą, Vidaus tarnybos statu- pagal poPAGD pavaldžių įsįstaigose atliekamus tarnybinius patikto 39 straipsnio 7 dalyje numatytas vi- reikį
taigų vadovai
rinimus.
daus reikalų ministro diskrecijos teises
perimti VRM pavaldžiose įstaigose atliekamus tarnybinius patikrinimus.

Užtikrinti tinkamą Vidaus tarnybos statuto 59 straipsnio 10 dalies nuostatos,
reglamentuojančios pareigūnui išmokėNuolat
tos sumos išieškojimo iš žalą padariusio
asmens statutinės įstaigos naudai, įgyvendinimą.

100 proc. nustatytais terminais ir tvarka pateikta ieškinių dėl pareigūnui
išmokėtos kompensacijos už trečiojo
asmens jam padarytus sužalojimus
vykdant tarnybines pareigas bei pareigūno, vykdžiusio tarnybines pareigas
ir žuvusio dėl trečiojo asmens veiksmų, artimiesiems išmokėtos kompensacijos išieškojimo iš trečiojo asmens.

Vidaus tyrimų skyrius,
Teisės skyrius, PAGD
pavaldžių įstaigų vadovai

Bendras teisminių ginčų skaičius.

11.

Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų informaciją, susijusią su
įsiteisėjusiuose teismų sprendi- Užtikrinti tarnybinės atsakomybės neišNuolat
muose konstatuotais PAGD ar vengiamumo principą.
pavaldžios įstaigos padarytais
įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimais.

1. Teismų sprendimų, kuriuose buvo
konstatuoti PAGD ar pavaldžios
Vidaus tyrimų skyrius,
įstaigos padaryti įstatymų ir kitų teisės
Teisės skyrius, PAGD
aktų pažeidimai, skaičius.
pavaldžių įstaigų vadovai
2. 100
proc.
taikyta
tarnybinė
atsakomybė dėl teismų sprendimų,
kuriuose konstatuoti PAGD ar
pavaldžios
įstaigos
darbuotojų
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padaryti įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimai.

12.

13.

14.

15.

Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų informaciją, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo 38
straipsnio ar Vidaus tarnybos
statuto 43 straipsnio nuostatų
taikymu, sprendžiant valstybės
tarnautojo neteisėta kalta veika
PAGD ar jam pavaldžiai įstaigai
padarytos materialinės žalos
atlyginimo klausimą.
Pagal kompetenciją rinkti ir analizuoti PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų informaciją, susijusią su
Valstybės tarnybos įstatymo 39
straipsnio ar Vidaus tarnybos
statuto 44 straipsnio nuostatų
taikymu, sprendžiant valstybės
institucijos ar įstaigos patirtos
žalos išieškojimo klausimus, kai
valstybės tarnautojo padarytą
žalą atlygina valstybės institucija ar įstaiga.
VRM KPVTS teikti korupcijos,
tarnybinių nusižengimų prevencijos ir kontrolės, vykdomos
PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose, apžvalgą – ataskaitą.
Kaupti ir analizuoti duomenis
apie tai, kokius ekspertinius vertinimus viešuosiuose pirkimuose
ir su kokiais tiekėjais susijusius
ekspertinius vertinimus yra atli-

1. Bendras išieškotinų žalų skaičius.

Užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių žalos išieškojimą iš kalto Nuolat
asmens, įgyvendinimą.

Užtikrinti tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių valstybės institucijų regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę į Nuolat
žalą padariusį valstybės tarnautoją, įgyvendinimą.

2. Sprendimų
taikyti/netaikyti
materialinę atsakomybę skaičius.
3. 100 proc. nustatyta tvarka ir
terminais pateikti ieškiniai dėl
nustatytų pažeidimų, t. y dėl neteisėta
veika
PAGD ar jam pavaldžiai
įstaigai padarytos materialinės žalos

Finansų
skyrius,
PAGD ir teritoriniųstruktūrinių padalinių
valstybės turto pripažinimo nereikalingu
arba netinkamu (negalimu) naudoti, nurašymo, išardymo ir
likvidavimo komisijos, Vidaus tyrimų
skyrius

1. Bendras atvejų, kiek kartų įstaiga
atlygino tarnautojo padarytą žalą,
skaičius.
Finansų skyrius, Tei2. 100 proc. ieškinių pateikimas dėl sės skyrius
išieškojimų, kai žala nebuvo atlyginta
savo noru, nustačius regreso taikymo
sąlygas.

Korupcijos, tarnybinių nusižengimų
Sudaryti sąlygas tolesnei duomenų ana- 2021 m. I prevencijos ir kontrolės, vykdomos
Vidaus tyrimų skyrius
lizei atlikti, rekomendacijoms parengti. ketvirtis
PAGD, apžvalga pateikta VRM
KPVTS.
Užtikrinti ekspertų nešališkumą atliekant ekspertinius vertinimus PAGD ir Nuolat
jam pavaldžiose įstaigose.

1. Reglamentuota PAGD ir jam
Viešųjų pirkimų skypavaldžiose įstaigose ekspertinius
rius, Vidaus tyrimų
vertinimus viešuosiuose pirkimuose
skyrius, PAGD pavalatliekančių ekspertų paskyrimo tvarka.
džių įstaigų vadovai
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kę įstaigoje dirbantys ekspertai.

16.

17.

18.

Atlikti pagal PAGD nustatytus
kriterijus PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose vykstančių
viešųjų pirkimų prevencines
patikras.
Kiekvienais metais, vykdant
vidaus reikalų ministro 2017 m.
gegužės 25 d. pavedimą Nr.
1VPR-16, pagal VRM KPVTS
prašomą formą, VRM KPVTS
teikti ataskaitą apie PAGD ir
pavaldžių įstaigų atliktus viešuosius pirkimus.

Teikti konsultacijas PAGD ir
jam pavaldžių įstaigų darbuotojams, vykstantiems į užsienio
valstybes, kurios nėra NATO,
ES ar Šengeno erdvės narės (toliau – trečiosios šalys), atlikti
duomenų dėl darbuotojų vykimo
į trečiąsias šalis analizę.

2. Sudaryti
ir
esant
poreikiui
atnaujinami ekspertinius vertinimus
viešuosiuose pirkimuose atliekančių
ekspertų sąrašai. Duomenys apie
ekspertų
atliktus
ekspertinius
vertinimus kaupiami ir esant poreikiui
teikiami Vidaus tyrimų skyriui.
Užtikrinti viešųjų pirkimų prevencinės
Nuolat
kontrolės vykdymą.

Nustatytų pažeidimų dalis nuo visų
atliktų supaprastintų ir tarptautinių Vidaus tyrimų skyrius
viešųjų pirkimų.1

Nustatyta tvarka ir terminais parengta
Sudaryti sąlygas tolesnei pateiktų duo- 2021 m.
PAGD ir pavaldžių įstaigų viešųjų Viešųjų pirkimų skymenų analizei atlikti, rekomendacijoms sausio 30
pirkimų analizė ir pateikta VRM rius
parengti.
d.
KPVTS.
1. Atlikta duomenų apie PAGD ir
pavaldžių įstaigų darbuotojų vykimo
tarnybiniais ir asmeniniais tikslais į
trečiąsias šalis atvejus analizė.

Užtikrinti tinkamą galimo neigiamo
poveikio PAGD ir jam pavaldžių įstaigų Nuolat,
2. Atsižvelgiant į atliktą analizę,
pareigūnams iš trečiųjų šalių žvalgybos pagal poVidaus tyrimų skyrius
suteiktos konsultacijos PAGD ir jam
ir saugumo tarnybų įvertinimą ir jo pre- reikį
pavaldžių
įstaigų
darbuotojams,
venciją.
vykstantiems
į
trečiąsias
šalis
asmeniniais ir tarnybiniais tikslais, dėl
galimų grėsmių iš užsienio valstybių
žvalgybos ir saugumo tarnybų.

1 Pateikti skaičiavimą pagal formulę C = (100 % × A)/B, kur: A – bendras visų atliktų supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų skaičius, B – nustatytų pažeidimų skaičius, C – pažeidimų dalis nuo visų
atliktų supaprastintų ir tarptautinių viešųjų pirkimų.
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19.

20.

21.

22.

Korupcijos prevencijos įstatymo
nustatyta tvarka atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų veiklos srityse.
Reglamentuoti gaisrinės inžinerijos ar gaisro rizikos skaičiavimams taikomus išeities parametrus ir parengti metodiką, kuri
būtų privaloma projektuojant ir
(ar) ekspertuojant projektus.
Parengti naujos redakcijos Objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės
aktams patikrinimo atlikimo
tvarką (toliau – objektų patikrinimo tvarka), atsižvelgiant į
STT (2020 m. vasario 18 d. išvada Nr. 4-01-1352), PAGD
Vidaus audito skyriaus (2020 m.
balandžio 14 d. ataskaita Nr. 602) ir PAGD korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo aprašyme (2021 m. sausio 14 d. aprašymas Nr. 6-132) išdėstytas
pastabas.
Atlikti analizę dėl galimybės
vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros (toliau – VPP)
pareigūnų rotaciją, paskiriant
tikrinti kitos, nei jų darbo ir gyvenamoji vieta, priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos veiklos teri-

Nustatyti svarbiausius korupcijos rizikos veiksnius veiklos srityse (teisės aktų
spragas, tobulintinas administracines 2021 m.
Atliktas vertinimas ir nustatyti korupprocedūras, sprendimų priėmimo tvarką III ketvirVidaus tyrimų skyrius
cijos rizikos veiksniai.
ar pan.) ir imtis reikiamų korupcijos tis
prevencijos priemonių nustatytoms korupcijos grėsmėms mažinti ar šalinti.
Gaisrinės saugos pagrindinių reikalaUžtikrinti tinkamą ir aiškų VPP pareivimų 6 priedas išdėstytas nauja redak- Valstybinės priešgais2021 m. I
gūnų atliekamų funkcijų reglamentavicija. Joje numatytas skaičiavimams rinės priežiūros valpusmetis
mą.
taikomų parametrų parinkimas ir me- dyba
todika.

Aiškiai reglamentuoti tikrintinų objektų
(nurodytų PAGD direktoriaus 2010 m.
Parengta naujos redakcijos objektų Valstybinės priešgaisvasario 22 d. įsakymu Nr. 163 patvirtin- 2021 m.
patikrinimo tvarka ir patvirtinta PAGD rinės priežiūros valtame tvarkos apraše) sąrašų sudarymo ir kovo 31 d.
direktoriaus įsakymu.
dyba
atnaujinimo procesą, objektų patikrinimo procesą.

Minimizuoti galimo interesų konflikto
Atlikta analizė dėl galimybės vykdyti
2021 m.
Valstybinės priešgaisriziką atliekant objektų patikrinimus,
VPP pareigūnų rotaciją ir pateiktis
birželio 30
rinės priežiūros valužtikrinti objektų patikrinimus atliekansiūlymai dėl rotacijos reglamentavimo
d.
dyba
čių VPP pareigūnų kaitą.
PAGD vadovybei.
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23.

24.

torijai priklausančius objektus.
Patvirtinti „Anketos apie objekto patikrinimo atlikimą“ (toliau
– anketa) formą, apie ją privalomai informuoti objektų (nurodytų PAGD direktoriaus 2010
m. vasario 22 d. įsakymu Nr.
163 patvirtintame tvarkos apraše) atstovus patikrinimų metu.
Atsižvelgiant į Vilniaus m. tikrinamų objektų sąrašo ir Nekilnojamojo turto registro, Mokesčių mokėtojų registro, leidimųhigienos pasų duomenų neatitikimus, nusistatyti duomenų gavimo algoritmą, pagal kurį iš
atitinkamų duomenų bazių bus
gaunama informacija apie Lietuvos Respublikos teritorijoje
eksploatuojamus tikrintinus objektus.

25.

Įvertinti galimybę tobulinti ir
plėtoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros veiklos administravimo informacinę sistemą (toliau – VPPVAIS).

26.

Vykdant objekto patikrinimus
VPP pareigūnams paskirti dėvėti
prie uniformos tvirtinamas mobilias vaizdo stebėjimo priemones (angl. body camera), kurios
atliktų vaizdo ir garso fiksavimą

Iš objektų atstovų gauti grįžtamąjį ryšį
PAGD direktoriaus įsakymu patvirtin- Valstybinės priešgais2021 m.
dėl objekto patikrinimo atlikimo kokyta anketos forma ir reglamentuota jos rinės priežiūros valkovo 31 d.
bės.
pildymo bei pateikimo tvarka.
dyba

Reglamentuoti tikrintinų objektų sąrašų
Parengta naujos redakcijos objektų Valstybinės priešgaissudarymo ir atnaujinimo procesą, į tik- 2021 m.
patikrinimo tvarka ir patvirtinta PAGD rinės priežiūros valrinamų objektų sąrašą įtraukti visus tik- kovo 31 d.
direktoriaus įsakymu.
dyba
rintinus objektus.

Išpildyti VPPVAIS funkcionalumą, įgyvendinti VPPVAIS nuostatuose reglamentuotas funkcijas. Nustatyti galimybes susieti VPPVAIS su Registrų
centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir kt. duomenų bazėmis ir registrais.
Užtikrinti tinkamas rotacijos principo
įgyvendinimą.
Užtikrinti objektų patikrinimų metu pastebėtų pažeidimų fiksavimą, užtikrinti
galimybę objektyviai įvertinti kiekvieno
VPP pareigūno atliekamų patikrinimų
kokybę, ypač ginčytinais atvejais, kuomet gaunamas objekto atstovo skundas,

2021 m.
Valstybinės priešgaisAtlikta VPPVAIS atnaujinimo ir plėtgruodžio
rinės priežiūros valros analizė.
31 d.
dyba

1. Parengta tvarka dėl mobilių vaizdo Valstybinės priešgaisstebėjimo priemonių naudojimo ir rinės priežiūros val2022 m.
patvirtinta PAGD direktorius įsakymu. dyba, Viešųjų pirkimų
sausio 31
skyrius, Materialinių
d.
2. Nustatytas mobilių vaizdo stebėjimo išteklių valdymo valpriemonių kiekio ir lėšų poreikis.
dyba
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viso patikrinimo metu.

taip pat esant įtarimams dėl korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimų.

3. Inicijuotas viešasis pirkimas dėl
mobilių vaizdo stebėjimo priemonių.
4. Paskirstytos
mobilios
stebėjimo
priemonės
pareigūnams.

27.

28.

Spręsti klausimą dėl bendruomenės pareigūno pareigybės
įsteigimo, kuri būtų skirta vykdyti išimtinai prevencinę priešgaisrinę veiklą PAGD teritorinių-struktūrinių padalinių veiklos teritorijose.

vaizdo
VPP

Vykdyti efektyvią priešgaisrinę prevencinę veiklą, gyventojų ir įstaigų švietimą gaisrinės saugos klausimais, sukurti
galimybę operatyviai fiksuoti bendruomenės pareigūno veikiamoje teritorijoje
naujai pradedamus eksploatuoti objek- 2021 m. Atliktas bendruomenės pareigūno pa- Valstybinės priešgaistus, sumažinti darbo krūvį kitiems VPP gruodžio
reigybės įsteigimo vertinimas ir pa- rinės priežiūros valpareigūnams (atliekantiems objektų pa- 31 d.
teikti siūlymai PAGD vadovybei.
dyba
tikrinimus, gaisrų tyrimus, dalyvaujantiems statybos užbaigimo komisijų veikloje ir kt.) bei atskirti priežiūros ir kontrolės funkcijas nuo prevencinių funkcijų.
Parengtas ir PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintas naujos redakcijos
Viešųjų pirkimų tvarkos aprašas, kuriame:

1. Atsižvelgta į 2019 m. spalio 22 d.
Parengti
naujos
redakcijos Užtikrinti tinkamą viešųjų pirkimų pro- 2021 m. tarnybiniame pranešime Nr. V-1529
Viešųjų pirkimų skyPAGD ir jam pavaldžių įstaigų cedūrų PAGD ir jam pavaldžiose įstai- balandžio pateiktus pastebėjimus ir Viešųjų
rius
viešųjų pirkimų tvarkos aprašą.
gose teisinį reglamentavimą.
30 d.
pirkimų įstatymo pakeitimus.
2. Reglamentuotos sąlygos, kada turi
būti atliekama ne tik rinkos tyrimas,
bet ir rinkos konsultacija.
3. Įtraukta nuostata dėl pasitelkiamo
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eksperto
informavimo
apie
reikalavimą
užtikrinti
nešališką
vertinimą, laikytis konfidencialumo
reikalavimų
(pasirašo
atitinkamą
nustatytos formos deklaraciją ir
pasižadėjimą).
4. Nustatyta vidaus kontrolės tvarka.
5. Įtrauktos nuostatos, kad pirkimų
iniciatoriai, organizatoriai, komisijų
nariai, ekspertai privalo deklaruoti
privačius interesus kaip tai nustatyta
Viešųjų ir privačių interesų derinimo
įstatymu, ir kad PAGD direktoriaus
įsakymai
dėl
viešojo
pirkimo
komisijos sudarymo turi būti pateikti
vizuoti PAGD Vidaus tyrimų skyriui.
Reglamentuotos viešųjų pirkimų
prevencinės
kontrolės
(pirkimų
stebėsenos) procedūros.
6.

29.

30.

Parengti PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentą, jame nurodant prievolę pateikti komisijos narių nedalyvavimo priežastis ir nuostatą, kad pirkimo komisijos protokolas nėra registruojamas tol, kol jo nėra pasirašę visi posėdyje dalyvavę komisijos nariai.
Atlikti patikrinimus, kaip PAGD
ir jam pavaldžiose įstaigose laikomasi Viešųjų pirkimų įstaty-

Užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimo nurodyti viešojo pirkimo komisi- 2021 m.
jos nario nedalyvavimo komisijos posė- balandžio
dyje priežastį ir komisijos narių pasira- 30 d.
šymą posėdžio protokole.

Parengtas ir PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintas viešojo pirkimo koViešųjų pirkimų skymisijos darbo reglamentas, į kurį įtrius
rauktos šioje priemonėje nurodytos
nuostatos.

Užtikrinti teisingos informacijos apie
Atsitiktine tvarka ne mažiau, kaip 30
Kartą per
viešąjį pirkimą laimėjusį tiekėją viešiproc. peržiūrėta ir sutikrinta kaip pa- Vidaus tyrimų skyrius
ketvirtį
nimo kontrolę.
viešinama informacija apie viešuosius
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pirkimus laimėjusius tiekėjus.

mo reikalavimo paskelbti CVP
IS laimėjusio tiekėjo pasiūlymą.

Suorganizuoti ir pravesti vidiniai mokymai visiems PAGD ir jam pavaldžių
įstaigų pirkimų organizatoriams, ypatingą dėmesį skiriant:
1. Viešųjų pirkimų vykdymą, jų
nutraukimo ir paskelbimo iš naujo
sąlygas ir galimybes;

31.

Periodiškai organizuoti vidinius
mokymus visiems su PAGD ir
jam pavaldžių įstaigų pirkimų
organizavimu ir atlikimu susijusiems PAGD darbuotojams.

Kelti PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
2021
darbuotojų, susijusių su pirkimų organiliepos
zavimu, kompetencijas pirkimų vykdyd.
mo srityje.

2. Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą
m.
prievolę dėl reikalavimo atmesti Viešųjų pirkimų sky31
pasiūlymus, kurie neatitinka pirkimo rius
sąlygose nustatytų reikalavimų;
3. Viešųjų
pirkimų
įstatymo
reikalavimą paskelbti CVP IS
laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, išskyrus
konfidencialias jo dalis;
Pirkimo
iniciatoriaus
prievolę
pateikti tikslią ir pilną informaciją apie
pirkimo objektą.
4.

32.

Nustatyti dovanų priimtinumo
vertinimo kriterijus, kuriais vadovaujantis PAGD ir jam pavaldžios įstaigos darbuotojas kiekvienu atveju, prieš gaudamas
dovaną, turėtų objektyviai, sąžiningai ir savikritiškai įvertinti
galimas rizikas.

Užtikrinti aiškų PAGD vykdomos dovanų politikos teisinį reglamentavimą –
Parengtas ir PAGD direktoriaus įsanuo bendrųjų nuostatų, susijusių su
kymu patvirtintas naujos redakcijos,
PAGD ar jam pavaldžios įstaigos darišsamus PAGD ir jam pavaldžių įsbuotojo dovanos gavimu, iki dovanų 2021 m.
taigų dovanų, gautų pagal tarptautinį
priimtinumo vertinimo kriterijų, kuriais birželio 30
Vidaus tyrimų skyrius
protokolą ar tradicijas, taip pat reprevadovaudamasis PAGD ar jam paval- d.
zentacijai skirtų dovanų perdavimo,
džios įstaigos darbuotojas kiekvienu
vertinimo, registravimo, saugojimo
atveju, prieš gaudamas dovaną, turėtų
tvarkos aprašas.
objektyviai, sąžiningai ir savikritiškai
įvertinti galimas rizikas, nustatymo.
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33.

34.

35.

36.

37.

Peržiūrėti ir esant poreikiui atnaujinti
Aiškiai reglamentuoti dovanų
PAGD darbuotojų pagal tarptautinį
vertinimo komisijos darbo orgaUžtikrinti dovanų vertinimo komisijos 2021 m. protokolą ar tradicijas gautų dovanų
nizavimo tvarką, taip pat atnauvykdomų pareigų teisinį apibrėžtumą, birželio 30 vertinimo komisijos nuostatus. Patiksjinti PAGD direktoriaus 2017 m.
priimamų sprendimų skaidrumą.
d.
lintas PAGD direktoriaus 2017 m. spaspalio 13 d. įsakymu Nr. 1-366
lio 13 d. įsakymas Nr. 1-366 dėl sudasudarytos komisijos sudėtį.
rytos komisijos sudėties ir nuostatų.
Aiškiai reglamentuoti PAGD ir jam pa- 2021 m. Parengta PAGD ir jam pavaldžių įsParengti PAGD dovanų politiką. valdžių įstaigų darbuotojų elgesio su birželio 30 taigų dovanų politika ir patvirtinta
dovanomis gaires.
d.
PAGD direktoriaus įsakymu.
Nustatyti aiškius PAGD ir jam pavalParengtas Veiksmų PAGD ir jam paReglamentuoti veiksmų PAGD džių įstaigų darbuotojų veiksmus gavus 2021 m.
valdžiose įstaigose gavus neteisėtą
ir jam pavaldžiose įstaigose ga- neteisėtą atlygį, užkirsti kelią galimam birželio 30
atlygį tvarkos aprašas ir patvirtintas
vus neteisėtą atlygį tvarką.
kyšininkavimui, papirkimui ar kitokiam d.
PAGD direktoriaus įsakymu.
neteisėtam elgesiui.
Suteikti visuomenei galimybę PAGD ir
Nuolat PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
jam pavaldžių įstaigų interneto svetaiinterneto svetainių skyriuje „Korupciinterneto svetainėse paskelbti ir
nėse susipažinti su PAGD ir jam paval- Pagal po- jos prevencija“ atnaujinta informacija
nuolat atnaujinti informaciją
džių įstaigų vykdomomis korupcijos reikį
apie jų vykdomą korupcijos prevenciapie vykdomą korupcijos preprevencijos priemonėmis ir pasiektais
jos veiklą.
vencijos veiklą.
rezultatais vykdant šias priemones.
Užtikrinant tinkamą Vidinių informaci1. PAGD ir jam pavaldžiose įstaigose
PAGD ir jam pavaldžiose įstai- jos apie pažeidimus teikimo kanalų įsukurti vidiniai informacijos apie
gose sudaryti galimybes PAGD diegimo ir jų funkcionavimo užtikrinipažeidimus teikimo kanalai.
ar jam pavaldžių įstaigų darbuo- mo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
tojams ar asmenims, susijusiems Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapk2. Parengta dalomoji medžiaga apie
Nuolat
su įstaiga sutartiniais santykiais, ričio 14 d. nutarimu Nr. 1333 „Dėl Liepranešimų apie pažeidimus teikimo
pateikti informaciją apie pažei- tuvos Respublikos pranešėjų apsaugos
kanalą.
2
dimus ir viešinti tokių praneši- įstatymo įgyvendinimo“, nuostatų įgymų teikimo galimybes.
vendinimą, įstaigos darbuotojams ar
3. Įvykdytos konsultacijos PAGD ir
asmenims, susijusiems su įstaiga sutarpavaldžių
įstaigų
darbuotojams

Vidaus tyrimų skyrius

Vidaus tyrimų skyrius

Vidaus tyrimų skyrius

Komunikacijos skyrius, Vidaus tyrimų
skyrius

Vidaus tyrimų skyrius

2 Pranešėjų apsaugos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis: „Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar
turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su šia įstaiga.“
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tiniais santykiais, sudaryti galimybę
vidiniais kanalais pateikti informaciją
apie pažeidimus.

pranešimų apie pažeidimus teikimo,
pranešėjų apsaugos temomis.
Per metus gautų įstaigos darbuotojų
ar asmenų, susijusių su įstaiga
sutartiniais santykiais, pranešimų apie
pažeidimus skaičius (iš jų nagrinėtų ir
pagristų pranešimų skaičius).
4.

38.

Apskaičiuoti PAGD ir jam pavaldžių įstaigų atsparumo korupcijai lygį (toliau – AKL).

39.

PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse kasmet
skelbti įstaigos AKL nustatymo
rezultatus.

PAGD ir jam pavaldžioms įstaigoms
pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi
veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką įstaigoje. Prireikus
šalinti esamas spragas.
Suteikti visuomenei galimybę susipažinti su PAGD ir jam pavaldžių įstaigų
taikomomis korupcijos prevencijos
priemonėmis, kuriant ir įgyvendinant
korupcijai atsparią aplinką įstaigoje, bei
kaip kinta įstaigos AKL

Per
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darbo dienų pasi- Apskaičiuotas įstaigos AKL.
baigus
metams.

Vidaus tyrimų skyrius

PAGD ir jam pavaldžių įstaigų interneto svetainių skyriuje „Korupcijos Komunikacijos sky2021 m. I
prevencija“ teikiami įstaigos užpildyti rius, Vidaus tyrimų
ketvirtis
klausimynai3 ir jų rezultatų įvertini- skyrius
mas.
1. Parengtas ir PAGD direktoriaus
įsakymu patvirtintas antikorupcinio
švietimo planas ir (ar) prioritetai.

40.

Organizuoti ir vykdyti darbuoPAGD ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų antikorupcinį švietimą
tojams suteikti reikiamų žinių korupci- Nuolat
(paskaitas, konferencijas, konjos prevencijos klausimais.
sultacijas ir pan.).

2. Parengta antikorupcinio švietimo
dalomoji medžiaga.
Vidaus tyrimų skyrius
Antikorupciniame
švietime
(paskaitose,
konferencijose,
konsultacijose ir pan.) dalyvavusių
darbuotojų skaičius.
3.

__________________________
3 Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikoms vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120 „Dėl Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“,
50–54 punktai.

