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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Vidaus tyrimo skyriui

2021-01-

Nr. 41D-

DĖL KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS
PATEIKIMO
Vadovaujantis Kovos su korupcija valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje
programos, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau – departamentas) direktoriaus 2020-02-05 įsakymu Nr. 1-56, 24 p., 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
skelbti parengtus
norminius teisės aktus,
susijusius su
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
vykdoma antikorupcine
veikla

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

Įvykdymo
terminas
Nuolat

Nuolat 






Įvykdymas
2020 m. Bendrajame
pagalbos centre (toliau
– BPC) korupcijos
pasireiškimo atvejų
nustatyta nebuvo.

BPC internetiniame
tinklalapyje
www.bpc.lrv.lt įkelta:
- departamento Kovos
su korupcija VPGT
programos ir priemonių
planai;
- BPC įgyvendinimo
metinės priemonių
planų ataskaitos;
- BPC 2016 m.
Korupcijos
pasireiškimo tikimybė
viešųjų pirkimų
atlikimo srityje

2
vertinimas (reg. Nr.
41IL-839);
- Korupcijos
prevencijos ir
kontrolės
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
vykdymo tvarkos
aprašas, patvirtintas
departamento
direktoriaus 2016-0622 įsakymu Nr. 1-199;
- Paramos gavimo ir
panaudojimo
departamento ir jam
pavaldžiose įstaigose
tvarkos aprašas,
patvirtintas
departamento
direktoriaus 2016-0609 įsakymu Nr. 1-185;
- Korupcijos
prevencijos tvarkos
aprašas, patvirtintas
departamento
direktoriaus 2019-0204 įsakymu NR. 1V120.


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

Nuolat

4.

Didinti Vidaus reikalų
informacinės sistemos
Centrinio duomenų banko
duomenų tvarkymo
kontrolę

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

Ne rečiau
kaip kartą
per metus

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.
2020 m. patikrinti 2
BPC darbuotojai.
Pažeidimų nustatyta
nebuvo.
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5.

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

6.

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

7.

naudojamasi neteisėtai ir
nepagrįstai
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

Užkirsti, kad
departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
dirbtų tik įstatymuose
nustatytus reikalavimus
atitinkantys asmenys

Nuolat,
pagal
poreikį

Užtikrinti informacijos
apie pažeidimus
pateikimą
administruojančioms
institucijoms

Nuolat,
pagal
poreikį

2020 m. atilikti 2
patikrinimai. BPC
valstybės tarnautojų
veiksmuose nenustatyta
įstatymuose nustatytų
pagrindų, kurie užkirstų
kelią jiems toliau eiti
pareigas arba būtų
tiesiogiai susiję su
tarnybinės atsakomybės
taikymu.
BPC atliekami 2
tarnybiniai
patikrinimai, pradėti
dar 2016-05-19 ir
2019-01-08, kad 2
valstybės tarnautojams
ikiteisminio tyrimo
bylose buvo pareikšti
įtarimai padarius
nusikalstamas veikas.
Abu tarnybiniai
patikrinimai sustabdyti,
kol bus priimti
procesiniai sprendimai
šiose ikiteisminio
tyrimo bylose.
2020-08-21 BPC
kreipėsi į STT dėl
informacijos suteikimo
apie 1 asmenį, siekiantį
eiti pareigas BPC.

2020 m. BPC valstybės
tarnautojams nebuvo
skirtos tarnybinės
(drausminės)
nuobaudos už
nusižengimus,
susijusiais su Viešųjų ir
privačių interesų
derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo
reikalavimų
pažeidimais.
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8.

reikalavimų pažeidimais
Rengti rekomendacijas
dėl Viešųjų ir privačių
interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo nuostatų
laikymosi

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

Pagal
poreikį

9.

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

10.

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
nesuderinamoje veikloje

Kasmet.
Ne rečiau
nei
kartą per
metus

Atsižvelgiant į naują
Lietuvos Respublikos
viešųjų ir privačių
interesų derinimo
įstatymo redakciją,
2020 m. pakeisti 2
rekomendacinio
pobūdžio išaiškinimai:
- 2020-08-28 pakeista
atmintinė (reg. Nr.
41IL-1109) dėl
privačių interesų
deklaracijų pildymo,
tikslinimo ir pateikimo;
- 2020-09-03 pakeista
atmintinė (reg. Nr.
41IL-1119) dėl leidimo
dirbti kitą darbą
suteikimo ir vykdomos
kitos veiklos.
Nuolat tikrinamos
atskirų BPC darbuotojų
deklaracijos
(pateikimas, pateikimo
laikas, pateiktų
duomenų teisingumas
ir t.t.). Nustačius
trūkumams, darbuotojai
įpareigojami pašalinti
šiuos trukumus
(neatitikimus).
2020 m. atlikti 2
patikrinimai.
Nenustatyta, kad dėl
BPC valstybės
tarnautojų vykdomos
kitos veiklos jiems
kiltų interesų konfliktas
arba jos būtų
nesuderinamos su
valstybės tarnyba ar
vidaus tarnyba.
1 tarnybinis
patikrinimas dėl teisės
aktų nesilaikymo,
dirbant kitą darbą, buvo
atliekamas 2019 m. ir
baigtas tirti 2020 m.,
grįžus pareigūnui iš
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11.

Skelbti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
vadovų darbotvarkes

Viešinti departamento ir
jam pavaldžių įstaigų
vykdomą veiklą

Nuolat

12.

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

Pagal
poreikį

13.

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
įstatymų reikalavimams

Pagal
poreikį

14.

Analizuojant duomenis
apie darbuotojų kitą darbą
(darbo sutartis, verslo
liudijimas ar individuali
veikla), įvertinti leidimo
dirbti kitą darbą išdavimo
faktą ir terminus, pagal
verslo liudijimą
vykdomos ar

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

Nuolat

atostogų vaikui
prižiūrėti. Tarnybinė
nuobauda neskirta,
neįžvelgus pareigūno
veiksmuose padaryto
tarnybinio nusižengimo
požymių.
BPC internetinėje
svetainėje skelbiama
informacija apie 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.
2020 m. tokio poreikio
nebuvo. Tik 1
pareigūnas (BPC
viršininko
pavaduotojas) buvo
komandiruotas į
Helsinkį, Suomiją, t. y.
vyko tarnybiniais
tikslais į Europos
Sąjungos ir Šengeno
erdvės valstybę.
Departamento auditas
2020 m. vykdė LRV
projekto „BPC ir
pagalbos tarnybų
operatyvios sąveikos
teikiant skubią pagalbą
gyventojams
užtikrinimas“ auditą,
tame tarpe ir šio
projekto viešųjų
pirkimų vykdymą.
BPC vadovybė
tarnybiniais
pranešimais (2020-0824 Nr. P10-944 ir
2020-12-09 Nr. P101397) informuota apie
atliktus patikrinimus
dėl valstybės tarnautojų
vykdomos kitos

6
individualios veiklos
pobūdį, ar jis nesukelia
viešųjų ir privačių
interesų konflikto

su valstybės tarnyba ar
vidaus tarnyba
nesuderinamoje veikloje

15.

Dokumentuoti
departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
darbuotojų privačių
interesų deklaracijose
pateiktų duomenų
peržiūras ir vertinimo
procedūras apie rezultatus
raštu informuoti
departamentui pavaldžių
įstaigų vadovus

Užtikrinti kaip įmanoma
išsamesnės informacijos
pateikimą vadovams,
susijusiomis su jų
pavaldinių dirbamu
antru darbu, siekiant
išvengti užduočių
davimo galinčių sukelti
viešųjų ir privačių
interesų konfliktą

Nuolat

16.

Teikti informaciją Vidaus
reikalų ministerijos
Korupcijos prevencijos ir
vidaus tyrimo skyriui
(toliau – VRM KPVTS)
apie departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose
atliekamus tarnybinius
patikrinimu (pagal
Korupcijos prevencijos
aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2019-02-04 įsakymu Nr.

Užtikrinti departamento
ir jam pavaldžių įstaigų
veiklos tarnybinių
patikrinimų srityje
koordinavimą,
metodinės pagalbos
teikimą

Nuolat,
pagal
poreikį

veiklos. Taip pat apie
pavaldžių valstybės
tarnautojų vykdomas
kitas veikas nuolat
informuojami BPC
skyrių vadovai.
Šį tikrinimą apsunkino
įsigaliojusi Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų
derinimo įstatymo
nauja redakcija,
kadangi valstybėms
tarnautojams nebereikia
privačių interesų
deklaracijose deklaruoti
vykdomos veiklos
pagal verslo liudijimą
ar vykdomą
individualią veiklą.
Atsižvelgiant į 2020 m.
paskelbtą valstybinio
lygio ekstremalią
situaciją, su pavaldžių
darbuotojų pateiktomis
(papildytomis) privačių
interesų deklaracijomis
BPC skyrių vadovai
buvo supažindinami ne
taip intensyviai.
Supažindinimo faktas
fiksuojamas
departamento
direktoriaus 2015-1214 įsakymu Nr. 1-365
patvirtintinoje formoje.
2020 m. BPC tokių
tarnybinių patikrinimų
atlikta nebuvo.
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17.

18.

19.

1V-120, 35 ir 36 punktų
reikalavimus)
Pagal kompetenciją rinkti
ir analizuoti informaciją,
susijusią su Valstybės
tarnybos įstatymo 34
straipsnio 1 dalies
nuostatų taikymu,
sprendžiant klausimą dėl
įsiteisėjusiuose teismo
sprendimuose konstatuotų
įstaigos įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimų
Sudaryti galimybes
VPGT darbuotojams ar
asmenims, susijusiems su
įstaiga sutartiniais
santykiais, pateikti
informaciją apie
pažeidimus ir viešinti
tokių pranešimų teikimo
galimybes

Departamento ir jam
pavaldžių įstaigų
interneto svetainėse
kasmet skelbti atsparumo
korupcijai lygio (toliau –
AKL) nustatymo
rezultatus

Užtikrinti tinkamą
Valstybės tarnybos
įstatymo 34 straipsnio 1
dalies nuostatų
įgyvendinimą

Nuolat

2020 m. nebuvo
įsiteisėjusių teismo
sprendimų apie
konstatuotų BPC
įstatymų ir kitų teisės
aktų pažeidimų.

Užtikrinti tinkamą
Vidinių informacijos
apie pažeidimus teikimo
kanalų įdiegimo ir jų
funkcionavimo
užtikrinimo tvarkos
aprašo, patvirtinto
Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018-11-14
nutarimu Nr. 1133,
nuostatų įgyvendinimą.
Sudaryti sąlygas VPGT
darbuotojams vidiniais
kanalais pateikti
informaciją apie galimus
pažeidimus
Suteikti galimybę
visuomenei susipažinti
su VPGT taikomomis
korupcijos prevencijos
priemonėmis, kuriant ir
įgyvendinant korupcijai
atsparią aplinką, bei
kaip kita įstaigos AKL

Nuolat

BPC internetiniame
tinklalapyje
www.bpc.lrv.lt įkelta
informacija
departamento bei
Specialiųjų tyrimų
tarnybos kontaktiniai
duomenis, kaip ir kur
piliečiai ir valstybės
tarnautojai gali pranešti
apie pastebėtus
nusižengimus.

Kiekvienų
metų I
ketvirtis

2020 m. BPC interneto
svetainėje įkelta
informacija apie PAGD
AKL už 2019 m.

Viršininkas

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

Audrius Čiuplys

