SPECIALIOSIOS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO VALDYBOS
2017 METŲ PUSMEČIO ĮVYKDYTŲ KORUPCIJOS PRIEMONIŲ ATASKAITA
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Priemonės pavadinimas
Skelbti departamento interneto puslapyje informaciją apie departamente ir
jam pavaldžiose įstaigose išaiškintus korupcijos atvejus
Departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto puslapiuose skelbti
parengtus norminius teisės aktus, susijusius su departamente ir jam
pavaldžiose įstaigose vykdoma antikorupcine veikla
Atlikti departamentui pavaldžių įstaigų patikrinimą dėl tinkamo tarnybinių
transporto priemonių ženklinimą ir naudojimą reglamentuojančių teisės aktų
laikymosi
Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais atlikti
departamento ir jam pavaldžių įstaigų priimamų norminių teisės aktų
projektų antikorupcinį vertinimą
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
Nuolat atnaujinti departamento ir jam pavaldžių įstaigų interneto puslapiuose
esančią informaciją apie korupcijos prevenciją
Iš Administracinių teisės pažeidimų registro ir Įtariamųjų, kaltinamųjų ir
nuteistųjų registro gautų duomenų pagrindu atlikti tikrinimus dėl valstybės
tarnautojų tarnybinės atsakomybės
Departamento interneto puslapyje skelbti informaciją apie departamento
tarnybinių transporto priemonių naudojimą
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

Ataskaita
Iki 2017 m. liepos 1 d. Specialiojoje priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje
(toliau – SPGV) nebuvo išaiškinta korupcijos atvejų.
SPGV internetiniame puslapyje skelbiamos ataskaitos apie kovos su
korupcija programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą
Tikrinama ar tinkamai ir ar visos tarnybinės ir specialiosios transporto
priemonės yra ženklinamos
Norminių aktų projektų antikorupcinio vertinimo poreikio nebuvo
SPGV nėra asmenų atliekančių ekspertinį vertinimą

SPGV internetinio puslapio skiltyje „Korupcijos prevencija“ informacija
apie korupcijos prevencija nuolat atnaujinama
Teisės aktų nustatyta tvarka iš Administracinių teisės pažeidimų registro ir
Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro gautų duomenų pagrindu buvo
atlikti tikrinimai dėl valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės.
Interneto puslapyje viešinamos transporto priemonių mėnesio, pusmečio ir
metinės eksploatacinės išlaidos, ridos.
Prieš asmenį skiriant į pareigas buvo kreiptasi raštu į STT dėl informacijos
pateikimo apie asmenį, pretenduojantį į pareigas.
Valstybės tarnautojų registrui duomenys teikiami
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Rengti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo
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Vykdyti viešųjų ir privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų kontrolę
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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2017 metų
priemonių plano 20, 21, 22 ir 29 priemonių vykdymo metu surinktos
informacijos pagrindu parengti departamento ir jam pavaldžių įstaigų
darbuotojams išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių veiksmų jie
privalo susilaikyti siekdami išvengti interesų konflikto
Skelbti departamento ir jam pavaldžių įstaigų vadovų darbotvarkes

Darbuotojai informuoti apie Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymą. Nebuvo
poreikio rengti rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių
interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo
Teisės aktų nustatyta tvarka vykdoma viešųjų ir privačių interesų
deklaracijose pateiktų duomenų kontrolė
Teisės aktų nustatyta tvarka buvo surinkta ir sulyginta informacija apie
darbuotojus, užpildžiusius privačių interesų deklaracijas. Struktūrinių
padalinių vadovai susipažinę su jų vadovaujamų padalinių darbuotojų
privačių deklaracijų duomenimis. Teikti darbuotojams rašytines
rekomendacijas nebuvo poreikio.
Nebuvo poreikio

Konsultuoti departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojus, vykstančius į SPGV pareigūnai supažindinti su departamento direktoriaus 2016-12-28
užsienio valstybes asmeniniais ir tarnybiniais tikslais, dėl galimų grėsmių iš
įsakymu Nr. 1-447 „Dėl vykimų į užsienio valstybes klausimyno
užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų
patvirtinimo“.
Patikrinti, ar departamento ir departamentui pavaldžių įstaigų interneto
Visa būtina informacija viešinama
puslapiuose yra sukurta skiltis „Korupcijos prevencija“, ar joje viešinama
visa būtina informacija
Patvirtinti (prireikus patikslinti) departamento ir jam pavaldžių įstaigų
SPGV viršininko įsakymu yra patvirtintas pareigybių, kurias einantys
pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus,
asmenys privalo deklaruoti privačius interesu, sąrašas.
sąrašus
Departamento ir į jam pavaldžių įstaigų interneto puslapiuose skelbti
Atrankos, į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo vietas,
informaciją apie atrankas į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, SPGV nebuvo organizuojamos.
darbo vietas
__________________________

