INFORMACIJA
APIE KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ VYKDYMĄ
ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO VALDYBOJE
2017 M. I-AME PUSMETYJE
2017 m. liepos 4 d.
Šiauliai
Vykdant Šiaulių apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdybos (toliau-Šiaulių APGV)
viršininko patvirtintą Šiaulių APGV kovos su korupcija 2017 m. priemonių planą š. m. sausio –
birželio mėn. buvo atliktos visos tuo laikotarpiu numatytos korupcijos prevencijos priemonės, t. y.:
- parengta ir pateikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau-PAGD prie VRM) informacija apie 2016 m. II –trą pusmetį antikorupcinių
priemonių vykdymą ir ataskaita apie tai už 2016 m. Šiaulių APGV;
- parengtas ir valdybos viršininko patvirtintas Šiaulių APGV kovo su korupcija 2017 m.
priemonių planas;
- parengtas ir valdybos viršininko įsakymu patvirtintas Šiaulių APGV teisės aktų ir jų
projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas;
- sudaryta ir valdybos viršininko įsakymu patvirtinta Šiaulių APGV teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo komisija;
- valdybos viršininko įsakymu paskirti pareigūnai, vykdantys viešųjų pirkimų organizavimo
prevencinę kontrolę Šiaulių APGV;
- patikslintas ir valdybos viršininko įsakymu patvirtintas Šiaulių APGV pareigybių, kurias
einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas;
- Šiaulių APGV interneto svetainės skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ patalpinta bendra
informacija dėl pranešimo teikimo apie galimus korupcinio pobūdžio atvejus, antikorupcinė veiklos
planavimo ir numatytų kovos su korupcija priemonių įgyvendinimo dokumentai;
- Šiaulių APGV interneto svetainės skilties ,,Veikla“ dalyje ,,Viešieji pirkimai“ įdėti
pagrindiniai viešųjų pirkimų procedūras reglamentuojantys teisės aktai;
- surinkta ir pateikta PAGD prie VRM informaciją apie Šiaulių APGV vadovų, Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros pareigūnų, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų funkcijas
atliekančių valstybės tarnautojų kitą darbą arba juridinius asmenis, kurių dalyvis yra jis arba
pastarojo sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, individualią veiklą, narystę ir pareigas įmonėse,
įstaigose, asociacijose ar fonduose, šią informaciją sulyginant su minėtų asmenų privačių interesų
deklaracijose esančiais duomenimis;
- pateiktas atsakymas į PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus klausimus dėl tarnybinių
lengvųjų automobilių žymėjimo ir jų naudojimo kontrolės Šiaulių APGV;
- pateikti PAGD prie VRM Centralizuotai vidaus audito tarnybai atsakymai į rizikos
valdymo vertinimo klausimyną;
- Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros skyriaus viršininkas ir vyriausiasis
specialistas dalyvavo PAGD prie VRM organizuotame pasitarime priešgaisrinės priežiūros
organizavimo klausimais;
- Šiaulių APGV Valstybinės priešgaisrinės priežiūros bei Finansų ir planavimo skyrių
atstovai dalyvavo Specialiųjų tyrimų tarnybos specialistų seminare korupcijos prevencijos temomis;
- Šiaulių APGV du atstovai dalyvavo PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus
organizuotame pasitarime korupcijos prevencijos ir kontrolės priemonių vykdymo klausimais;
- pagal Šiaulių APGV pareigūnų pateiktus pranešimus dėl padaryto administracinio
pažeidimo patikrinta informacija Administracinių nusižengimų registre.
__________________

