INFORMACIJA
APIE KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONIŲ VYKDYMĄ
ŠIAULIŲ APSKRITIES PRIEŠGAISRINĖJE GELBĖJIMO VALDYBOJE
2017 M. II-RAME PUSMETYJE
2018 m. sausio 5 d.
Šiauliai
Vykdant Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos (toliau-Šiaulių APGV)
viršininko patvirtintą Šiaulių APGV kovos su korupcija 2017 m. priemonių planą 2017 m. liepos –
gruodžio mėn. buvo atliktos visos tuo laikotarpiu numatytos korupcijos prevencijos priemonės, t. y.:
- parengta ir pateikta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus
reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) Vidaus tyrimų skyriui informacija apie kovos su
korupcija priemonių vykdymą Šiaulių APGV 2017 m. I-ame pusmetyje;
- organizuotas Šiaulių APGV teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo komisijos
posėdis, kuriame svarstytas ir vertintas antikorupciniu požiūriu valdybos naujos redakcijos viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių projektas;
- parengtas, užpildytas ir pateiktas PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriui Šiaulių APGV
vykdomos priežiūros savivaldybės administracijos veiklos civilinės saugos srityje vertinimo
korupcijos pasireiškimo tikimybės klausimynas;
- APGV 3 atstovai dalyvavo PAGD prie VRM organizuotame kvalifikacijos kėlimo
kursuose viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;
- parengtos ir įteiktos 14- kai APGV statutiniams pareigūnams rekomendacijos dėl viešųjų
ir privačiųjų interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų taikymo;
- vykdytas APGV valstybės tarnautojų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijose pateiktų
duomenų sutikrinimas, gavus informaciją apie patikslintas deklaracijas;
- surinkta ir įvertinta informacija apie APGV valstybės tarnautojus kaip atitinka apie juos
duomenys apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų
gavėju registre su jų pateiktais duomenimis privačiųjų interesų deklaracijose. APGV 14 statutiniams
valstybės tarnautojams įteikti įpareigojimai patikslinti privačiąsias deklaracijas;
- analizuota informacija apie APGV dirbančius artimus asmenis, įvertinant ar nebuvo
viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktų atvejų ar jų galimybės ateityje, jiems vykdant vidaus
administravimo ir kitas funkcijas. Tokio pobūdžio atveju ar galimybės jiems kilti požymių
nenustatyta;
- dėl APGV valstybės tarnautojų tarnybinės atsakomybės atliktas duomenų iš
administracinių nusižengimo registro, įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro patikrinimas.
Nustatyti pareigūnų mažareikšmiai administraciniai nusižengimai, susiję su Kelių eismo taisyklių
reikalavimų pažeidimais;
- nusižengimų nenustatyta vykdant stebėseną ar APGV tarnybinės transporto priemonės
ženklinamos ir naudojamos pagal reglamentuojančių dokumentų nuostatas;
- patikslinti APGV struktūrinių padalinių nuostatai dėl uždavinių ir funkcijų savanorystės
ir civilinės saugos srityse;
- vykdyta valdyboje vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimo
kontrolė ir analizė. Teisės aktų pažeidimų nenustatyta.
_________________

