
 PATVIRTINTA 
Neįgaliųjų reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
direktoriaus 2018 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. AK-2 

 

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO  

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 
Įvykdym

o laikas 
Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai Priemonių įvykdymas 

1. Mažinti 

korupcijos 

tikimybę 

1.1. Atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą Departamente 

2017 m. III 

ketv.  
 

Departamento 

Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Departamente 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose tikėtina rizika 

korupcijai atsirasti 

Įvykdyta.  
Departamentas 2017 m. 

rugsėjo 15 d. raštu Nr. 

(1.17)-SD-1476 Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos Vidaus audito 

skyriui pateikė motyvuotą 

išvadą dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės. 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose tikėtina rizika 

korupcijai atsirasti. 

 1.2. Bendradarbiauti su 

kitomis įstaigomis, 

vykdančiomis korupcijos 

prevenciją, dalyvauti 

įvairiuose susitikimuose bei 

dalintis gerąja patirtimi 

Nuolat Departamento 

Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Taikomos naujos korupcijos 

prevencijos priemonės, 

dalinamasi informacija apie 

korupcijos prevencijos 

priemones  

 

Perimama kitų institucijų 

korupcijos prevencijos geroji 

praktika  

 

Įvykdyta.  
Departamento Teisinio 

reguliavimo skyriaus ved4ja 

2017 m. gruodžio 5 d. 

dalyvavo LR Specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

organizuotoje diskusijoje 

,,Kodėl verta kurti korupcijai 

atsparią aplinką viešajame 

sektoriuje?“, kurioje buvo 

aptarti korupcijos rizikos 

veiksniai viešajame 

sektoriuje, diskutuota, kaip 

turėtume kurti korupcijai 

atsparią aplinką ir pristatytas 

Antikorupcinės aplinkos 

vadovas viešajam sektoriui. 
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vykdytojas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai Priemonių įvykdymas 

2. Užtikrinti 

teisės aktų 

skaidrumą 

2.1. Peržiūrėti 2016 m. 

gautus fizinių ir juridinių 

asmenų skundus, susijusius 

su korupcija 

2017 

m. II 

ketv. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius, 

Programų 

stebėsenos ir 

kontrolės 

skyrius 

Išanalizavus gautus skundus 

bus suformuluoti pasiūlymai 

dėl Departamento veiklos 

tobulinimo, siekiant šalinti 

prielaidas korupcijai atsirasti 

ir plisti 

Departamento veikloje 

pašalintos prielaidos 

korupcijai atsirasti ir plisti 

Įvykdyta. 
Tokio pobūdžio skundų 

Departamente 2016 m. 

nebuvo gauta. 

 2.2. Vertinti antikorupciniu 

požiūriu departamento 

rengiamų teisės aktų, 

kuriuose yra didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, projektus 

2017 m.  
 

Departamento 

struktūriniai 

padaliniai 

Įvertinta, kokią įtaką 

rengiamas teisės aktas turės 

korupcijai ar jos mastui 

Priimti teisės aktai, kurie 

nesudarys sąlygų korupcijai 

pasireikšti 

Įvykdyta. 
Teisės aktų projektų, kuriuos 

reikėtų vertinti vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 

nuostatomis, nebuvo rengta. 
3. Pagal 

kompetenciją 

vykdyti 

korupcijos 

prevenciją  

3.1. Viešinti informaciją, 

susijusią su projektų 

vykdytojų planuojamais 

patikrinimais Departamento 

interneto tinklapyje 

2017 

m. II-

III 

ketv. 
 

Departamento 

Programų 

stebėsenos ir 

kontrolės 

skyrius 

Užtikrintas informavimas 

(viešinimas) apie projektų 

vykdytojų planuojamus 

patikrinimus 

Paskelbta informacija apie 

projektų vykdytojų 

planuojamus patikrinimus 

Departamento interneto 

tinklapyje  

Įvykdyta. 
Departamento internetinio 

tinklalapio www.ndt.lt 

skilties Administracinė 

informacija poskiltyje 

„Programų kontrolės 

planai“ viešinami 

Departamento Programų 

stebėsenos ir kontrolės 

skyriaus 2017 m II-IV ketv. 

planuojami atlikti 

patikrinimai. 

 3.2. Skelbti informaciją apie 

projektų vykdytojus, kurie 

Departamento nurodytu 

laikotarpiu nepašalino 

nustatytų pažeidimų, 

Departamento interneto 

tinklapyje 

2017 

m. 
 

Departamento 

Programų 

stebėsenos ir 

kontrolės 

skyrius 

Užtikrintas informavimas 

(viešinimas) apie rizikingus 

projektus 

Informacija apie projektų 

vykdytojus, kurie 

Departamento nurodytu 

laikotarpiu nepašalino 

nustatytų pažeidimų, 

paskelbta Departamento 

interneto tinklapyje 

Įvykdyta. 
Remiantis galiojančiais teisės 

aktais, Departamentas viešai 

skelbia tuos rizikingus 

projektus, kuriuose buvo 

nustatyti tikslinio lėšų 

panaudojimo ar buhalterinės 

apskaitos pažeidimai ir kurie 

per Departamento nustatytą 

laikotarpį nebuvo pašalinti. 

Pažymėtina, jog tokių 

http://www.ndt.lt/


 3 

Uždavinys Priemonės 

pavadinimas 
Įvykdym

o laikas 
Atsakingas 

vykdytojas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai Priemonių įvykdymas 

projektų per 2017 metus, 

nustatyta nebuvo. 

 3.3. Viešinti informaciją, 

susijusią su teikiamų 

finansavimui neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

projektų paraiškų atranka. 

Departamento interneto 

tinklapyje skelbti 

informaciją apie registruotas 

paraiškas bei skirtą 

finansavimą 

2017 

m. 
 

Departamento 

Programų 

koordinavimo 

ir 

įgyvendinimo 

skyrius 

Užtikrintas pareiškėjų bei 

visuomenės informavimas 

apie vykdomus socialinės 

integracijos projektus, 

nurodant projektų konkursų 

tvarką, paraiškų priėmimą, 

atranką, finansavimą bei kitą 

aktualią informaciją 

Informacija, susijusi su 

teikiamų finansavimui 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos projektų paraiškų 

atranka, apie registruotas 

paraiškas bei skirtą 

finansavimą paskelbta 

Departamento interneto 

tinklapyje 

Įvykdyta. 
Departamento internetiniame 

tinklalapio www.ndt.lt 

skiltyse „Projektų paraiškų 

teikimas“, „Skirtas 

finansavimas“, „Projektų 

finansavimo tvarka“, 

,,Naujienos“ viešinama 

informacija, susijusi su 

teikiamų finansavimui 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos projektų paraiškų 

atranka (skelbiami kvietimai 

teikti projektų paraiškas, 

pateikiama informacija apie 

registruotas paraiškas, 

projektų atrankos rezultatus, 

skirtą finansavimą, neįgaliųjų 

socialinės integracijos 

projektų finansavimo tvarkas 

bei kita aktuali informacija 

paraiškų teikėjams). 

 3.4. Departamento interneto 

tinklapyje skelbti 

informaciją apie vykdomus 

viešuosius pirkimus ir 

sudarytas viešųjų pirkimų 

sutartis  

2017 m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Bus užtikrintas viešųjų 

pirkimų skaidrumas 
Informacija apie vykdomus 

viešuosius pirkimus 

paskelbta Departamento 

interneto tinklapyje 

Įvykdyta. 
Departamento internetiniame 

tinklalapyje www.ndt.lt 

skilties „Viešieji pirkimai“ 

poskiltyje „2017 m. 

pirkimai“ paskelbta 

informacija apie vykdomus 

viešuosius pirkimus ir 

sudarytas sutartis. 

 3.5. Departamento interneto 

tinklapyje skelbti 

informaciją apie 

Departamento parduodamą 

turtą 

2017 

m. 
 

Departamento 
Programų 

finansavimo ir 

apskaitos 

skyrius 

Bus viešai skelbiama 

informacija apie 

Departamento parduodamą 

turtą 

Informacija apie 

Departamento parduodamą 

turtą paskelbta 

Departamento interneto 

tinklapyje 

Įvykdyta. 
2017 m. Departamento 

internetiniame tinklalapyje 

www.ndt.lt skiltyje 

„Konkursai“ paskelbta 

http://www.ndt.lt/
http://www.ndt.lt/
http://www.ndt.lt/
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informacija apie 8 

Departamento vykdomus 

viešuosius aukcionus. 
4. Kurti 

antikorupcin

ę kultūrą 

4.1. Skelbti Departamento 

antikorupcinę programą ir jos 

įgyvendinimo ataskaitą 

Departamento interneto 

tinklapyje 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Paviešinta informacija, 

susijusi su antikorupcinėmis 

priemonėmis, ir stiprinamas 

Departamento, kaip atviros 

institucijos, įvaizdis 

Visuomenė bus informuota 

apie Departamente vykdomą 

kovą su korupcija 

Įvykdyta. 
Departamento antikorupcinė 

programa ir jos 

įgyvendinimo ataskaitos 

skelbiamos Departamento 

interneto tinklapyje 

www.ndt.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 

 4.2.  Sudaryti galimybę 

fiziniams ir juridiniams 

asmenims anonimiškai ar 

neanonimiškai paštu, 

elektroniniu paštu, telefonu 

informuoti apie 

Departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

galimus korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Sklandžiai veikiantis 

pranešimų dėl korupcijos 

atvejų ir korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos darbuotojų 

veikos priėmimas, užtikrinta 

korupcijos prevencija ir 

valstybės tarnautojų bei 

darbuotojų atsakomybė 

Gautų pranešimų dėl 

korupcijos atvejų ir 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos darbuotojų 

veikos skaičius 

Įvykdyta. 
Kontaktai, kuriais asmenys 

gali anonimiškai pranešti 

apie Departamento ir kitų 

įstaigų darbuotojų galimus 

pažeidimus, susijusius su 

Departamento ir kitų įstaigų 

veikla skelbiami 

Departamento interneto 

tinklapyje www.ndt.lt 

skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. 
Departamente tokio 

pobūdžio pranešimų nebuvo 

gauta. 
5. Didinti 

valstybės 

tarnautojų 

atsakomybę 

ir 

atskaitomyb

ę 

5.1. Valstybės tarnautojų 

registrui teikti informaciją 

apie valstybės tarnautojus, 

kurie įsiteisėjusiu galutiniu 

teismo nuosprendžiu yra 

pripažinti padarę korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas 

veikas, taip pat patraukti 

administracinėn ar 

drausminėn atsakomybėn už 

sunkius tarnybinius 

nusižengimus, susijusius su 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Užtikrinamas valstybės 

tarnybos skaidrumas 
Pateiktų pranešimų Valstybės 

tarnautojų registrui skaičius 
Įvykdyta. 
Priemonių plano 

įgyvendinimo laikotarpiu 

nebuvo Departamento 

darbuotojų, baustų už šių 

įstatymų pažeidimus. 

http://www.ndt.lt/
http://www.ndt.lt/
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Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

reikalavimų pažeidimu, 

padarytus siekiant gauti 

neteisėtų pajamų ar 

privilegijų sau ar kitiems 

asmenims 

 5.2. Išsamiai ir objektyviai 

išanalizuoti pranešimus ir 

pagrįstus įtarimus dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos departamento 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų veikos bei 

pateikti pasiūlymus dėl 

departamento veiklos 

tobulinimo, kad būtų 

pašalintos prielaidos 

korupcijai atsirasti ir plisti 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Objektyvus pranešimų ir 

pagrįstų įtarimų dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos 

departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

veikos ištyrimas, 

prielaidų atsirasti ir plisti 

korupcijai pašalinimas 

Išanalizuotų pranešimų 

dėl korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos 

departamento valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų 

veikos skaičius 

Įvykdyta. 
Priemonių plano 

įgyvendinimo laikotarpiu 

tokio pobūdžio pranešimų ar 

pagrįstų įtarimų dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos Departamento 

valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų veiklos nebuvo 

gauta. 

 5.3. Siekti Departamente 

dirbančių asmenų viešųjų ir 

privačių interesų 

suderinamumo, užtikrinti 

priimamų sprendimų 

nešališkumą, kad priimant 

sprendimus pirmenybė būtų 

teikiama viešajam interesui 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Išvengta viešų ir privačių 

interesų konflikto 

Departamento veikloje, 

priimti nešališki 

sprendimai 

Pareikštų 

nusišalinimų/nušalinimų 

skaičius nagrinėjant 

klausimus, dėl kurių gali 

kilti viešųjų ir privačių 

interesų konfliktas 

Įvykdyta. 
Priemonių plano 

įgyvendinimo laikotarpiu 

priimant sprendimus buvo 

gauti 2 pranešimai apie 

nusišalinimai. Kontroliuotas 

valstybės tarnautojų privačių 

interesų deklaracijų 

pateikimas laiku. 

 5.4. Prireikus kviesti 

ekspertus ir specialistus 

dalyvauti departamento 

priėmimo į valstybės 

tarnybą konkursų 

komisijų darbe 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Užtikrintas skaidrus 

priėmimas į valstybės 

tarnybą 

Ekspertų ir specialistų, 

dalyvavusių priėmimo į 

valstybės tarnybą 

konkursų komisijose, 

skaičius 

Įvykdyta. 
2017 m. kviesti ekspertus ir 

specialistus dalyvauti 

konkursuose į laisvas karjeros 

valstybės tarnautojų pareigas 

nebuvo poreikio. 

 5.5. Organizuoti 

Departamento valstybės 

tarnautojams ir 

2017 

m. 
Departamento 

Teisinio 

reguliavimo 

Departamento darbuotojai 

bus geriau supažindinti su 

korupcijos pasekmėmis ir 

Valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartį, dalyvavusių 

Įvykdyta.  
2017 m. 3 departamento 

darbuotojai dalyvavo 4 ak. 
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darbuotojams, dirbantiems 

pagal darbo sutartį, 

mokymus korupcijos 

prevencijos, viešųjų pirkimų 

klausimais 

 skyrius prevencinėmis priemonėmis, 

viešųjų pirkimų vykdymu 
mokymuose, skaičius val. seminare ,,Valstybės 

tarnautojų profesinės etikos 

principai ir korupcijos 

prevencijos būdai ir 

priemonės“. 
6. Užtikrinti 

efektyvų 

Antikorupci

nės 

programos 

įgyvendinim

ą 

6.1. Esant pagrįstiems 

įtarimams dėl darbuotojų 

galimai įvykdytų 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų, 

užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinamas 

neišvengiamos teisės 

pažeidėjų teisinės 

atsakomybės principas 

2017 

m. 
 

Departamento 
Teisinio 

reguliavimo 

skyrius 

Užkirstas kelias korupcinio 

pobūdžio nusikalstamoms 

veikoms atsirasti 

Pranešimų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas 

veikas tiriančioms valstybės 

institucijoms skaičius  

 

Įvykdyta. 
Priemonių plano 

įgyvendinimo laikotarpiu 

nebuvo tokio pobūdžio 

įtarimų. 

 

 

_______________________________ 

 


