PATVIRTINTA
Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-3
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA

Uždavinys
1. Mažinti
korupcijos
tikimybę

Priemonės
pavadinimas
1.1. Atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą Departamente

Įvykdymo
laikas
2020 m. III
ketv.

Atsakingas
vykdytojas
Antikorupcinė
komisija

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Departamente

Nustatytos veiklos sritys,
kuriose tikėtina rizika
korupcijai atsirasti

1.2. Atlikti anketinę
2020 m. I
Departamento darbuotojų ir ketv.
valstybės tarnautojų apklausą
antikorupcine tematika

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Departamente

Organizuota anketinė
Departamento darbuotojų ir
valstybės tarnautojų apklausa

1.3. Ne rečiau kaip kartą
per ketvirtį organizuoti
Departamento
Antikorupcinės komisijos
posėdžius

Antikorupcinė
s komisijos
pirmininkas

Užtikrintas korupcijos
prevencijos koordinavimas ir
kontrolė Departamente

Antikorupcinės komisijos
posėdžių skaičius

2020 m.

Priemonių įvykdymas
Įvykdyta.
Nustatytos veiklos sritys,
kuriose tikėtina rizika
korupcijai atsirasti.
Departamentas 2020 m.
rugsėjo 15 d. raštu Nr.
(1.30)-SD-1174 Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai
pateikė motyvuotą išvadą dėl
korupcijos pasireiškimo
tikimybės Departamente.
Vykdoma.
Atsižvelgiant į paskelbtą
karantiną ir susidariusią
situaciją dėl covid19 viruso
plitimo, nesant techninių
galimybių užtikrinti
apklausos dalyvių atsakymų
anonimiškumą, priemonė
bus perkelta į 2021 m. planą.
Įvykdyta.
2020 metais įvyko keturi
antikorupcinės komisijos
posėdžiai.
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2. Užtikrinti
teisės aktų
skaidrumą

Priemonės
pavadinimas
1.4. Kviesti į
Antikorupcinės komisijos
posėdžius skėtinių
neįgaliųjų organizacijų
atstovus

Įvykdymo
laikas
2020 m.

Atsakingas
vykdytojas
Antikorupcinė
s komisijos
pirmininkas

Vertinimo kriterijai

Priemonių įvykdymas

Į antikorupcinę veiklą
Departamente įtrauktos
skėtinės neįgaliųjų
organizacijos

Antikorupcinės komisijos
posėdžių, kuriuose dalyvavo
skėtinių neįgaliųjų
organizacijų atstovai,
skaičius

Antikorupcinė
komisija

Užtikrinta valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
privačių interesų deklaracijų
turinio kontrolė

Patikrintų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
privačių interesų deklaracijų
skaičius

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
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

Nevykdyta.
Atsižvelgiant į paskelbtą
karantiną ir susidariusią
situaciją dėl covid19 viruso
plitimo bei nesant techninių
galimybių užtikrinti skėtinių
neįgaliųjų organizacijų
atstovų dalyvavimą
posėdžiuose, priemonė 2020
m. nevykdyta
Įvykdyta.
Antikorupcinės komisijos
posėdyje 2020 m. gruodžio
22 d. atlikta Departamento
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų privačių interesų
deklaracijų turinio kontrolė.
Patikrintos 15 valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
privačių interesų
deklaracijos. Pateiktos
rekomendacijos peržiūrėti
paskutines pateiktas
deklaracijas ir, prireikus, jas
patikslinti.
Įvykdyta.
Peržiūrėjus 2019 metų
skundus nustatyta, kad
skundų dėl Departamento
darbuotojų veiksmų,
susijusiu su korupcija,
nebuvo gauta.

1.5. Atlikti Departamento
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų privačių interesų
deklaracijų turinio kontrolę

2020 m.
II ketv.

2.1. Peržiūrėti 2019 m.
gautus fizinių ir juridinių
asmenų skundus, susijusius
su korupcija

2020 m.
I ketv.

Laukiami rezultatai
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3. Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją

Priemonės
pavadinimas
2.2. Vertinti antikorupciniu
požiūriu Departamento
rengiamų teisės aktų,
kuriuose yra didelė
korupcijos pasireiškimo
tikimybė, projektus
3.1. Viešinti informaciją,
susijusią su projektų
vykdytojų planuojamais
patikrinimais Departamento
interneto tinklapyje

Įvykdymo
laikas
2020 m.

Atsakingas
vykdytojas
Departamento
struktūriniai
padaliniai

Vertinimo kriterijai

Priemonių įvykdymas

Įvertinta, kokią įtaką
rengiamas teisės aktas turės
korupcijai ar jos mastui

Priimti teisės aktai, kurie
nesudarys sąlygų korupcijai
pasireikšti

Departamento
Programų
stebėsenos ir
kontrolės
skyrius

Užtikrintas informavimas
(viešinimas) apie projektų
vykdytojų planuojamus
patikrinimus

Paskelbta informacija apie
projektų vykdytojų
planuojamus patikrinimus
Departamento interneto
tinklapyje

2020 m.

Departamento
Programų
stebėsenos ir
kontrolės
skyrius

Užtikrintas informavimas
(viešinimas) apie rizikingus
projektus

2020 m.

Departamento
Programų
koordinavimo
ir
įgyvendinimo
skyrius

Užtikrintas pareiškėjų bei
visuomenės informavimas
apie vykdomus neįgaliųjų
socialinės integracijos
projektus, nurodant projektų
konkursų tvarką, paraiškų
priėmimą, atranką,
finansavimą bei kitą aktualią
informaciją

Informacija apie projektų
vykdytojus, kurie
Departamento nurodytu
laikotarpiu nepašalino
nustatytų pažeidimų,
paskelbta Departamento
interneto tinklapyje
Informacija, susijusi su
teikiamų finansavimui
neįgaliųjų socialinės
integracijos projektų paraiškų
atranka, apie registruotas
paraiškas bei skirtą
finansavimą paskelbta
Departamento interneto
tinklapyje

Įvykdyta.
2020 m. teisės aktų projektų,
kurių numatomas teisinis
reguliavimas gali paveikti
korupcijos mastą,
Departamente nebuvo rengta.
Įvykdyta.
Departamento interneto
svetainėje adresu www.ndt.lt
skiltyje Administracinė
informacija / Programų
kontrolės planai skelbiama
informacija apie
planuojamus patikrinimus.
Įvykdyta.
Projektų vykdytojų, kurie
Departamento nurodytu
laikotarpiu nepašalino
nustatytų pažeidimų, nebuvo
nustatyta.

2020 m.
II-III
ketv.

3.2. Skelbti informaciją
apie projektų vykdytojus,
kurie Departamento
nurodytu laikotarpiu
nepašalino nustatytų
pažeidimų, Departamento
interneto tinklapyje
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
3.4. Departamento interneto
tinklapyje skelbti
informaciją apie
Departamento parduodamą
turtą

2020 m.

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Bus viešai skelbiama
informacija apie
Departamento parduodamą
turtą

Laukiami rezultatai

Informacija apie
Departamento parduodamą
turtą paskelbta
Departamento interneto
tinklapyje

Įvykdyta.
Departamento interneto
svetainėje www.ndt.lt
skiltyje Projektų
finansavimas/Projektų
paraiškų teikimas skelbiama
apie gautas projektų
paraiškas.
Įvykdyta.
Departamento interneto
svetainėje www.ndt.lt
skiltyje Konkursai paskelbta
informacija apie 2020 m.
vykdomus 4 viešuosius
aukcionus.
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4. Kurti
antikorupcin
ę kultūrą

Priemonės
pavadinimas
3.5. Bendradarbiauti su
kitomis įstaigomis,
vykdančiomis korupcijos
prevenciją, dalyvauti
įvairiuose susitikimuose bei
dalintis gerąja patirtimi

Įvykdymo
laikas
Nuolat

4.1. Skelbti Departamento
2020 m.
antikorupcinę programą ir jos
įgyvendinimo ataskaitą
Departamento interneto
tinklapyje

Atsakingas
vykdytojas
Antikorupcinė
s komisijos
pirmininkas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Priemonių įvykdymas

Dalinamasi informacija apie
korupcijos prevencijos
priemones

Susitikimų su kitomis
įstaigomis, vykdančiomis
korupcijos prevenciją,
dalyvavimo įvairiuose
susitikimuose bei dalinimosi
gerąja patirtimi skaičius

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Paviešinta informacija,
susijusi su antikorupcinėmis
priemonėmis, ir stiprinamas
Departamento, kaip atviros
institucijos, įvaizdis

Visuomenė bus informuota
apie Departamente vykdomą
kovą su korupcija

Įvykdyta.
2020 m. gruodžio 9 d. 2
Departamento darbuotojai
dalyvavo Specialiųjų tyrimų
tarnybos koordinuojamos
iniciatyvos ,,Skaidrumo
akademija“ pristatyme.
Departamentas savo
iniciatyva prisijungė prie
projekto „Skaidrumo
akademija“, kuriuo siekiama
suvienyti korupcijos
prevencijos ekspertus,
atsakingas ir suinteresuotas
institucijas, skaidrumo
požiūrį paverčiant
besidalinančia praktika,
skatinančia viešojo
sektoriaus subjektus siekti
aukščiausių skaidrumo
standartų. Projekto
įgyvendinimui telkiama savo
srities profesionalų komanda,
kurie padės projekto
dalyviams įsivertinti
antikorupcinę būklę, pagal
poreikį suteiks metodinę
pagalbą ir padės įsidiegti
tvarias priemones,
mažinančias korupcijos
rizikas.
Įvykdyta.
Departamento interneto
svetainėje www.ndt.lt skiltyje
Korupcijos prevencija yra
patalpinta informacija apie
Departamento korupcijos
prevencijos priemones.
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5. Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę
ir
atskaitomyb
ę

Priemonės
pavadinimas
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
4.3.Patvirtinti
Departamento gautų dovanų
registravimo, vertinimo ir
saugojimo tvarką

Įvykdymo
laikas
2020 m.

Atsakingas
vykdytojas
Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

2020 m.
II ketv.

5.1. Siekti Departamente
dirbančių asmenų viešųjų ir
privačių interesų
suderinamumo, užtikrinti
priimamų sprendimų
nešališkumą, kad priimant
sprendimus pirmenybė būtų
teikiama viešajam interesui
5.2. Organizuoti
Departamento valstybės
tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems
pagal darbo sutartį,
mokymus korupcijos

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Priemonių įvykdymas

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.
Pranešimų apie galimą
korupciją paštu, telefonu, el.
pašto adresu
antikorupcija@ndt.lt per
ataskaitinį laikotarpį negauta

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Bus plėtojama antikorupcinė
kultūra Departamente

2020 m.

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Išvengta viešų ir privačių
interesų konflikto
Departamento veikloje,
priimti nešališki
sprendimai

2020 m.

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Departamento darbuotojai
bus geriau supažindinti su
korupcijos pasekmėmis ir
prevencinėmis priemonėmis,
viešųjų pirkimų vykdymu

Patvirtinta Departamento
Įvykdyta.
gautų dovanų registravimo,
Departamento direktorius
vertinimo ir saugojimo tvarka 2020 m. gruodžio 23 d.
įsakymu Nr. V-86 patvirtino
Departamento dovanų, gautų
pagal tarptautinį protokolą ar
tradicijas, taip pat
reprezentacijai skirtų dovanų
perdavimo, vertinimo,
registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašą.
Tvarkos aprašas viešai
paskelbtas Departamento
interneto svetainėje.
Pareikštų
Įvykdyta.
nusišalinimų/nušalinimų
2020 m. nebuvo gauta
skaičius nagrinėjant
pranešimų apie
klausimus, dėl kurių gali
nusišalinimus.
kilti viešųjų ir privačių
Kontroliuotas valstybės
interesų konfliktas
tarnautojų privačių
interesų deklaracijų
pateikimas laiku.
Valstybės tarnautojų ir
Įvykdyta.
darbuotojų, dirbančių pagal
Departamento darbuotojai
darbo sutartį, dalyvavusių
dalyvavo mokymuose
mokymuose, skaičius
antikorupcine tematika:
- 2 tarnautojai dalyvavo
Specialiųjų tyrimų tarnybos
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Priemonės
pavadinimas
prevencijos, viešųjų
pirkimų klausimais

Įvykdymo
laikas

5.3. Atnaujinti pareigybių, į
kurias pretenduojant turi
būti surinkta informacija
apie asmenį, vadovaujantis
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, sąrašą

2020 m.
II ketv.

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Bus užtikrintos procedūros,
kurių reikia laikytis prieš
skiriant asmenis į sąraše
nustatytas pareigas

Atnaujintas pareigybių, į
kurias pretenduojant turi būti
surinkta informacija apie
asmenį, vadovaujantis
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, sąrašas

5.4. Teikti prašymus STT
pagal Departamento
tvirtinamą pareigybių, į
kurias pretenduojant turi
būti surinkta informacija
apie asmenį, vadovaujantis
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, sąrašą

2020 m.

Departamento
Administravi
mo ir išteklių
valdymo
skyrius

Bus įgyvendinti Korupcijos
prevencijos įstatymo 9
straipsnio reikalavimai ir į
Departamentą bei pavaldžių
įstaigų vadovų pareigas bus
priimami nepriekaištingos
reputacijos asmenys

Įvertinta informacija apie
asmenį, siekiantį eiti pareigas
Departamente bei pavaldžių
įstaigų vadovo pareigose, ir
priimtas sprendimas dėl jo
priėmimo į pareigas

Atsakingas
vykdytojas

Laukiami rezultatai

___________________________

Vertinimo kriterijai

Priemonių įvykdymas
2020 m. liepos 22 d.
organizuotame metodinės
pagalbos renginyje
korupcijos prevencijos
srityje;
- 5 tarnautojai dalyvavo
viešųjų pirkimų vykdymo
mokymuose.
Įvykdyta .
Departamento direktorius
2020 m. gruodžio 17 d.
įsakymu Nr. V-84 patvirtino
pareigybių, į kurias
pretenduojant turi būti
surinkta informacija apie
asmenį, vadovaujantis
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnio
nuostatomis, sąrašą. Sąrašas
viešai paskelbtas
Departamento interneto
svetainėje.
Įvykdyta.
2020 m. prašymų dėl
asmenų, kurie siekia eiti
pareigas Departamente bei
pavaldžių įstaigų vadovo
pareigose STT nebuvo teikta.

