PATVIRTINTA
Neįgaliųjų reikalų departamento
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. AK-4
NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS 2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.
I.
1.1.

1.2.

II.

Įvykdymo
laikas
UŽDAVINYS – GERESNIO VALDYMO IR KONTROLĖS UŽTIKRINIMAS
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai,
Atlikti nuolatinę Departamento
2022 m.
Departamentui pavaldžių įstaigų vadovai
valstybės tarnautojų ir
II ketv.
nevykdo arba netinkamai vykdo Lietuvos
darbuotojų, Departamentui
Respublikos viešųjų ir privačių interesų
pavaldžių įstaigų vadovų privačių
derinimo įstatymo reikalavimus. Todėl būtina interesų deklaracijų turinio
imtis aktyvių priemonių, kad būtų užtikrintas kontrolę
visų reikiamų deklaracijų pateikimas ir jų
įvertinimas
Pavaldžios Departamentui įstaigos ne visada Organizuoti Departamento
2022 m.
vykdo veiksmingą korupcijos ir kitų
antikorupcinės komisijos atstovų III ketv.
pažeidimų prevenciją, rengia ir skelbia
susitikimą su asmenimis,
informaciją apie korupcijos prevencijos
atsakingais už korupcijos
priemonių įgyvendinimą, kokių veiksmų
prevenciją Departamentui
imamasi įstaigoje kuriant antikorupcinę
pavaldžiose įstaigose, kurio metu
aplinką
būtų aptartos antikorupcinės
kultūros kūrimo įstaigose
problemos ir pasidalyta gerąja
patirtimi bei praktika didinant
skaidrumą įstaigose
UŽDAVINYS – TURTO VALDYMO GERINIMAS
Problema

Priemonė

Atsakingas
vykdytojas

Vertinimo kriterijai

Antikorupcinė
komisija

Peržiūrėti ir įvertinti visų
privalančių deklaruoti
Departamento valstybės
tarnautojų ir darbuotojų bei
departamentui pavaldžių įstaigų
vadovų privačių interesų
deklaracijose pateikti duomenys

Antikorupcinė
komisija

Suorganizuotas vienas
susitikimas su Departamentui
pavaldžiomis įstaigomis dėl
korupcijos prevencijos vykdymo

2
Eil.
Nr.
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Problema
Departamentas vykdo
nereikalingo/nenaudojamo turto aukcionus
pats, nors Registrų centras teikia aukcionų
internete paslaugą. Ši paslauga mokama,
tačiau Registrų centro administruojamas
elektroninių varžytynių ir aukcionų portalas,
leidžia vienoje vietoje gyventojams ir verslui
varžytis dėl įvairaus parduodamo turto.
Departamentas neturi elektroninio aukciono
tvarkos, todėl negali
nenaudojamo/nereikalingo turto parduoti
aukciono būdu internetu.
Dėl nepakankamos konkurencijos
Departamento organziuojami turto aukcionai
dažnai neįvyksta. Nepardavus turto pradine
kaina, ji mažinama, kol turtui atsiranda
pirkėjas.Siekiant pritraukti daugiau pirkėjų
bei turtą parduoti už rinkos kainą, reikia
informuoti apie aukcioną kuo daugiau
potencialių pirkėjų.
Departamente nėra reglamentuotas turto
pripažinimas nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti, jo nurašymo, išardymo ir
likvidavimo tvarka

Priemonė

Įvykdymo
laikas
Parengti ir suderinti su Registrų 2022 m.
centru taisykles ar tvarką, kurioje III ketv.
numatyti sąlygas kaip
Departamentas vykdys
elektroninius aukcionius

Atsakingas
vykdytojas
Departamento
Administravimo
ir išteklių
valdymo skyrius

Informaciją apie parduodamą
2022 m.
nenaudojamą / nereikalinga turtą
skelbti viešai Departamento
interneto svetainėje

Departamento
Administravimo
ir išteklių
valdymo skyrius

Departamento interneto
svetainėje skelbiama informacija
apie parduodamą turtą

2022 m.
III ketv.

Departamento
Administravimo
ir išteklių
valdymo skyrius

2022 m.
III ketv.

Departamento
Administravimo
ir išteklių
valdymo skyrius

Parengtas Departamento turto
pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti,
jo nurašymo, išardymo ir
likvidavimo tvarkos aprašas
Parengtas departamento turto
pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti
nurašymo, išardymo ir
likvidavimo komisijos darbo
reglamentas

Parengti Departamento turto
pripažinimo nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti, jo
nurašymo, išardymo ir
likvidavimo tvarkos aprašą
Departamente veikia Nematerialiojo ir
Esant poreikiui pakeisti įsakymą
ilgalaikio materialiojo turto, ūkinio
dėl Nematerialiojo ir ilgalaikio
inventoriaus ir atsargų nurašymo ir turto
materialiojo turto, ūkinio
įvedimo į eksploataciją komisija, tačiau nėra inventoriaus ir atsargų nurašymo
patvirtintas šios komisijos darbo reglamentas ir turto įvedimo į eksploataciją
komisijos patvirtinimo
Parengti Departamento turto
pripažinimo nereikalingu arba

Vertinimo kriterijai
Parengtas ir su Registrų centru
suderintas teisės aktas,
nustatantis elektroninio aukciono
vykdymo Departamente tvarką

3
Eil.
Nr.

III.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Problema

Priemonė

Įvykdymo
laikas

Atsakingas
vykdytojas

netinkamu (negalimu) naudoti
nurašymo, išardymo ir
likvidavimo, inventoriaus ir
atsargų nurašymo ir turto
įvedimo į eksploataciją
komisijos darbo reglamentą
UŽDAVINYS – SKAIDRUMO KULTŪROS UGDYMAS IR ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMAS
Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė
Parengti ir patvirtinti nulinę
2022 m. II
Departamento
rekomenduotinus dovanų priėmimo politikos dovanų politiką Departamente
ketv.
Administravimo
aprašus, kuriuos kiekviena valstybės ir
ir išteklių
savivaldybių institucija gali pritaikyti sau ir
valdymo skyrius
jais vadovautis. Departamentas šiuo metu
registruoja dovanas nuo 150 eurų vertės,
tačiau siekiant skaidrumo bei visuomenės
pasitikėjimo, departamentas gali rinktis
nulinę dovanų politiką.
2022 m. įsigalioja Pranešėjų apsaugos
Parengti atmintinę, kaip ir kam
2022 m.
,,Skaidrumo
įstatymo pakeitimas, kuriuo išplečiama
galima pranešti apie
III ketv.
akademijos“
pranešėjų apsauga – valstybės apsaugos
Departamente padarytus ar
projekto
sulauks ne tik pranešėjas, bet ir jam
rengiamus padaryti pažeidimus
komanda
padėjusieji asmenys, įtvirtinta ir kitų
ir kodėl verta tai daryti ir
aktualių priemonių. Departamento
patalpinti Departamento
darbuotojai nėra susipažinę su nauju teisiniu interneto svetainėje,
reglamentavimu.
informaciniame stende
Departamentas siekia nulinės tolerancijos
Vykdyti darbuotojų tolerancijos 2022 m.
Departamento
korupcijai, tačiau tai neįmanoma be
korupcijai apklausą
III ketv.
Administravimo
situacijos analizės, koks yra tolerancijos
ir išteklių
korupcijai indeksas įstaigoje, ir palyginimo
valdymo skyrius
su praėjusių metų tyrimo rezultatais.
Departamentas tapo Specialiųjų tyrimų
Kas mėnesį parengti
2022 m.
,,Skaidrumo
tarnybos koordinuojamo „Skaidrumo
Departamento darbuotojams
akademijos“
akademijos“ projekto dalyviu, tačiau
naujienlaiškį apie Skaidrumo
projekto
darbuotojai neturi informacijos apie šio
akademijos“ projekto komandos
komanda
projekto veiklą, aktualias naujienas.
veiklą, kitą aktualią informaciją

Vertinimo kriterijai

Atnaujintas dovanų, gautų pagal
tarptautinį protokolą ar
tradicijas, taip pat reprezentacijai
skirtų dovanų perdavimo,
vertinimo, registravimo,
saugojimo ir eksponavimo
tvarkos aprašas

Parengta ir Departamento
interneto svetainėje bei
informaciniame stende
patalpinta atmintinė apie
pranešėjų apsaugą

Atlikta Departamento
darbuotojų tolerancijos
korupcijai apklausa ir
apibendrinti duomenys pateikti
departamento vadovybei
Departamento darbuotojams
parengta ir išplatinta 11
naujienlaiškių antikorupcine
tematika

4
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė
antikorupcine tematika ir
išplatinti el. paštu
Organizuoti Departamente
veiklas, skirtas Tarptautinei
antikorupcijos dienai (12.09)
paminėti

Įvykdymo
laikas

Vertinimo kriterijai

Antikorupcinė
komisija,
,,Skaidrumo
akademijos“
projekto
komanda
,,Skaidrumo
akademijos“
projekto
komanda

Organizuotas renginys
Tarptautinei antikorupcijos
dienai paminėti

Departamento interneto
svetainėje skiltyje Institucinės
globos pertvarka pateikta
informacija apie ES projekto lėšų
panaudojimą už praeitus
kalendorinius metus, kuri kas
ketvirtį yra atnaujinama.
Bent 1 Specialiųjų tyrimų
tarnybos sukurtos antikorupcinio
švietimo e. mokymo platformos
mokymosi temą išklausė ne
mažiau kaip 70 proc. visų
Departamento darbuotojų.

3.5.

Departamento darbuotojai nemini
Tarptautinės antikorupcinės dienos, nors tai
puiki galimybė atkreipti dėmesį į korupcijos
prevenciją ir paskatinti darbuotojus užkirsti
jai kelią.

3.6.

Departamentas dalyvauja ,,Skaidrumo
akademijos“ projekte, vykdo antikorupcines
priemones, siekia stiprinti darbuotojų
atsparumą korupcijos apraiškoms, tačiau
Departamento klientams, lankytojams
informacija apie Departamento antikorupcinę
veiklą neprieinama, nepateikiama priimtina
forma.
Departamento interneto svetainėje
nepateikiama informacija apie Institucinės
globos pertvarkos projekto įgyvendinimui
panaudotas lėšas.

Parengti ir Departamento
informaciniuose stenduose
patalpinti informaciją, skirtą
korupcijos prevencijai

Už praėjusius kalendorinius
2022 m.
metus skelbti informaciją
Departamento interneto svetainės
skiltyje Institucinės globos
pertvarka apie ES projekto veiklų
įgyvendinimui panaudotas lėšas

Departamento
Programų
stebėsenos
ir
kontrolės skyrius

Departamento darbuotojai dalyvauja
Departamento organizuojamuose
privalomuose mokymuose apie korupcijos
prevenciją, viešuosius ir privačius interesus ir
pan., tačiau jie nesinaudoja galimybe mokytis
savarankiškai, naudojantis prieinamais e.
mokymosi įrankiais bei nemokamais
,,Skaidrumo akademijos“ mokymais.

Viešinti Specialiųjų tyrimų
tarnybos sukurtą antikorupcinio
švietimo e. mokymo platformą
darbuotojams ir skatinti ja
naudotis

Departamento
Administravimo
ir išteklių
valdymo
skyrius,
,,Skaidrumo
akademijos“
projekto
komanda

3.7.

3.8.

Dalyvauti aktualiuose
,,Skaidrumo akademijos”
organizuojamuose mokymuose
korupcijos prevencijos klausimais

2022. IV
ketv.

Atsakingas
vykdytojas

2022 m.

2022 m.

Informaciniuose stenduose
paviešinta 4 vnt. informacinių
vienetų, skirtos korupcijos
prevencijai Departamente

Departamentui aktualiuose
,,Skaidrumo akademijos”
organizuojamuose mokymuose
korupcijos prevencijos

5
Eil.
Nr.

Problema

Priemonė

Įvykdymo
laikas

Atsakingas
vykdytojas

Vertinimo kriterijai
klausimais dalyvavo ne mažiau
80 procentų valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį

___________________________

