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Eil. 

Nr. 

 

Veiklos sritis 
Esamos situacijos 

aprašymas 

Nustatyti 

korupcijos rizikos 

veiksniai 

Nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių 

pagrindimas 

 

Esamos nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių valdymo 

ar šalinimo 

priemonės 

Priemonės, kurių 

siūloma imtis 

nustatytiems 

korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti 

ar pašalinti 

Priemonės, kurių 

siūloma imtis 

didelei korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei įstaigos 

veiklos srityje 

šalinti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

užtikrina neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

priemonių ir 

projektų, skirtų 

neįgaliųjų 

problemoms spręsti, 

įgyvendinimą. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

finansuoja 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugas 

neįgaliesiems 

bendruomenėje, 

neįgaliųjų 

mobilumo 

mokymus, 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą (nuo 2021 

metų  Neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos per 

kūno kultūrą ir 

sportą projektų 

Atitinka LR 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

4 p.  

Projektų atrankos ir 

finansavimo tvarką 

reglamentuojančiuose 

teisės aktuose 

įtvirtintos aiškios ir 

tikslios sprendimų 

priėmimo procedūros, 

tai yra, nustatyti 

sprendimus 

priimantys subjektai, 

reikalavimai 

projektams, projektų 

vertinimo eiga, 

vertinančios 

institucijos, atrankos 

ir vertinimo kriterijai 

bei procedūros. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas sudaro 

sutartis su 

Sprendimai dėl lėšų 

projektams 

paskirstymo 

priimami laikantis 

kolegialių 

sprendimų 

priėmimo principo 

bei atskiriant 

projektus 

vertinančias bei 

kontroliuojančias 

institucijas. 

Projektus vertina 

komisijos, kurių 

sudėtis bei darbo 

organizavimo 

tvarkos aprašus 

tvirtina savivaldybės 

administracija, arba 

nepriklausomi 

Esamos nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių valdymo 

ar 

šalinimo priemonės 

laikytinos 

pakankamomis. 

  

 

Nesiūloma imtis 

papildomų 

priemonių. 

 



2 
 

atrankos konkursas 

nebevykdomas), 

informacijos 

rengimo ir sklaidos 

internete (nuo 2021 

metų Informacijos 

rengimo ir sklaidos 

internete projektų 

atrankos konkursas 

nebevykdomas) 

projektus, vykdo 

visuomenės 

švietimą ir 

informavimą apie 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

procesą, skatina 

neįgaliųjų 

asociacijų veiklą, 

remia periodinių 

leidinių 

neįgaliesiems 

leidybą ir platinimą 

(nuo 2021 

metų  Periodinių 

leidinių 

neįgaliesiems 

leidybos ir 

platinimo projektų 

atrankos konkursas 

nebevykdomas), 

koordinuoja ir 

įgyvendina gestų 

kalbos priemones, 

vykdo lietuvių 

kalbos vertėjų 

atestaciją, užtikrina 

kompleksinių 

socialinės 

savivaldybių 

administracijomis dėl 

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje teisės 

aktų nustatyta tvarka 

bei kriterijais 

planuoja ir perveda  

lėšas savivaldybių 

administracijoms 

šiems projektams 

įgyvendinti.  

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas su 

savivaldybės 

administracija 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus nustatyta 

tvarka sudaro būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

finansavimo sutartį. 

Savivaldybės 

administracija teisės 

aktų nustatyta tvarka 

organizuoja būsto 

pritaikymą 

neįgaliesiems, jai 

padeda Būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

komisija. Komisiją iš 

savivaldybės 

administracijos 

paskirtų specialistų ir 

Neįgaliųjų reikalų 

ekspertai, atrinkti 

viešųjų pirkimų 

įstatymo nustatyta 

tvarka. 

Prieš pradėdami 

darbą komisijoje, 

dėl konkurso 

informacijos 

konfidencialumo 

užtikrinimo, šios 

informacijos viešo 

neskelbimo ir 

neplatinimo, 

objektyvių 

sprendimų 

priėmimo bei 

viešųjų ir privačių 

interesų konflikto 

vengimo, komisijos 

nariai privalo 

pasirašyti projektų 

vertinimo ir 

atrankos komisijos 

nario 

konfidencialumo 

pasižadėjimą ir 

nešališkumo 

deklaraciją. 

Analogiškai 

konfidencialumo 

pasižadėjimą ir 

nešališkumo 

deklaraciją pasirašo 

ekspertai. Siekiant 

padėti savivaldybių 

administracijoms 

užtikrinti 

organizuojamų 

Socialinės 
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reabilitacijos 

paslaugų akliesiems 

teikimą, teikia 

finansinę pagalbą 

neįgaliesiems, 

studijuojantiems 

aukštosiose 

mokyklose, 

užtikrina būsto ir 

gyvenamosios 

aplinkos pritaikymą 

neįgaliesiems, kartu 

su jų asociacijomis 

vykdo statinių 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

priežiūrą, išrašo 

suaugusiems 

asmenims siuntimus 

į valstybės 

socialinės globos 

įstaigas, kurių 

savininko teises ir 

pareigas įgyvendina 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerija, 

atstovauja valstybei 

(Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybei) bylose 

dėl globos 

(rūpybos) 

nustatymo ir 

globėjo (rūpintojo) 

skyrimo 

neveiksniam tam 

tikrose srityse ar 

ribotai veiksniam 

tam tikrose srityse 

departamento 

paskirtų neįgaliųjų 

nevyriausybinių 

organizacijų 

deleguotų atstovų 

tvirtina savivaldybės 

administracijos 

direktorius pagal 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 2019 m. 

kovo 14 d. įsakymu 

Nr. V-23 ,,Dėl Būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

komisijos pavyzdinių 

nuostatų 

patvirtinimo” 

patvirtintus 

Pavyzdinius būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

komisijos nuostatus. 

Pagrindinė šios 

komisijos funkcija 

yra įvertinti būsto 

pritaikymo 

neįgaliajam poreikį ir 

reikalingų atlikti 

pritaikymo darbų 

apimtis. Savivaldybės 

administracija būsto 

pritaikymo darbus 

perka vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

Sprendimus išrašyti 

siuntimą atsiradus 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektų vertinimo ir 

atrankos konkursų 

skaidrumą ir 

viešumą, 

visuomenei sudaryta 

galimybė stebėti 

projektų vertinimo ir 

atrankos komisijų 

darbą., 

Informacija, skirta 

pareiškėjams, 

projektų 

vykdytojams ir 

visuomenei 

viešinama 

savivaldybių 

administracijų 

interneto svetainėse, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

tinklapyje 

www.ndt.lt. 

Bendradarbiaujama 

su Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerija.  

Vykdomi projektus 

administruojančių 

darbuotojų ir 

projektų vykdytojų 

mokymai projektų 

atrankos ir 

įgyvendinimo, 

projektų priežiūros 

http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
http://www.ndt.lt/wp-content/uploads/isakymas-2016-02-08-V-4.pdf
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asmeniui, planuoja 

ir perveda lėšas 

savivaldybių 

administracijų 

socialinės paramos 

skyriams išmokoms 

neįgaliesiems, 

auginantiems 

vaikus, mokėti, 

organizuoja 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos veiklos 

rezultatų stebėseną, 

dalyvauja rengiant 

Jungtinių Tautų 

neįgaliųjų teisių 

konvencijos ir jo 

fakultatyvaus 

protokolo 

įgyvendinimo 

stebėsenos 

ataskaitas.  

Socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

projektai 

finansuojami 

vadovaujantis 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

2021 metų projektų 

atrankos konkurso 

organizavimo 

nuostatais, 

laisvai vietai globos 

įstaigoje tikrina ir 

pasirašo dokumentus 

rengęs atsakingas 

specialistas ir 

skyriaus vedėjas. 

Asmens siuntimo į 

socialinės globos 

įstaigas tvarka aiškiai 

ir išsamiai 

reglamentuota.  

Kas savaitę renkama 

ir skelbiama interneto 

svetainėje 

informacija apie 

laisvas vietas 

valstybės socialinės 

globos įstaigose, 

laukiančių eilėje 

asmenų skaičių. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas sudaro 

su aukštosiomis 

mokyklomis 

finansinės pagalbos 

teikimo neįgaliesiems 

sutartis, skiria lėšas 

neįgaliųjų finansinės 

pagalbos 

priemonėms, 

kontroliuoja šių lėšų 

naudojimą. 

Aukštosios mokyklos 

pačios administruoja 

finansinės pagalbos 

teikimą.  

Miestų ir rajonų 

savivaldybėse 

mokėtos išmokos 

ir kitais aktualiais 

klausimais. 

Galima teigti, kad 

detalus teisinis 

reglamentavimas 

itin sumažina galimą 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę šioje 

srityje. 

 



5 
 

patvirtintais 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2020 m. rugsėjo 30 

d. įsakymu Nr. A1-

906 „Dėl socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų 

neįgaliesiems 

bendruomenėje 

2021 metų projektų 

atrankos konkurso 

organizavimo 

nuostatų 

patvirtinimo“, Šių 

projektų paraiškų 

vertinimą 

organizuoja 

savivaldybių 

administracijos. 

Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos 

rėmimo, Periodinių 

leidinių 

neįgaliesiems 

leidybos ir 

platinimo, Statinių 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

priežiūros, 

Informacijos 

rengimo ir sklaidos 

internete projektų 

paraiškų vertinimas, 

atrankos 

organizavimas ir 

valstybės biudžeto 

socialiai remtiems 

neįgaliesiems, 

auginantiems vaikus 

iki 18 metų 

(besimokančius 

Lietuvos 

Respublikoje 

įregistruotose 

bendrojo lavinimo ar 

profesinėse 

mokyklose pagal 

dieninę mokymo 

formą arba 

aukštosiose 

mokyklose pagal 

dieninę ar nuolatinę 

studijų formą – iki 24 

metų), kurie yra 

pripažinti 

nedarbingais ir kurių 

šeimose nėra 

darbingų asmenų. 

Skundų dėl 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento galimai 

korupcinio pobūdžio 

veiklos, susijusios su 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

priemonių ir projektų, 

skirtų neįgaliųjų 

problemoms spręsti, 

įgyvendinimu 

analizuotu laikotarpiu 

negauta. 

 

 



6 
 

lėšų skyrimas 

projektams 

reglamentuotas 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2020 

m. rugsėjo 14 d. 

įsakymu Nr. V-

60 ,,Dėl Neįgaliųjų 

asociacijų veiklos 

rėmimo 2021 

metais projektų 

atrankos konkurso 

nuostatų 

patvirtinimo, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 2020 

m. lapkričio 16  d. 

įsakymu Nr. V-

71 „Dėl Statinių 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

priežiūros 2021 

metais projektų 

atrankos konkurso 

nuostatų 

patvirtinimo“  

Projektų atitikties 

formaliesiems 

kriterijams 

vertinimą atlieka 

Socialinių paslaugų 

priežiūros 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b81f461b68511e88f64a5ecc703f89b
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(toliau – SPPD) 

specialistai, kurie 

parengia projektų 

atitikties 

formaliesiems 

kriterijams 

suvestinę ir pateikia 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentui. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

parengtą suvestinę 

kartu su susijusiais 

dokumentais 

perduoda svarstyti 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu sudarytai 

projektų vertinimo 

komisijai (toliau – 

Komisija). 

Komisijos darbo 

organizavimą 

reglamentuoja 

Projektų 

administravimo 

taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2020 m. gruodžio 

10 d. įsakymu Nr. 

A1-1259 „Dėl 

Projektų 

administravimo 

taisyklių 

patvirtinimo“, VII 
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skyrius bei aukščiau 

išvardinti nuostatai. 

Projektus vertina 

SPPD Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka 

atrinkti ekspertai. 

Pasiūlymus dėl lėšų 

paskirstymo 

Komisija pateikia 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriui, kuris 

priima sprendimą 

dėl lėšų skyrimo 

projektams. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, 

pagal nustatytą 

tvarką ir kriterijus, 

tai yra 

vadovaudamasis 

Būsto pritaikymo 

neįgaliesiems 

tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2019 m. vasario 19 

d. įsakymu Nr. A1-

103 ,,Dėl Būsto 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo”, 

paskirsto 

savivaldybėms lėšas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
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būsto pritaikymui 

neįgaliesiems. 

Būsto pritaikymo 

poreikio nustatymą 

bei būsto 

pritaikymą 

organizuoja 

savivaldybių 

administracijos.  

Pagal Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2019  m. birželio 27 

d. įsakymu Nr. A1-

365 „Dėl Šeimų, 

auginančių vaikus 

su sunkia negalia, 

socialinio saugumo 

stiprinimo pritaikant 

būstą ir gyvenamąją 

aplinką tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“ (kartu 

su vėlesniais 

pakeitimais) 

savivaldybės vykdo 

būsto ir 

gyvenamosios 

aplinkos pritaikymą 

vaikams su sunkia 

negalia. Neįgaliųjų 

reikalų 

departamentas lėšas 

savivaldybėms 

paskirsto analogiška 

tvarka kaip ir 

suaugusiųjų 
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neįgaliųjų 

pritaikymui. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, 

vadovaudamasis 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2006 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. A1-

94 ,,Dėl Asmens 

(šeimos) socialinių 

paslaugų poreikio 

nustatymo ir 

skyrimo tvarkos 

aprašo ir senyvo 

amžiaus asmens bei 

suaugusio asmens 

su negalia 

socialinės globos 

poreikio nustatymo 

metodikos 

patvirtinimo“ (kartu 

su vėlesniais 

pakeitimais) ir 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2005 m. gruodžio 

30 d. įsakymu Nr. 

A1-503 „Dėl 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

nuostatų 

patvirtinimo“ bei 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43fc94c09f4311e58fd1fc0b9bba68a7
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Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 2019 

m. birželio 26 d. 

įsakymu Nr. V-46 

,,Dėl neįgalių 

asmenų siuntimo į 

socialinės globos 

namus tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“ , 

teisės aktų nustatyta 

tvarka sudaro eiles 

proto ar psichikos 

negalią turintiems 

asmenims 

savivaldybių 

sprendimu jiems 

paskyrus ilgalaikės 

socialinės globos 

paslaugas ir 

atsiradus laisvai 

vietai globos 

namuose išduoda 

suaugusiems 

asmenims siuntimus 

į valstybės 

socialinės globos 

įstaigas ilgalaikei 

socialinei globai 

gauti. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

koordinuoja 

Finansinės pagalbos 

priemonių teikimo 

neįgaliesiems, 

studijuojantiems 

aukštosiose 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
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mokyklose, tvarkos 

aprašo, patvirtinto 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2006 

m. rugpjūčio 29 d. 

nutarimu Nr. 831 

,,Dėl  Finansinės 

pagalbos priemonių 

teikimo 

neįgaliesiems, 

studijuojantiems 

aukštosiose 

mokyklose, tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo”, 

nuostatų 

įgyvendinimą. 

Sprendimą dėl 

finansinės pagalbos 

priemonių skyrimo 

ar teikimo 

nutraukimo priima 

aukštoji mokykla, 

kurioje studijuoja 

neįgalus studentas. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

sudaro su 

aukštosiomis 

mokyklomis 

finansinės pagalbos 

teikimo neįgaliems 

studentams sutartis 

ir skiria lėšų 

neįgalių studentų 

finansinės pagalbos 

priemonėms. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=404056&p_tr2=2
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Įgyvendindamas 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2006 m. balandžio 6 

d. įsakymo Nr. A1-

98 ,,Dėl Išmokų 

neįgaliesiems 

mokėjimo tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“ (kartu 

su vėlesne 

redakcija) 

nuostatas, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

planuoja ir 

savivaldybių 

administracijų 

socialinės paramos 

skyriams pagal jų 

pateiktas paraiškas 

perveda lėšas 

išmokoms 

neįgaliesiems 

mokėti. Sprendimus 

dėl išmokos 

skyrimo priima 

savivaldybių 

administracijos 

socialinės paramos 

skyriai. Neįgaliųjų 

mobilumo 

mokymai, 

informacijos 

rengimo ir sklaidos 

projektas, 

visuomenės 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274455&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274455&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274455&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274455&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274455&p_tr2=2
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švietimas ir 

informavimas apie 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

procesą, gestų 

kalbos priemonės. 

kompleksinių 

socialinės 

reabilitacijos 

paslaugų akliesiems 

teikimas, neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos veiklos 

rezultatų stebėsena 

užtikrinta perkant 

paslaugas viešųjų 

pirkimų būdu. 

2. Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka stebi ir 

kontroliuoja, kaip 

įgyvendinamos 

neįgaliųjų 

socialinės 

integracijos 

priemonės ir 

projektai, 

naudojamas 

panauda perduotas 

turtas 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

teisės aktų nustatyta 

tvarka vykdo 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

priemonių ir 

projektų 

įgyvendinimo ir 

tikslinio lėšų 

panaudojimo 

kontrolę. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

priemonių 

įgyvendinimo ir 

tikslinio lėšų 

panaudojimo 

kontrolę vykdo 

vadovaudamasis 

Atitinka LR 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

2 p. 

Projektų vykdytojai 

teisės aktų arba 

sutartyse su 

programų, priemonių 

ir projektų 

vykdytojais nustatyta 

tvarka ir terminais 

rengia ir teikia 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentui 

ketvirtines ir metines 

ataskaitas ir kitą 

informaciją apie 

projektų vykdymą, 

lėšų panaudojimą ir 

pasiektus rezultatus. 

Prevencinė kontrolė 

atliekama vertinant 

finansavimą iš 

valstybės biudžeto 

lėšų neįgaliųjų 

socialinės 

Siekiant tinkamai 

įgyvendinti 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

priemonių, 

programų ir 

projektų 

įgyvendinimo ir 

tikslinio lėšų 

panaudojimo 

kontrolę, Neįgaliųjų 

reikalų 

departamentas 

priėmė būtinus 

teisės aktus (vidaus 

dokumentus), 

reglamentuojančius 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

veiklą, susijusią su 

prevencinės 

kontrolės vykdymu. 

1. Priemonė – 

užtikrinti Tvarkos 

aprašo nuostatų 

laikymąsi. 

Įvykdymo terminas 

– nuolat. 

  

 

Nesiūloma imtis 

papildomų 

priemonių. 
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Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

patikrinimo tvarkos 

aprašu (toliau – 

Tvarkos aprašas), 

patvirtintu 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. 

gegužės 4 d. 

įsakymu Nr. V-31 

,,Dėl Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

patikrinimo tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“. 

Vadovaudamasis 

Tvarkos aprašu, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

tikrina einamaisiais 

kalendoriniais 

metais ir pasibaigus 

kalendoriniams 

metams, kaip 

priemonių 

vykdytojai laikosi 

teisės aktų 

integracijos 

programoms, 

priemonėms ir 

projektams vykdyti 

gavusių subjektų 

pateiktas finansines ir 

vykdymo ataskaitas. 

Panauda perduoto 

valstybės turto 

tikslingo naudojimo 

patikrinimas 

atliekamas sutartyse 

su panaudos gavėjais 

nustatyta tvarka. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

pateikia atitinkamų 

priemonių vykdymo 

ir joms skirtų 

asignavimų 

panaudojimo 

ataskaitas Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento veiklą 

vykdant kontrolės ir 

priežiūros funkcijas 

kontroliuoja 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

Vidaus audito 

skyrius, Valstybės 

kontrolė. Neįgaliųjų 

reikalų 

departamentas kartą 

per ketvirtį teikia 

informaciją apie 

neįgaliųjų socialinės 

Siekiant mažinti 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę išsamiai 

detalizuoti 

specialistų veiksmai 

ir kriterijai 

atrenkant tikrinamus 

programų 

(priemonių) 

vykdytojus, 

patikrinimų grafiko 

sudarymo ir 

tvirtinimo 

procedūros, 

patikrinimų 

apimtys, 

laikotarpiai, 

kriterijai, neplaninių 

patikrinimų, 

tikrinimo nuotoliniu 

būdu procedūros, 

ataskaitų 

pateikimas, 

patvirtintos tipinės 

ataskaitų formos.  

Metinį patikrinimų 

planą tvirtina ir 

patikrinimo 

ataskaitas (ataskaitų 

projektus) pasirašo 

skyriaus vedėjas ir 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktorius. Šis 

planas ir 

informacija apie 

pažeidimus viešai 

skelbiama 
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reikalavimų ir kaip 

tikslingai 

naudojamos 

priemonėms skirtos 

lėšos (ar faktinės 

išlaidos atitinka 

sąmatose 

planuotoms, ar 

teisingi ataskaitose 

teikiami duomenys, 

ar teisingai 

apskaitomos 

valstybės biudžeto 

lėšomis dengiamos 

išlaidos, laikomasi 

teisės norminių 

aktų, projektuose 

numatytų veiklų, ar 

valstybės biudžeto 

lėšos naudojamos 

efektyviai ir 

pasiekiamas 

planuotas 

rezultatas). 

Atliekami planuoti 

ir neplanuoti 

patikrinimai. 

integracijos 

programoms bei 

kitoms priemonėms 

vykdyti panaudotas 

tikslines lėšas bei 

pasiektus rezultatus 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijai. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, 

pasibaigus 

kalendoriniams 

metams, Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos nurodytu 

terminu pateikia 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijai 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos 

programoms ir 

priemonėms vykdyti 

praėjusių metų 

veiklos ir patvirtintų 

valstybės biudžeto 

lėšų paskirstymo ir 

naudojimo 

programos bei 

sąmatos vykdymo 

ataskaitas. Į išorės 

kontrolę įtrauktos ir 

nevyriausybinės 

organizacijos, kurios 

atlieka savivaldybių 

veiksmų stebėseną 

projektų atrankos 

metu. Taip pat 

vykdomas atskirų 

priemonių (būsto 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

interneto svetainėje. 
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pritaikymo 

neįgaliesiems) 

išorinis auditas pagal 

nevyriausybinių 

organizacijų 

užsakymą, į būsto 

pritaikymo komisiją 

savivaldybėje 

skiriamas neįgaliųjų 

nevyriausybinės 

organizacijos 

atstovas. 

Patikrinimas gali 

vykti ir nuotoliniu 

būdu, naudojantis 

informacinėmis 

technologijomis. 

Tokiu būdu 

prevenciškai 

užkertamas kelias 

korupcinio pobūdžio 

veiksmams 

pasireikšti. 

3. Viešųjų pirkimų 

planavimas ir 

vykdymas 

Neįgaliųjų reikalų 

departamente 

viešųjų pirkimų 

planavimas, 

organizavimas ir 

vykdymas pavestas 

Administravimo ir 

išteklių valdymo 

skyriui, kurio veiklą 

reglamentuoja 

Administravimo ir 

išteklių valdymo 

skyriaus nuostatai, 

patvirtinti 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 2018 

Atitinka LR 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

5 p. 

Atliekant pirkimus iš 

vieno tiekėjo yra 

tikimybė prekes, 

paslaugas ar darbus 

nusipirkti aukštesne 

nei rinkos kaina. 

Perkant pagal kainos 

ir sąnaudų ar kokybės 

santykį viešųjų 

pirkimų komisijos 

nariai gali  susidurti 

su tiekėjų daroma 

įtaka palankiau 

įvertinti jų 

pasiūlymus. Priimant 

sprendimus galimas 

Pagrindinis vidaus 

teisės aktas, 

reglamentuojantis 

viešųjų pirkimų 

vykdymą Neįgaliųjų 

reikalų 

departamente, yra 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

viešųjų pirkimų 

organizavimo 

taisyklės (toliau- 

Taisyklės), 

patvirtintos 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

Atsiradus poreikiui 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

spręs, 

kokių priemonių 

imtis 

korupcijos rizikos 

veiksniams 

pašalinti. 

Nesiūloma imtis 

papildomų 

priemonių. 
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m. gruodžio 19 d. 

įsakymu Nr. V-69. 

Visi pirkimai 

planuojami, 

organizuojami ir 

vykdomi 

vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu, 

Mažos vertės 

pirkimų tvarkos 

aprašu, patvirtintu 

Viešųjų pirkimų 

tarnybos 

direktoriaus 2017 

m. birželio 28 d. 

įsakymu Nr. 1S-97 

,,Dėl  Mažos vertės 

pirkimų tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“ ir 

kitais pirkimus 

reglamentuojančiais 

teisės aktais. 

viešųjų ir privačių 

interesų konfliktas. 

direktoriaus 2018 m. 

gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. V-75 

,,Dėl Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

viešųjų pirkimų 

organizavimo 

taisyklių 

patvirtinimo“. Šis 

teisės aktas apima 

visą pirkimų 

procesą, t. y. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

poreikių formavimą, 

pirkimų planavimą, 

iniciavimą ir 

pasirengimą jiems, 

pirkimų vykdymą, 

pirkimo sutarties 

sudarymą, vykdymą 

ir jos rezultatų 

įvertinimą, 

viešuosius pirkimus 

organizuojančius ir 

juose 

dalyvaujančius 

asmenis, šių asmenų 

funkcijas ir 

atsakomybę. Taip 

išskaidoma tiek 

atsakomybė už 

konkrečių funkcijų 

vykdymą, tiek 

diskrecija priimant 

konkrečius 
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sprendimus, taigi nei 

vienas subjektas 

nepasižymi per 

plačia diskrecija. 

Pats viešojo pirkimo 

procesas yra 

suskaidytas į etapus, 

kiekvieno etapo 

organizavimas, 

vykdymas yra 

reglamentuoti 

minėtomis 

Taisyklėmis.  

Neįgaliųjų reikalų 

departamente 

viešuosius pirkimus 

organizuoti ir atlikti 

gali du subjektai: 

pirkimų 

organizatorius arba 

Viešojo pirkimo 

komisija (toliau – 

Komisija). Pirkimų 

organizatorius 

(Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu paskirtas 

darbuotojas ar 

valstybės 

tarnautojas) gali 

vykdyti tik mažos 

vertės pirkimus 

gavus raštišką 

direktoriaus 

pavedimą. Skiriant 

pirkimo 

organizatorių 

atsižvelgiama į jo 
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ekonomines, 

technines, teisines 

žinias ir Viešųjų 

pirkimų įstatymo bei 

kitų pirkimus 

reglamentuojančių 

teisės aktų 

išmanymą. Pirkimų 

organizatoriais 

skiriami tik 

nepriekaištingos 

reputacijos 

asmenys. Pirkimų 

organizatoriaus 

funkcijos yra 

apribojamos kitų 

procese veikiančių 

subjektų (pirkimų 

iniciatoriaus, 

finansininko, 

asmens, atsakingo 

už sutarties 

vykdymą ir t.t.).  

Kitus pirkimus 

vykdo Komisija, 

taip pat tik gavusi 

rašytinį direktoriaus 

pavedimą. Komisija 

yra nuolatinio 

pobūdžio, jos 

sudėtis yra 

patvirtinama 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu ir ją sudaro 

keturi Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 
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valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai. Ši 

Komisija yra 

sudaryta Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 

direktoriaus 2020 m. 

kovo 16 d. įsakymu 

Nr. V-20 „Dėl 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

nuolatinės viešųjų 

pirkimų komisijos 

sudarymo“. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamente taip 

pat esant poreikiui 

sudaromos ir 

atskiros komisijos 

konkretiems 

pirkimams atlikti. 

Komisija visas 

pirkimo procedūras 

vykdo Viešųjų 

pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka 

pagal Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 

direktoriaus 2020 m. 

kovo 12 d. įsakymu 

Nr. V-21 ,,Dėl 

Viešųjų pirkimų 

komisijos darbo 

reglamento 

patvirtinimo“ 

suteiktus 
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įgaliojimus. 

Reglamente yra 

nustatytos 

Komisijos 

funkcijos, teisės ir 

pareigos, darbo 

organizavimas, 

įtvirtintas 

reikalavimas 

Komisijos nariams 

ir ekspertams 

pasirašyti 

nešališkumo 

deklaraciją ir 

konfidencialumo 

pasižadėjimą bei 

deklaruoti privačius 

interesus.  

Mažos vertės 

viešųjų pirkimų 

organizavimą ir 

dokumentavimą, 

pirkimo dokumentų 

rengimą, 

paaiškinimus, 

teikimą Neįgaliųjų 

reikalų 

departamente 

reglamentuoja  

Neįgaliųjų reikalų 

departamento mažos 

vertės pirkimų 

vykdymo tvarka, 

patvirtinta 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 2017 m. 

rugpjūčio 11 d. 

įsakymu Nr. V-36,, 
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Dėl Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento mažos 

vertės pirkimų 

vykdymo tvarkos 

patvirtinimo“. Ši 

tvarka nustato 

mažos vertės 

pirkimų būdus ir 

juos detaliai aprašo, 

numato pirkimų 

skelbimo tvarką, 

pirkimo dokumentų 

rengimą 

paaiškinimą ir 

teikimą, nustato 

pirkimo paraiškos, 

tiekėjų apklausos 

pažymos, 

nešališkumo 

deklaracijos ir 

konfidencialumo 

pasižadėjimo 

formas.  

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas, 

vykdydamas 

Viešųjų pirkimų 

įstatymą ir 

siekdamas kuo 

didesnio skaidrumo, 

informaciją apie 

viešuosius pirkimus 

skelbia internetinėje 

svetainėje. 

Informacija yra 

nuolatos 

atnaujinama.  
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Sprendimai nėra 

galutiniai, juos 

galima skųsti 

teismui ir Viešųjų 

pirkimų tarnybai. 

Apibendrinant, 

galima teigti, kad, 

nors viešieji 

pirkimai yra sritis, 

kurioje korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė yra didelė, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas imasi 

priemonių, kad šią 

tikimybę kuo labiau 

sumažinti ir šiuo 

metu viešųjų 

pirkimų srityje ji yra 

minimali.   

4.  Projekto „Nuo 

globos link 

galimybių: 

bendruomeninių 

paslaugų plėtra“ 

(projekto Nr. 

08.4.1-ESFA-V-

405-03-0001) 

(toliau – projektas) 

įgyvendinimas ir 

priežiūra 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas 

įgyvendina 

projektą, 

vadovaudamasis: 

Lietuvos 

Respublikos finansų 

ministro 2014 m. 

spalio 8 d. įsakymu 

Nr.1K-316 „Dėl 

Projektų 

administravimo ir 

finansavimo 

taisyklių 

patvirtinimo“; 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

Atitinka LR 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

5 p. 

Viešųjų pirkimų 

vykdymas. 

Nepakankama 

projekto partnerių 

kontrolė ir priežiūra 

arba 

darbuotojų viešų ir 

privačių 

interesų konfliktas. 

 

Sprendimai, 

atsižvelgiant į 

pirkimo vertę, dėl 

viešųjų 

pirkimų priimami 

kolegialiai 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

projekto viešųjų 

pirkimų komisijoje, 

kuri sudaroma 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymu. Projekto 

darbuotojai, susiję 

su viešųjų 

Atsižvelgiant į 

pateiktą 

informaciją, šiuo 

metu 

neplanuojama imtis 

priemonių, skirtų 

korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti 

ar 

pašalinti, nes 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

yra minimali. 

Nesiūloma imtis 

papildomų 

priemonių. 
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2019 m. rugpjūčio 1 

d. įsakymu Nr. A1-

440  patvirtintu 

„2014-2020 metų 

Europos Sąjungos 

fondų investicijų 

veiksmų programos 

8 prioriteto 

„Socialinės 

įtraukties didinimas 

ir kova su skurdu“ 

įgyvendinimo 

priemonės Nr. 

08.4.1-ESFA-V-405 

„Institucinės globos 

pertvarka“ projektų 

finansavimo sąlygų 

aprašu Nr. 3.“; 

Lietuvos 

Respublikos 

socialinės apsaugos 

ir darbo ministro 

2006 m. balandžio 5 

d. įsakymu Nr. A1-

93 patvirtintu 

Socialinių paslaugų 

katalogu; Neįgaliųjų 

reikalų direktoriaus 

2019 m. rugpjūčio 

26 d. įsakymu Nr. 

V-54 patvirtintu 

Projekto „Nuo 

globos link 

galimybių: 

bendruomeninių 

paslaugų plėtra “ 

partnerių atrankos 

tvarkos aprašu; 

pirkimų 

organizavimu, yra 

užpildę 

nešališkumo 

deklaracijas ir 

konfidencialumo 

pasižadėjimus, taip 

pat, vadovaujantis 

viešųjų 

pirkimų įstatymu 

paskiriami 

darbuotojai 

atsakingi už pirkimo 

sutarties vykdymą,  

pirkimo sutartys 

viešinamos 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų 

informacinėje 

sistemoje (toliau –

CVP IS). Pirkimai 

vykdomi 

naudojantis 

Centrinės 

perkančiosios 

organizacijos 

www.cpo.lt 

katalogu arba per 

CVP IS. Atskirti 

atsakingi už 

techninių užduočių 

parengimą ir 

pirkimų procedūrų 

vykdymą atsakingi 

darbuotojai. 

Projekto viešųjų 

pirkimų planas 

tvirtinamas 
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Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 2020 

m. gegužės 22 d. 

įsakymu Nr. V-39 

patvirtintu 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento prie 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijos 

projektų rengimo ir 

valdymo tvarkos 

aprašu; Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 

direktoriaus 2020 

m. birželio 8 d. 

įsakymu Nr. V-48 

patvirtintu Iš 

Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų 

lėšų bendrai 

finansuojamo 

projekto Nr. 08.4.1-

ESFA-V-405-03-

0001 „Nuo globos 

link galimybių: 

bendruomeninių 

paslaugų plėtra“ 

įgyvendinimo 

tvarkos aprašu. 

projektą 

administruojančios 

(ESFA) 

agentūros. Projektą 

administruojančios 

agentūros 

darbuotojai vykdo 

išankstinę 

(pasirinktinai) ir 

paskesnę 

įvykdytų CVP IS 

priemonėmis 

pirkimų 

patikrą. 

Projekto darbuotojai  

deklaruoja privačius 

interesus teisės aktų 

nustatyta tvarka 

pateikdami privačių 

interesų deklaraciją 

Valstybinės 

mokesčių 

inspekcijos 

Elektroninio 

deklaravimo 

informacinėje 

sistemoje.  

5. Teisės aktų, 

reglamentuojančių 

neįgaliųjų socialinę 

integraciją, 

rengimas ir 

priėmimas. 

Teisėkūros procese, 

remiantis Lietuvos 

Respublikos 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 8 

straipsnio 

nuostatomis ir 

Atitinka LR 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

5 p. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas nėra 

priėmęs teisės akto, 

detalizuojančio teisės 

aktų ar jų projektų 

antikorupcinį 

vertinimą. 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

nuostatų 9.2 

papunktyje yra 

numatyta, kad viena 

iš Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

funkcijų yra teikti 

1 priemonė –

parengti Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento teisės 

aktų ar jų projektų 

antikorupcinio 

vertinimo tvarkos 

aprašą. 

Nesiūloma imtis 

papildomų 

priemonių. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4DBDE27621A2/AeGwNWRfhL
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Teisės aktų projektų 

antikorupcinio 

vertinimo 

taisyklėmis, 

patvirtintomis 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 2014 

m. kovo 12 d. 

nutarimu Nr. 243 

„Dėl teisės aktų 

projektų 

antikorupcinio 

vertinimo taisyklių 

patvirtinimo“ yra 

atliekamas norminių 

teisės aktų projektų 

poveikio korupcijos 

mastui vertinimas. 

Antikorupciniu 

požiūriu yra 

vertinami tik tie 

norminių teisės aktų 

projektai, 

kurie reguliuos 

visuomeninius 

santykius, nurodytus 

Lietuvos 

Respublikos 

korupcijos 

prevencijos 

įstatymo 8 straipsnio 

1 dalyje. Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijai 

teikiamų teisės aktų 

projektų, kuriuos 

rengia Neįgaliųjų 

reikalų 

Socialinės apsaugos 

ir darbo ministerijai 

išvadas, pasiūlymus 

ir teisės aktų 

projektus dėl 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos proceso 

plėtros. Šie aktai 

atitinka visų 

poįstatyminio teisės 

akto požymius. 

Pagal Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 

nuostatus, ši 

funkcija taip pat yra 

vykdoma Neįgaliųjų 

reikalų 

departamento 

direktoriaus, jam 

leidžiant įsakymus, 

kuriais yra 

konkretinamas 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos proceso 

reglamentavimas ir 

vykdoma šių aktų 

vykdymo kontrolė. 

Minėtu reguliavimu 

yra numatomos ne 

tik procedūros, 

susijusios su 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

veikla, bet ir 

tvirtinami tvarkų 

aprašai, konkursų 

nuostatai, sutarčių 

formos ir kt. Šiais 

Įvykdymo terminas 

– 2021-12-31 
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departamentas, 

antikorupcinį 

vertinimą esant 

poreikiui atlieka 

ministerija. 

aktais yra 

nustatomos teisės ir 

pareigos tiek 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

tarnautojams bei 

darbuotojams, tiek 

neįgaliųjų socialinės 

integracijos proceso 

dalyviams visoje 

Lietuvos 

Respublikos 

teritorijoje 

(pavyzdžiui, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriaus 

įsakymai „Dėl 

asmenų siuntimo į 

socialinės globos 

namus tvarkos 

aprašo 

patvirtinimo“, Dėl 

lietuvių gestų kalbos 

vertėjų atestacijos 

tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, „Dėl 

projekto partnerių 

atrankos tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 

ir t. t.).  

Rengiant teisės aktą 

privalu jį derinti su 

skyriaus vadovu, o 

suderinus su juo, yra 

derinama ir su 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

direktoriumi. Šie 
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valstybės tarnautojai 

teikia pastabas, į 

kurias atsižvelgus 

yra derinama antrą 

kartą. Taip pat 

atkreiptinas 

dėmesys, kad 

Lietuvos 

Respublikos 

teisėkūros pagrindų 

įstatymo 7 straipsnis 

įtvirtina 

konsultavimosi su 

visuomene institutą. 

Tai dar labiau 

mažina korupcijos 

rizikas. 

Teisės aktų projektai 

pagal poreikį 

derinami su 

socialiniais 

partneriais 

(neįgaliųjų 

nevyriausybinėmis 

organizacijomis, 

savivaldybėmis ir 

kt.). 

Analizuotu 

laikotarpiu teisės 

aktų projektų, 

kuriuos reikėtų 

vertinti 

vadovaujantis 

Lietuvos 

Respublikos 

korupcijos 

prevencijos įstatymo 

8 straipsnio 
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nuostatomis, nebuvo 

rengta. 

Apibendrinant, 

Neįgaliųjų reikalų 

departamentas turi 

įgaliojimus leisti 

teisės norminius 

aktus, todėl 

vertintina, jog šioje 

Neįgaliųjų reikalų 

departamento 

veiklos srityje 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė yra didelė. 

Tačiau Neįgaliųjų 

reikalų 

departamente yra 

imamasi aukščiau 

aprašytų priemonių 

šią tikimybę 

mažinti, todėl 

galima teigti, jog 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė šiose 

srityse yra 

sumažinta.  

Informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant siūlymus: 

1. Neįgaliųjų reikalų departamentas įgyvendino 2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadoje numatytą priemonę – parengti Neįgaliųjų reikalų 

departamento teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašą. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas patvirtintas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-83 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų ar jų projektų 

antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija yra viešai paskelbta Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje bei Teisės aktų registre: 

https://www.ndt.lt/korupcijos-prevencija/teises-aktu-projektu-antikorupcinis-vertinimas/ 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1674990203511eca51399bc661f78e7 

2. Užtikrintas Neįgaliųjų reikalų departamento priemonių įgyvendinimo patikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento priemonių įgyvendinimo patikrinimo 

https://www.ndt.lt/korupcijos-prevencija/teises-aktu-projektu-antikorupcinis-vertinimas/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c1674990203511eca51399bc661f78e7


31 
 

tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų laikymasis. Metinį patikrinimų planą patvirtino Neįgaliųjų reikalų departamento direktorius. Šis planas ir informacija apie 

pažeidimus (jei yra) viešai skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje: https://www.ndt.lt/veikla/programu-kontroles-planai/ 

   
 

 

 

 

 

 

https://www.ndt.lt/veikla/programu-kontroles-planai/

