
TVIRTINTA 

Ginčų komisijos prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos 

pirmininko 2014 m. gegužės 5 d. 

įsakymu Nr. AV-5 
 

GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2013 M. ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
Tikslas 

Priemonės 

pavadinimas 
Vykdytojas 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Priemonės vykdymas 

 

1. Uždavinys 

 

Analizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę Komisijoje, imtis prevencinių priemonių siekiant jos išvengti, 

o ją nustačius, imtis priemonių jai sumažinti 

 

 

1.1. Mažinti 

korupcijos 

tikimybę 

1.1.1. teisės aktų 

nustatyta tvarka 

atlikti korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės nustatymą 

Antikorupcinė 

komisija 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

Nustatytos sritys, 

kuriose yra 

daugiausia rizikos 

atsirasti korupcijai  

Išanalizuota 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Komisijoje ir 

surašyta motyvuota 

išvada 

Įvykdyta. 2013-09-27 

raštu Nr. SD-1354 

pateikta Išvada dėl 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

Lietuvos Respublikos 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

Vidaus audito skyriui. 

  1.1.2. organizuoti 

Komisijos 

darbuotojams 

korupcijos 

prevencijos ir teisės 

aktų antikorupcinio 

vertinimo mokymus 

Komisijos 

pirmininkas 

2013–2014 

m. 

Komisijos 

darbuotojams 

nuolat ir 

sistemingai keliant 

kvalifikaciją, bus 

sudarytos prielaidos 

kuo anksčiau 

Komisijos 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

Įvykdyta 2014 m. 



nustatyti galimas ar 

esamas korupcijos 

apraiškas, taip pat 

tinkamai įvertinti 

rengiamus teisės 

aktų projektus 

antikorupciniu 

požiūriu 

 

2. Uždavinys 

 

Užtikrinti teisės aktų skaidrumą 

 

 

1.2.  Antikorupciniu 

požiūriu vertinti 

Komisijos rengiamų 

teisės aktų, kuriuose 

yra didelė korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė, projektus 

Komisijos 

pirmininkas, 

nariai ir 

darbuotojai, 

dirbantys 

pagal darbo 

sutartis 

2013–2014 

m. 

Įvertinta, kokią 

įtaką teikiamas 

teisės akto projektas 

turės korupcijai ir 

jos mastui 

Pateikti teisės aktų 

projektai, kurie 

nesudarys sąlygų 

pasireikšti 

korupcijai 

Įvykdyta. 2013 m. 

rengtuose teisės aktų 

pakeitimo projektuose 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nebuvo. 

 

3. Uždavinys 

 

Nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.), susijusius su korupcijos 

pasireiškimo tikimybe 

 

 

1.3.  Kompetencijos 

ribose nagrinėti 

fizinių ir juridinių 

asmenų gautus 

skundus (prašymus, 

pareiškimus ir kt.), 

susijusius su 

korupcija 

Antikorupcinė 

komisija 

2013–2014 

m. 

Išanalizavus  gautus 

skundus, 

suformuluoti 

pasiūlymai dėl 

Komisijos veiklos 

tobulinimo siekiant 

pašalinti korupcijos 

pasireiškimo 

Gautų ir 

išnagrinėtų skundų 

skaičius 

Įvykdyta. 2013 m. 

nebuvo gauta fizinių ir 

juridinių asmenų 

skundų (prašymų, 

pareiškimų ir kt.), 

susijusių su korupcija. 



prielaidas 

 

4. Uždavinys 

 

Rinkti ir kaupti informaciją apie Komisijos išaiškintus korupcijos atvejus 

 

 

1.4.  Rinkti bei kaupti 

informaciją apie 

Komisijos išaiškintus 

korupcijos atvejus 

Antikorupcinė 

komisija 

2013–2014 

m. 

Remiantis atlikta 

informacijos 

analize, nustatytos 

sritys, kuriose yra 

daugiausia rizikos 

atsirasti korupcijai, 

nustačius poreikį, 

patobulinti teisės 

aktai 

Surinkta ir 

susisteminta 

informacija apie 

Komisijos 

išaiškintus 

korupcijos atvejus, 

atlikta informacijos 

analizė, pateikta 

išvada dėl poreikio 

tobulinti teisės 

aktus 

Įvykdyta. 2013 m. 

Komisijoje nebuvo 

nustatyta ir išaiškinta 

korupcijos atvejų; 

nesant poreikiui 

neatlikta informacijos 

analizė, nepateikta 

išvada dėl poreikio 

tobulinti teisės aktus. 

 

1. Uždavinys 

 

Užtikrinti Komisijos veiklos skaidrumą, atvirumą ir viešumą 

 

 

2.1. Pagal 

kompetenciją 

vykdyti 

korupcijos 

prevenciją 

2.1.1. Komisijos 

internetinėje 

svetainėje paskelbti 

Programą ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planus 

Komisijos 

nario padėjėja 

2013 m. II 

ketvirtis 

Programos ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planų 

viešumas 

Komisijos 

internetinėje 

svetainėje paskelbti 

Programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planai 

Įvykdyta. Komisijos 

interneto svetainėje 

skelbiama 

„Veikla/korupcijos 

prevencija“. 

  2.1.2. Komisijos 

internetinėje 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

Komisijos vykdomus 

viešuosius pirkimus 

Komisijos 

nario padėjėja  

 

Viešųjų 

pirkimų 

komisija 

2013–2014 

m. 

Užtikrintas viešųjų 

pirkimų viešumas, 

skaidrumas ir 

informacijos 

prieinamumas 

suinteresuotiems 

Komisijos 

internetinėje 

svetainėje 

paskelbta 

informacija apie 

Komisijos 

Įvykdyta. Komisijos 

interneto svetainėje 

skelbiami 

vykdomi/įvykdyti 

viešieji pirkimai; 

metinė viešųjų pirkimų 



ir viešųjų pirkimų 

ataskaitas 

subjektams vykdomus 

viešuosius pirkimus 

ir atliktų viešųjų 

pirkimų ataskaitos 

ataskaita skelbiama 

Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje 

sistemoje. 

  2.1.3. sudaryti 

galimybę fiziniams ir 

juridiniams 

asmenims 

anonimiškai ar 

neanonimiškai paštu, 

bendruoju 

elektroniniu paštu, 

bendruoju telefonu 

informuoti apie 

Komisijos darbuotojų 

galimus korupcinio 

pobūdžio pažeidimus 

Komisijos 

pirmininkas 

 

Sekretorė-

referentė 

 

Komisijos 

nario padėjėja 

2013–2014 

m. 

Sklandžiai 

veikiantis 

pranešimų dėl 

korupcijos atvejų ir 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamų 

Komisijos 

darbuotojų veikų 

priėmimas, 

užtikrinta 

korupcijos 

prevencija ir 

Komisijos 

darbuotojų 

atsakomybė 

Gautų pranešimų 

dėl korupcijos 

atvejų ir korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamų 

Komisijos 

darbuotojų veikų 

skaičius 

Įvykdyta. Nors 

Komisijos tinklapyje 

sudaryta galimybė 

anonimiškai ar 

neanonimiškai 

bendruoju elektroniniu 

paštu, bendruoju 

telefonu informuoti 

apie Komisijos 

darbuotojų galimus 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus, 2013 m. 

nebuvo gauta 

informacijos dėl 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimų.  

 

2. Uždavinys 

 

Užtikrinti efektyvų Programos įgyvendinimą 

 

 

2.2.  2.2.1. kasmet atlikti 

Programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

efektyvumo ir 

rezultatyvumo 

vertinimą 

Antikorupcinė 

komisija 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

Užtikrintas 

Programos 

veiksmingumas  

Parengta 

Programos 

įgyvendinimo 

priemonių 

efektyvumo ir 

rezultatyvumo 

vertinimo ataskaita, 

pateikta išvada dėl 

poreikio papildyti 

Įvykdyta. Aptarta 

antikorupcinės 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių 2013 m. 

ataskaita, programos 

vykdymo eiga. 



ir (ar) keisti 

Programą ar 

priemonių planus 

  2.2.2. kas dvejus 

metus parengti 

Programos 

įgyvendinimo 

priemonių planą 

Antikorupcinė 

komisija 

2014 m. IV 

ketvirtis 

Užtikrintas 

Programos 

įgyvendinimo 

ilgalaikiškumas ir 

tęstinumas 

Parengtas 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

2015-2016 metams 

Įvykdyta.  

 

1. Uždavinys 

 

Vykdyti Komisijos darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo stebėseną, užtikrinti, kad priimant 

sprendimus pirmenybė  

būtų teikiama viešiesiems interesams bei įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą 

 

 

3.1. Didinti 

Komisijos 

darbuotojų 

atsakomybę 

ir 

atskaitomybę 

3.1.1. supažindinti 

Komisijos 

darbuotojus su 

Programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planu 

2013-2014 metams 

Komisijos 

pirmininkas 

2013 m. III 

ketvirtis 

Palaikomas aukštas 

Komisijos 

darbuotojų 

pilietiškumo lygis ir 

nepakantumas 

korupcijai 

Komisijos 

darbuotojų, 

pasirašytinai 

supažindintų su 

Programa ir 

Komisijos 

pirmininko 

įsakymais 

patvirtintais 

priemonių 

įgyvendinimo 

planais, skaičius 

Įvykdyta.  

  3.1.2. siekti 

Komisijoje dirbančių 

asmenų viešųjų ir 

privačių interesų 

suderinamumo, 

užtikrinti priimamų 

sprendimų 

Antikorupcinė 

komisija 

 

Komisijos 

pirmininkas, 

nariai ir 

darbuotojai, 

2013–2014 

m. 

Išvengta Komisijos 

darbuotojų viešųjų 

ir privačių interesų 

konfliktų, priimami 

nešališki 

sprendimai 

Pareikštų 

nusišalinimų ir (ar) 

nušalinimų skaičius 

nagrinėjant 

klausimus, dėl 

kurių gali kilti 

viešųjų ir privačių 

Įvykdyta. 2013 m. 

nebuvo nustatyta 

viešųjų ir privačių 

interesų konfliktų; 

pareikšta 8 Komisijos 

narės nusišalinimai 

nuo interesų konfliktą 



nešališkumą bei tai, 

kad priimant 

sprendimus 

pirmenybė būtų 

teikiama viešiesiems 

interesams 

dirbantys 

pagal darbo 

sutartis 

interesų konfliktas sukeliančių sprendimų 

rengimo, svarstymo ar 

priėmimo stadijų 

atvejų. 

 

2. Uždavinys 

 

Išanalizuoti pranešimus bei pagrįstus įtarimus dėl Komisijos darbuotojų korupcinio pobūdžio veikų, o 

pasitvirtinus informacijai,  

pranešti apie tai korupcinio pobūdžio veikas tiriantiems subjektams 

 

 

3.2.  Gavus pranešimą ar 

pagrįstai įtariant 

Komisijos 

darbuotojus dėl 

korupcinio pobūdžio 

veikų, užtikrinti, kad 

būtų įgyvendinamas 

neišvengiamos teisės 

pažeidėjų teisinės 

atsakomybės 

principas  

Antikorupcinė 

komisija 

 

Komisijos 

pirmininkas 

2013–2014 

m. 

Užtikrinta 

Komisijos 

darbuotojų 

atsakomybė už 

padarytas 

korupcinio 

pobūdžio veikas, 

pranešta 

subjektams, 

kompetentingiems 

tirti korupcinio 

pobūdžio veikas  

Gautų pranešimų ar 

nustatytų pagrįstų 

įtarimų skaičius, 

pateiktų pranešimų 

ar kreipimosi į 

korupcinio 

pobūdžio veikas 

tiriančius subjektus 

skaičius 

Įvykdyta. 2013 m. 

nebuvo gauta 

pranešimų ar nustatyta 

pagrįstų įtarimų, 

pateikta pranešimų ar 

kreipimosi į 

korupcinio pobūdžio 

veikas tiriančius 

subjektus. 

 

 

____________________________________________ 

 


