
PATVIRTINTA 
Ginčų komisijos prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos pirmininkės 

2020 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. AV-2 

 

GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2019 METŲ ATASKAITA 

 

Tikslas – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti, stiprinti korupcijos prevenciją ir užkirsti kelią korupcijos apraiškoms Komisijos veikloje. 

1 uždavinys. Mažinti korupcijos tikimybę 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įvykdymo 

terminas 
Vykdytojai Laukiami rezultatai 

Vertinimo 

kriterijai 
Priemonės vykdymas 

1.1. Teisės aktų nustatyta 

tvarka atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą 

2019 m. 
III ketv. 

2020 m. 
III ketv. 

Patikėtinis 

 

Nustatytos sritys, kuriose 

yra daugiausia rizikos 

atsirasti korupcijai 

Išanalizuota 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė Komisijoje 

ir surašyta 

motyvuota išvada 

Įvykdyta 

2019-09-16 raštas Nr. SD-

656 

1.2. Organizuoti Komisijos 

darbuotojams mokymus 

korupcijos prevencijos, 

pranešėjų apsaugos ir (ar) 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje temomis 

2019 m. 
III-IV 
ketv. 

Patikėtinis Komisijos darbuotojams 

nuolat ir sistemingai 

keliant kvalifikaciją, bus 

sudarytos prielaidos kuo 

anksčiau nustatyti 

galimas ar esamas 

korupcijos apraiškas ir 

užkirsti kelią korupcijai, 

derinti viešuosius ir 

privačius interesus, 

įgyvendinti Pranešėjų 

apsaugos įstatymo 

nuostatas 

Komisijos 

darbuotojų, 

dalyvavusių 

mokymuose, 

skaičius 

Įvykdyta 

2019-12-11 organizuoti 

mokymai Komisijos 

nariams ir darbuotojams 

korupcijos prevencijos 

viešajame sektoriuje tema 

(mokymuose dalyvavo 10 

Komisijos narių ir 

darbuotojų) 

1.3. Kompetencijos ribose 

nagrinėti fizinių ir 

 2019 m. – 

2020 m. 

Patikėtinis 

 

Išanalizavus  gautus 

skundus, suformuluoti 

Gautų ir išnagrinėtų 

skundų skaičius 
Įvykdyta 
Negauta skundų 2019 m. 



                                                 
1 Interaktyvi nuoroda https://ginkom.lt/korupcijos-prevencija/ 

juridinių asmenų gautus 

skundus (prašymus, 

pareiškimus ir kt.), 

susijusius su korupcija 

 

Antikorupci

nė komisija 

pasiūlymai dėl Komisijos 

veiklos tobulinimo 

siekiant pašalinti 

korupcijos pasireiškimo 

prielaidas 

 

1.4. Rinkti bei analizuoti 

informaciją apie 

korupcijos atvejus 

negalios nustatymo srityje 

2019 m. -

2020 m. 

Patikėtinis 

 

Antikorupci

nė komisija 

Remiantis atlikta 

informacijos analize, 

nustatyti teisiniai ir (ar) 

organizaciniai aspektai 

(sritys), didinantys 

korupcijos pasireiškimo 

galimybes negalios 

nustatymo srityje 

Parengti siūlymai 

dėl teisės aktų ir (ar) 

organizacinių 

pakeitimų, 

mažinančių 

korupcijos 

pasireiškimo 

galimybes negalios 

nustatymo srityje 

Įvykdyta 
2019 m. negauta 

informacijos apie 

išaiškintus korupcijos 

atvejus. 

 

2 uždavinys. Pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją 

2.1. Komisijos internetinėje 

svetainėje paskelbti 

Programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planus 

2019 m. 

III ketv. 

Komisijos 

nario 

padėjėja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planų viešumas 

Komisijos 

internetinėje 

svetainėje skelbiama 

Programa ir jos 

įgyvendinimo 

priemonių planai 

Įvykdyta1 
 

https://ginkom.lt/korupcijos-prevencija/


                                                 
2 Interaktyvios nuorodos 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_procty

pe=&filter_authority=Gin%C4%8D%C5%B3+komisija+prie+Socialin%C4%97s+apsaugos+&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_

valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agre

ement_type= 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol  

2.2. Komisijos internetinėje 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

Komisijos įvykdytus 

viešuosius pirkimus 

2019-

2020 m. 

Komisijos 

nario 

padėjėja  

 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatori

us 

Užtikrintas viešųjų 

pirkimų viešumas, 

skaidrumas ir 

informacijos 

prieinamumas  

Komisijos 

internetinėje 

svetainėje paskelbta 

informacija apie 

Komisijos įvykdytus 

viešuosius pirkimus  

Įvykdyta. 

informacija viešai skelbiama 

CVP IS2 

2.3. Parengti, patvirtinti ir 

paskelbti Komisijos 

nulinės tolerancijos 

korupcijai politiką 

2020 m. I 

ketv. 

Patikėtinis 

 

Komisijos 

pirmininkė 

 

Nustatytu terminu 

parengta ir patvirtinta 

Komisijos  nulinės 

tolerancijos korupcijai 

politika 

Komisijos interneto 

svetainėje paskelbta  

Komisijos nulinės 

tolerancijos 

korupcijai politika 

Vykdoma 

2.4. Kasmet atlikti Programos 

įgyvendinimo priemonių 

vertinimą 

2019 m. 

IV ketv. 

2020 m. 

IV ketv. 

Patikėtinis 

 

Antikorupci

nė komisija 

Užtikrintas Programos 

veiksmingumas 

Komisijos darbuotojų 

atsakomybė 

Parengta Programos 

įgyvendinimo 

priemonių vertinimo 

ataskaita, pateikta 

išvada dėl poreikio 

papildyti ir (ar) 

keisti Programą ar 

priemonių planus 

Įvykdyta 

2.5. Kas dvejus metus parengti 

Programos įgyvendinimo 

priemonių planą 

2019 m. II 

ketv. 

Patikėtinis Užtikrintas Programos 

įgyvendinimo 

ilgalaikiškumas ir 

tęstinumas 

Parengtas programos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

2019-2020 metams 

Įvykdyta 

3 Uždavinys. Didinti Komisijos darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę 

3.1. Supažindinti Komisijos 

darbuotojus su Programa 

 2019 m. II 

ketv. 

Patikėtinis Palaikomas aukštas 

Komisijos darbuotojų 

Komisijos 

pareigūnai ir 
Įvykdyta 

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Gin%C4%8D%C5%B3+komisija+prie+Socialin%C4%97s+apsaugos+&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Gin%C4%8D%C5%B3+komisija+prie+Socialin%C4%97s+apsaugos+&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Gin%C4%8D%C5%B3+komisija+prie+Socialin%C4%97s+apsaugos+&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Gin%C4%8D%C5%B3+komisija+prie+Socialin%C4%97s+apsaugos+&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=
https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol


ir jos įgyvendinimo 

priemonių planu 2019-

2020 m. metams 

 

pilietiškumo lygis ir 

nepakantumas korupcijai 

darbuotojai, 

pasirašytinai 

supažindinti su 

Programa ir 

Komisijos 

pirmininko 

įsakymais 

patvirtintais 

priemonių 

įgyvendinimo 

planais 
3.2. Nuolat vykdyti  Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo reikalavimų 

laikymosi kontrolę 

2019 m.-

2020 m. 

Patikėtinis, 

 

Antikorupci

nė komisija 

 

Komisijos 

pirmininkė 

Išvengta Komisijos 

darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų 

konfliktų, priimami 

nešališki sprendimai 

Ne Komisijos 

iniciatyva nustatytų  

šiurkščių Viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimo 

valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

pažeidimų  

nebuvimas 

Įvykdyta 

2019 m. nenustatyta 

Komisijos narių padarytų 

VPIDĮ pažeidimų 

Patikrintos visų (100 

proc.) deklaruoti 

privačius interesus 

privalančių 

Komisijos pareigūnų 

ir darbuotojų 

privačių interesų 

deklaracijos 

Įvykdyta 

2019 m. patikrintos visų 

deklaruoti privačius 

interesus privalančių 

Komisijos pareigūnų ir 

darbuotojų privačių 

interesų deklaracijos 

3.3. Gavus pranešimą ar 

pagrįstai įtariant 

Komisijos darbuotojus dėl 

korupcinio pobūdžio 

veikų, užtikrinti, kad būtų 

įgyvendinamas 

2019 m. -

2020 m. 

Antikorupci

nė komisija 

 

Komisijos 

pirmininkė 

Užtikrinta Komisijos 

darbuotojų atsakomybė 

už padarytas korupcinio 

pobūdžio veikas, 

pranešta subjektams, 

kompetentingiems tirti 

Gautų pranešimų ar 

nustatytų pagrįstų 

įtarimų skaičius, 

pateiktų pranešimų 

ar kreipimosi į 

korupcinio pobūdžio 

Įvykdyta 

Duomenų apie korupcinio 

pobūdžio veikas 2019 m. 

negauta 



 

____________________________ 
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neišvengiamos teisės 

pažeidėjų teisinės 

atsakomybės principas 

korupcinio pobūdžio 

veikas 

veikas tiriančius 

subjektus, skaičius 

3.4. Įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos pranešėjų 

apsaugos įstatymo 

nuostatas 

 2019 m. II 

ketv. 

Patikėtinis Sudaryta galimybė teikti 

pranešimus apie 

pažeidimus Komisijoje  

Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos 

įstatymo nustatyta tvarka 

Sukurtas ir 

veikiantis 

informacijos apie 

pažeidimus 

Komisijoje teikimo 

kanalas 

Įvykdyta 

Ginčų komisijos prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

pirmininkės 2019 m. 

gegužės 31 d. įsakymu Nr. 

AV-14 patvirtintas 

Informacijos apie 

pažeidimus Ginčų 

komisijoje prie Socialinės 

apsaugos ir darbo 

ministerijos teikimo 

tvarkos aprašas. 

Įdiegtas ir veikia  

informacijos apie 

pažeidimus Komisijoje 

teikimo kanalas3,  

(pranešimų juo 2019 m. 

negauta) 

https://ginkom.lt/praneseju-apsauga/

