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GINČŲ KOMISIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS  

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2021-2022 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Tikslas – šalinti prielaidas korupcijai atsirasti, stiprinti korupcijos prevenciją ir užkirsti kelią korupcijos apraiškoms Ginčų komisijos 

veikloje. 

1 uždavinys. Mažinti korupcijos tikimybę 

Eil. 

Nr. 
Priemonė 

Įvykdymo 

terminas 
Vykdytojai Laukiami rezultatai 

Vertinimo 

kriterijai 
1.1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą 

2021 m. III ketv. 
Patikėtinis 

Nustatytos sritys, kuriose yra 

daugiausia rizikos atsirasti 

korupcijai. 

Pasirinktose srityse 

išanalizuota korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Ginčų komisijoje ir 

surašyta motyvuota išvada. 
2022 m. III ketv. 

1.2. Organizuoti Ginčų komisijos 

darbuotojams mokymus korupcijos 

prevencijos, pranešėjų apsaugos ir 

(ar) viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje 

temomis 

2021 m.  
II pusm. 

Patikėtinis 

Ginčų komisijos darbuotojams 

nuolat ir sistemingai keliant 

kvalifikaciją, bus sudarytos 

prielaidos kuo anksčiau 

nustatyti galimas ar esamas 

korupcijos apraiškas ir užkirsti 

kelią korupcijai, išvengti 

viešųjų ir privačių interesų 

konfliktų ir kt.. 

Ginčų komisijos 

darbuotojų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius. 

1.3. Kompetencijos įgaliojimų ribose 

nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų 

skundus (prašymus, pareiškimus ir 

kt.), susijusius su galima korupcija 

Ginčų komisijoje 

2021–2022 m. 

Patikėtinis 

 

Antikorupcinė 

komisija 

Išanalizavus gautus skundus, 

suformuluoti pasiūlymai dėl  

Ginčų komisijos veiklos 

tobulinimo siekiant pašalinti 

korupcijos pasireiškimo 

prielaidas. 

Gautų ir išnagrinėtų 

skundų skaičius. 
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1.4. Rinkti bei analizuoti informaciją apie 

korupcijos atvejus negalios 

nustatymo srityje 
2021–2022 m. 

Patikėtinis 

 

Antikorupcinė 

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. 

2 uždavinys. Pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją 

2.1. Ginčų komisijos internetinėje 

svetainėje skelbti Ginčų komisijos 

antikorupcinę programą (toliau – 

Programa) ir jos įgyvendinimo 

priemonių planus 

2021 m. I ketv. 

Ginčų 

komisijos 

nario padėjėjas 

Padidėjęs visuomenės 

informuotumas apie Ginčų 

komisijos vykdomą korupcijos 

prevencijos veiklą. 

Ginčų komisijos interneto 

svetainėje skelbiama 

Programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planai. 

2.2. Ginčų komisijos internetinėje 

svetainėje skelbti informaciją apie 

Ginčų komisijos vykdytus viešuosius 

pirkimus 
2021–2022 m. 

Ginčų 

komisijos 

viešųjų 

pirkimų 

organizatorius 

Užtikrintas viešųjų pirkimų 

viešumas, skaidrumas ir 

informacijos prieinamumas. 

Ginčų komisijos interneto 

svetainėje paskelbta 

informacija apie Ginčų 

komisijos vykdytus 

viešuosius pirkimus. 

2.3. Kasmet atlikti Programos 

įgyvendinimo priemonių vertinimą 

2021-2022 m.  

IV ketv. 

Patikėtinis 

 

Antikorupcinė 

komisija 

Užtikrintas Programos 

veiksmingumas Ginčų 

komisijos darbuotojų 

atsakomybė. 

Parengta Programos 

įgyvendinimo priemonių 

vertinimo ataskaita, 

pateikta išvada dėl 

poreikio papildyti ir (ar) 

keisti Programą ar 

priemonių planus. 

2.4. Kas dvejus metus parengti 

Programos įgyvendinimo priemonių 

planą 
2022 m. IV ketv. Patikėtinis 

Užtikrintas Programos 

įgyvendinimo ilgalaikiškumas 

ir tęstinumas. 

Parengtas Ginčų komisijos 

antikorupcinės programos 

įgyvendinimo 2023-2024 

metų priemonių planas. 
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3 Uždavinys. Didinti Ginčų komisijos darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę 

3.1. Supažindinti Ginčų komisijos 

darbuotojus su Programa ir jos 

įgyvendinimo 2021-2022 metų 

priemonių planu 

2021 m. I ketv. Patikėtinis 

Palaikomas aukštas Ginčų 

komisijos darbuotojų 

pilietiškumo lygis ir 

nepakantumas korupcijai. 

Ginčų komisijos valstybės 

pareigūnai ir darbuotojai, 

pasirašytinai supažindinti 

su Programa ir jos 

įgyvendinimo 2021-2022 

metų priemonių planu, 

patvirtintu Ginčų 

komisijos pirmininko 

įsakymu.  

3.2. Nuolat vykdyti Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo reikalavimų 

laikymosi kontrolę 2021-2022 m. Patikėtinis, 

 

Antikorupcinė 

komisija 

 

Ginčų 

komisijos 

pirmininkas 

Išvengta Ginčų komisijos 

darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų konfliktų, priimami 

nešališki sprendimai. 

Ne Ginčų komisijos 

iniciatyva nustatytų 

šiurkščių Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje 

įstatymo pažeidimų 

nebuvimas. 

2021 m. I ketv. 

Su Vyriausiąja tarnybinės 

etikos komisija suderintas 

Ginčų komisijos 

pareigybių, kurias einantys 

asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus, 

sąrašas. 
3.3. Stiprinti viešųjų ir privačių interesų 

derinimo Ginčų komisijoje kontrolę 

ir mažinti šių pažeidimų riziką. 
Kasmet,  

ne rečiau nei kartą 

per kalendorinius 

metus 

Patikėtinis 

Užtikrinta Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo nuostatų 

laikymosi kontrolė. 

Kasmet atliekama Ginčų 

komisijos valstybės 

pareigūnų privačių 

interesų deklaracijose 

pateiktų duomenų 

peržiūra, su jos rezultatais 

supažindinti suinteresuoti 

asmenys. 



4 

 

3.4. Gavus pranešimą ar pagrįstai įtariant 

Ginčų komisijos darbuotojus dėl 

korupcinio pobūdžio veikų, 

užtikrinti, kad būtų įgyvendinamas 

neišvengiamos teisės pažeidėjų 

teisinės atsakomybės principas 

2021-2022 m. 

Antikorupcinė 

komisija 

 

Ginčų 

komisijos 

pirmininkas 

Užtikrinta Ginčų 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. 

3.5. Įgyvendinti Lietuvos Respublikos 

pranešėjų apsaugos įstatymo 

nuostatas 
2021 m. II ketv. Patikėtinis 

Sudaryta galimybė teikti 

pranešimus apie pažeidimus  

Ginčų komisijoje Lietuvos 

Respublikos pranešėjų 

apsaugos įstatymo nustatyta 

tvarka. 

Veikiantis ir prižiūrimas 

informacijos apie 

pažeidimus  Ginčų 

komisijoje teikimo 

kanalas. 

 

____________________________________________ 


