
LIETUVOS RESPUBLIKOS 
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

2022 m.               d.    Nr. 
Vilnius

Vadovaudamasi  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo  21  straipsnio  2
dalimi:

1. T v i r t i n u  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  tvarkos  aprašą
(pridedama).

2. S u t e i k i u  Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos
Prevencijos skyriaus vedėjui įgaliojimus:

2.1. priimti sprendimą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo;
2.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies nustatyta

tvarka, teikti siūlymus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sričiai
priskirtoms įstaigoms prie ministerijos ir kitoms biudžetinėms įstaigoms, kurių savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo.

3. Į p a r e i g o j u:
3.1. Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  Administravimo

departamento  Asmenų aptarnavimo ir  dokumentų  valdymo skyrių,  per  10 darbo dienų nuo šio
įsakymo pasirašymo dienos, su juo, per dokumentų valdymo sistemą, supažindinti visus Lietuvos
Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerijos  valstybės  tarnautojus  ir  darbuotojus,
dirbančius  pagal  darbo  sutartis,  ir,  pasirašytinai,  supažindinti  Lietuvos  Respublikos  socialinės
apsaugos ir  darbo ministro  valdymo sričiai  priskirtų  įstaigų prie  ministerijos  ir  kitų  biudžetinių
įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija, vadovus;

3.2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų prie ministerijos ir kitų biudžetinių įstaigų,  kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina
Lietuvos  Respublikos  socialinės  apsaugos  ir  darbo  ministerija,  vadovus  su  šiuo  įsakymu
supažindinti vadovaujamos įstaigos darbuotojus.

4. P a v e d u  šio  įsakymo  vykdymo  kontrolę  Lietuvos  Respublikos  socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriui. 

5. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                            Monika
Navickienė

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo  ministro
2022 m.                          d. įsakymu Nr. 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato

korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  atlikimo  procedūrą  Lietuvos  Respublikos  socialinės

apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – Ministerija) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo

ministro  valdymo sričiai  priskirtose  įstaigose  prie  Ministerijos  ir  kitose  biudžetinėse  įstaigose,  kurių

savininko teises ir pareigas įgyvendina Ministerija (toliau – Ministerijai pavaldžios įstaigos).

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip,  kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos

korupcijos prevencijos įstatyme.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO ATLIKIMO INICIJAVIMAS

3. Sprendimą atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą:

3.1. konkrečioje  Ministerijos  ar  Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  veiklos  srityje  priima

Ministerijos  Prevencijos  skyriaus  vedėjas,  o  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  atlieka

Ministerijos Prevencijos skyriaus darbuotojai;

3.2. konkrečioje  Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  veiklos  srityje,  savo  iniciatyva  arba  gavęs

siūlymą iš Ministerijos Prevencijos skyriaus vedėjo, priima Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovas, o

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atlieka už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Ministerijai

pavaldžioje  įstaigoje  atsakingas  subjektas,  nurodytas  Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos

įstatymo 24 straipsnio 2 – 3 dalyse (toliau – Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovo paskirtas subjektas).

4. Ministerijos  Prevencijos  skyrius,  apie  Ministerijos  Prevencijos  skyriaus  vedėjo  priimtą

sprendimą  atlikti  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  Ministerijai  pavaldžioje  įstaigoje,

informuoja atitinkamos Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovą.

5. Ministerijos  Prevencijos  skyrius  arba  Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  vadovo  paskirtas

subjektas,  atsižvelgdamas  į  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  jo  atlikimo  tvarkos

rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d.

įsakymu  Nr.  2-246 „Dėl  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  jo  atlikimo  tvarkos

rekomendacijų patvirtinimo“, III skyriaus nuostatas, atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
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6. Ministerijos  administracijos  padalinys  ar  Ministerijai  pavaldi  įstaiga,  gavusi  Ministerijos

Prevencijos  skyriaus  prašymą  pateikti  informaciją,  kurios  reikia  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės

nustatymui atlikti, privalo per nurodytą terminą pateikti prašyme nurodytą informaciją.

7. Ministerijai pavaldžios įstaigos struktūrinis padalinys, gavęs Ministerijai pavaldžios įstaigos

vadovo paskirto subjekto prašymą pateikti informaciją, kurios reikia korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymui atlikti, privalo per nurodytą terminą pateikti prašyme nurodytą informaciją.

III SKYRIUS
IŠVADOS PARENGIMAS IR KORUPCIJOS RIZIKOS IR (AR) RIZIKOS VEIKSNIŲ

MAŽINIMO AR PAŠALINIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMAS 

8. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą surašoma išvada, kurioje nurodoma:

8.1. analizuotos veiklos srities aprašymas;

8.2. nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, juos pagrindžiantys duomenys ir (ar) informacija;

8.3. nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonės.

9. Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo turi būti surašoma ne vėliau kaip per

3 mėnesius nuo sprendimo dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo atlikimo priėmimo dienos.

10. Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  Ministerijos  ar  Ministerijai  pavaldžios

įstaigos veiklos srityje atlikus Ministerijos Prevencijos skyriui, socialinės apsaugos ir darbo ministras arba

jo įgaliotas asmuo patvirtina išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, priima sprendimus

dėl korupcijos rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti) pašalinimo ar mažinimo.

11. Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  Ministerijai  pavaldžioje  įstaigoje  atlikus

Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  vadovo  paskirtam  subjektui,  Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  vadovas

patvirtina  išvadą dėl  korupcijos  pasireiškimo tikimybės  nustatymo,  priima sprendimus  dėl  korupcijos

rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti)  pašalinimo ar mažinimo ir apie tai informuoja Ministerijos

Prevencijos skyrių ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po šios išvados patvirtinimo ir (ar) šių sprendimų

priėmimo dienos.

IV SKYRIUS
INFORMACIJOS PASKELBIMAS

12. Išvada  dėl  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  ir  informacija  apie  priimtus

sprendimus dėl korupcijos rizikos ir jos veiksnių (jeigu jie nustatyti) pašalinimo ar mažinimo skelbiama: 

12.1. Ministerijos  interneto  svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos  prevencija“,  kai  ją  patvirtino

Ministras arba jo įgaliotas asmuo;

12.2. Ministerijai  pavaldžios įstaigos interneto svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos prevencija“,  ne

vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  nuo  informacijos  iš  Ministerijos  gavimo  dienos,  kai  korupcijos
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pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  buvo  atliktas  Ministerijai  pavaldžioje  įstaigoje,  vadovaujantis

Ministerijos Prevencijos skyriaus vedėjo sprendimu; 

12.3. Ministerijai  pavaldžios įstaigos interneto svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos prevencija“,  ne

vėliau  kaip  per  5  darbo  dienas  po  šios  išvados  patvirtinimo  ir  (ar)  šių  sprendimų priėmimo,  kai  ją

patvirtino Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovas. 

13.  Ne vėliau kaip po vienų metų nuo šio Aprašo 10 ir 11 punktuose nurodytų sprendimų

priėmimo: 

13.1. Ministerijos  Prevencijos  skyrius  Ministerijos  interneto  svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos

prevencija“  skelbia  informaciją,  kokie  veiksmai  buvo  atlikti  ir  kokie  rezultatai  pasiekti  mažinant

korupcijos  riziką  ir  (ar)  šalinant  jos veiksnius,  nustatytus  atliekant  korupcijos  pasireiškimo tikimybės

nustatymą Ministerijos veiklos srityje; 

13.2. Ministerijai  pavaldi  įstaigą,  ne  vėliau  kaip  per  5 darbo  dienas  nuo  informacijos  iš

Ministerijos  gavimo  dienos,  savo  interneto  svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos  prevencija“  skelbia

informaciją,  kokie veiksmai buvo atlikti  ir kokie rezultatai  pasiekti  mažinant  korupcijos riziką ir  (ar)

šalinant jos veiksnius, nustatytus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, kai korupcijos

pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  buvo  atliktas  Ministerijai  pavaldžioje  įstaigoje,  vadovaujantis

Ministerijos Prevencijos skriaus vedėjo sprendimu;

13.3.  Ministerijai  pavaldžios  įstaigos  vadovas  ar  jo  įgaliotas  darbuotojas  įstaigos  interneto

svetainės  skyriuje  ,,Korupcijos  prevencija“  skelbia  informaciją,  kokie  veiksmai  buvo  atlikti  ir  kokie

rezultatai pasiekti mažinant korupcijos riziką ir (ar) šalinant jos veiksnius, nustatytus atliekant korupcijos

pasireiškimo  tikimybės  nustatymą,  kai  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  Ministerijai

pavaldžioje įstaigoje buvo atliktas vadovaujantis Ministerijai pavaldžios įstaigos vadovo sprendimu.

14. Ministerijos administracijos padalinys ar Ministerijai pavaldi įstaiga, gavusi Ministerijos

Prevencijos  skyriaus  prašymą  pateikti  informaciją,  kuri  reikalinga  Aprašo  13  punkte  nurodytai

informacijai parengti, privalo per nurodytą terminą pateikti prašyme nurodytą informaciją.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Pasikeitus  Apraše  nurodytų  teisės  aktų  nuostatoms,  teisės  aktams  netekus  galios  arba

įsigaliojus  naujiems  teisės  aktams,  kurie  kitaip  reguliuoja  Apraše  aptariamus  aspektus,  Aprašu

vadovaujamasi tiek, kiek jis neprieštarauja teisės aktams, kartu atsižvelgiant į pasikeitusį, teisės aktuose

įtvirtintą teisinį reguliavimą.

_____________________
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