VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ANTIKORUPCINĖS
PROGRAMOS 2011–2012 M. PRIEMONIŲ PLANO 2012 M. VYKDYMAS

Uždavinys
1
1. Mažinti korupcijos
tikimybę

Priemonė
2
Atlikti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymą Tarnyboje.

Įvykdymo laikas
3
2011 m. III ketv.
2012 m. III ketv.

Vykdytojai
4
Simona Bronušienė

Laukiami rezultatai
5
Sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė
Tarnyboje.

Vertinimo kriterijai
6
Nustatytos veiklos sritys,
kuriose yra daugiausiai
rizikos korupcijai atsirasti.

Priemonės vykdymas
7

2. Užtikrinti teisės aktų
skaidrumą

Peržiūrėti Tarnyboje
2011–2012 m. gautus ir
išnagrinėtus asmenų
skundus, susijusius su
korupcija.

2011 m. II ketv.
2012 m. II ketv.

Simona Bronušienė
Dalia Lapėnienė

Tarnybos veikloje
pašalintos prielaidos
korupcijai atsirasti ir plisti.

Skundų nebuvo gauta.

3. Pagal kompetenciją
vykdyti korupcijos
prevenciją

3.1. Skelbti informaciją
Tarnybos interneto
tinklalapyje apie
sudarytas sutartis
(sutarties objektą, šalis ir
kainą).
3.2. Tarnybos interneto
tinklalapyje skelbti
informaciją apie
vykdomus viešuosius
pirkimus.
3.3. Viešai skelbti
viešųjų pirkimų
konkursų rezultatus
Tarnybos interneto
tinklalapyje.

2011–2012 m.

Danutė Krell

Išanalizavus gautus
skundus, bus suformuluoti
pasiūlymai dėl Tarnybos
veiklos tobulinimo,
siekiant šalinti prielaidas
korupcijai atsirasti ir plisti.
Bus užtikrintas programų
vykdymo skaidrumas.

Sudarytų sutarčių
paskelbimas Tarnybos
interneto tinklalapyje
www.vaikoteises.lt.

Įvykdyta

2011–2012 m.

Danutė Krell

Bus užtikrintas programų
vykdymo skaidrumas.

Įvykdyta

2011–2012 m.

Danutė Krell

Bus užtikrintas programų
vykdymo skaidrumas.

Informacijos apie
viešuosius pirkimus
paskelbimas Tarnybos
interneto tinklalapyje
www.vaikoteises.lt.
Viešųjų pirkimų konkursų
rezultatų paskelbimas
Tarnybos interneto
tinklalapyje
www.vaikoteises.lt.

Įvykdyta (išvada dėl
2011 m. III ketv.
parengta ir pateikta –
2011-09-23 raštas Nr. S4079; išvada dėl 2012 m.
III ketv. parengta ir
pateikta – 2012-09-21,
Nr. S-4021).

Įvykdyta

1
4. Kurti antikorupcinę
kultūrą

5. Užtikrinti efektyvų
Antikorupcinės
programos
įgyvendinimą

2
4.1. Viešai skelbti
Tarnybos kovos su
korupcija programą ir
jos įgyvendinimo
ataskaitą.

3
2011–2012 m.

4
Danutė Krell

5
Bus informuota visuomenė
apie Tarnyboje vykdomą
kovą su korupcija.

6
Tarnybos kovos su
korupcija programos ir jos
įgyvendinimo ataskaitos
paskelbimas Tarnybos
interneto tinklalapyje
www.vaikoteises.lt.

4.2. Sudaryti galimybę
fiziniams ir juridiniams
asmenims anonimiškai
informuoti apie
Tarnybos valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus.

2011–2012 m

Danutė Krell

Gautų pranešimų dėl
korupcijos atvejų ir
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos darbuotojų
veikos skaičius.

4.3. Organizuoti vaiko
teisių apsaugos srityje
dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų
antikorupcinį švietimą.

2011 m. II ketv.

Oksana Pedaniuk

Atlikti Tarnybos
antikorupcinės
programos efektyvumo
ir rezultatyvumo
vertinimą.

2011 m. IV ketv.

Simona Bronušienė

Sklandžiai veikiantis
pranešimų dėl korupcijos
atvejų ir korupcinio
pobūdžio nusikalstamos
darbuotojų veikos
priėmimas, užtikrinta
korupcijos prevencija ir
valstybės tarnautojų bei
darbuotojų atsakomybė.
Bus supažindinti vaiko
teisių apsaugos srityje
dirbantys valstybės
tarnautojai ir darbuotojai
su korupcijos reiškiniu,
priežastimis, daroma žala,
pagrindinėmis kovos su
korupcija sritimis ir
korupcijos prevencijos
sistema Lietuvoje.
Bus užtikrintas
antikorupcinės programos
veiksmingumas.

Mokymuose dalyvavusių
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų skaičius.

Atliktas Tarnybos
antikorupcinės programos
efektyvumo ir
rezultatyvumo vertinimas.

7
Tarnybos interneto
puslapyje paskelbta
antikorupcinė
programa,
antikorupcinės
programos 2011–2012
metų priemonių
planas, 2011–2012 m.
priemonių plano
įgyvendinimo 2012 m.
ataskaita
Pranešimų nebuvo
gauta.

2011 m. birželio 9 d. ir
16 d. įvyko
antikorupcinio
švietimo seminaras,
skirtas Tarnybos ir
vaiko teisių apsaugos
skyrių (tarnybų)
specialistams,
dirbantiems vaiko
teisių apsaugos srityje.
Įvykdyta

1
6. Didinti valstybės
tarnautojų atsakomybę
ir atskaitomybę

2
6.1. Siekti Tarnyboje
dirbančių asmenų
viešųjų ir privačių
interesų suderinamumo,
užtikrinti priimamų
sprendimų nešališkumą,
kad, priimant
sprendimus, pirmenybė
būtų teikiama
viešiesiems interesams.
6.2. Išsamiai ir
objektyviai išanalizuoti
pranešimus ir pagrįstus
įtarimus dėl korupcinio
pobūdžio nusikalstamos
vaiko teisių apsaugos
srityje dirbančių
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų veikos bei
pateikti pasiūlymus dėl
jų veiklos tobulinimo,
kad būtų pašalintos
prielaidos korupcijai
atsirasti ir plisti.

3
2011–2012 m.

4
Simona Bronušienė

5
Išvengta viešųjų ir privačių
interesų konflikto
Tarnybos veikloje, priimti
sprendimai nešališki.

6

2011–2012 m.

Oksana Pedaniuk

Objektyvus pranešimų ir
pagrįstų įtarimų dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos vaiko teisių
apsaugos srityje dirbančių
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų veikos
ištyrimas, prielaidų
atsirasti ir plisti korupcijai
pašalinimas.

Išanalizuotų pranešimų dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos vaiko teisių
apsaugos srityje dirbančių
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų veikos skaičius.

______________________________

7
Įvykdyta

Pranešimų nebuvo
gauta.

