VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS
PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
ANTIKORUPCINĖS
PROGRAMOS 2007–2008 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA
Priemonės
pavadinimas

Tikslas

Įvykdymo
laikas

Atsakingas už
įvykdymą

Informacija apie
priemonių
įvykdymą
Priemonė
vykdoma. Išvada
dėl
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo
Tarnyboje buvo
teikta
SADM
2007-09-28 raštu
Nr. 4008.

1.
Atlikti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymą
Tarnyboje.

Nustatyti
sritis,
2007 m.
kuriose
yra III ketv. ir 2008
daugiausiai rizikos
m.
korupcijai atsirasti.
III ketv.

Laura
Morkūnienė,
Asta Juškėnaitė

2.
Periodiškai
atlikti
Tarnybos
antikorupcinės
programos
efektyvumo
ir
rezultatyvumo
vertinimą.

Užtikrinti
antikorupcinės
programos
veiksmingumą.

Laura
Priemonė
Morkūnienė, Asta periodiškai
Juškėnaitė
vykdoma.

3. Parengti galimų
įvaikinti
vaikų
siūlymo
instrukcijas.

Užtikrinti skaidrią
įvaikinimo
procedūros eigą,
užkirsti
kelią
galimiems
šališkiems
(subjektyviems)
sprendimams.

2007 m. II ketv. Dalia Lapėnienė

4. Peržiūrėti ir
išnagrinėti įvairius
nusiskundimus
(skundus), gautus
2006 m. ir 2007 m.
iš
fizinių
ir
juridinių asmenų
Tarnyboje.

Išanalizavus
gautus
nusiskundimus
(skundus),
suformuluoti
pasiūlymus
dėl
Tarnybos veiklos
tobulinimo,
siekiant
šalinti
prielaidas
korupcijai
atsirasti ir plisti.

2007 m. I ketv.
2008 m. I ketv.

2007–2008 m.

Oksana Pedaniuk,
Danutė Krell

Priemonė
įvykdyta. 2007-0607 Tarnybos
direktoriaus
įsakymu Nr. BV11 buvo patvirtinta
Įvaikintojų
susipažinimo su
galimu įvaikinti
vaiku pažymos
forma.
Priemonė
įvykdyta. 2006 m.
ir
2007
m.
Tarnyboje nebuvo
gauta
nusiskundimų
(skundų),
susijusių
su
galimomis
prielaidomis
korupcijai
atsirasti ir plisti.

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

Informuoti
visuomenę apie
Tarnyboje
vykdomą kovą su
korupcija.

2007–2008 m.

Danutė Krell

6.
Organizuoti
Tarnybos
tarnautojams
ir
darbuotojams
antikorupcinius
mokymus.

Šviesti Tarnybos
tarnautojus
(darbuotojus) ir
mažinti
korupcijos
atsiradimo
prielaidas.

2007–2008 m.

Asta Juškėnaitė

7.
Parengti
Asmens duomenų
tvarkymo taisykles
ir jas, suderinus su
Valstybine
duomenų apsaugos
inspekcija,
patvirtinti.

Užtikrinti
konfidencialios
informacijos
naudojimo
skaidrumą
ir
kontrolę.

2007 m. IV ketv. Salvija
Andriūnaitė

Priemonė
įvykdyta. Tarnybos
kovos su korupcija
programos
įgyvendinimo
ataskaita
skelbiama
Tarnybos interneto
svetainėje.
Priemonė
vykdoma.
Tarnybos
tarnautojai ir
darbuotojai
dalyvauja
kvalifikacijos
kėlimo
mokymuose, kurių
metu išklauso ir
temų, susijusių su
kova su korupcija.
Priemonė
vykdoma. Tarnyba
2007-09-24 raštu
Nr. 3899
informavo
Valstybinę
duomenų apsaugos
inspekciją apie
Tarnyboje kuriamą
informacinę
sistemą
naudojamiems
duomenims
tvarkyti.
Valstybinė
duomenų apsaugos
inspekcija
informavo, kad tik
po to, kai
Tarnyboje bus
sukurta
informacinė
sistema ir
informacija apie
tvarkomus
duomenis bus
pateikta asmens
duomenų valdytojų
registrui,
Tarnyboje galės
būti patvirtintos
Asmens duomenų

8.
Inicijuoti
Administracinių
teisės pažeidimų
kodekso
pakeitimus,
numatančius
atsakomybę
už
duomenų
apie
įvaikinimą
atskleidimą.

Užtikrinti
duomenų
apie
įvaikinimą
konfidencialumą.

9. Inicijuoti teisės
aktų,
reikalingų
paskirti
Teisingumo
ministeriją
atsakinga už 1980
m. spalio 25 d.
Konvencijos
dėl
tarptautinio vaikų
grobimo civilinių
aspektų nustatytų
centrinės įstaigos
pareigų vykdymą,
pakeitimą.

Siekti,
kad
centrinės įstaigos
pareigas,
nustatytas 1980
m. spalio 25 d.
Konvencijoje
vykdytų
institucija, kurios
kompetencija ir
funkcijos
yra
labiausiai
susijusios su šių
pareigų vykdymu.

tvarkymo
taisyklės. Šiuo
metu Tarnyboje
kuriama
informacinė
sistema (duomenų
bazė).
2007 m. III ketv. Oksana Pedaniuk Priemonė
vykdoma. Tarnyba
2007-07-17 raštu
Nr. S-3035, 200708-07 raštu Nr. S3318, 2007-10-29
raštu Nr. S-4405
teikė pasiūlymus
SADM dėl LR
ATPK pakeitimo ir
papildymo.
2007 m. III ketv. Laura Morkūnienė Priemonė
vykdoma.
Tarnybos 2007-0704 raštas Nr. S2850 SADM dėl
centrinės įstaigos
pakeitimo; 2008
metų vasario ir
balandžio mėn.
vyko susitikimai su
Teisingumo
ministerijos
atstovais dėl
centrinės įstaigos
pakeitimo.

2008-03-31
______________________________

