PATVIRTINTA
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. BV-15
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO
MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS 2017–2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Tikslas: Sustiprinti korupcijos prevenciją, užkirsti kelią korupcijos atsiradimui Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyboje
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba), šalinti teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, kurios galėtų
sudaryti sąlygas atsirasti korupcijai
1 uždavinys. Mažinti korupcijos tikimybę
Eil. nr.
Priemonė
Įvykdymo
Vykdytojai
Laukiami rezultatai
Vertinimo
terminas
kriterijai
1
2
3
4
5
6
1.1.
Atlikti korupcijos pasireiškimo
2018 m. III ketv.
Antikorupcinės
Sumažinta
Nustatytos veiklos
tikimybės nustatymą Tarnybos
programos ir jos
korupcijos
sritys, kuriose yra
padaliniuose
priemonių
pasireiškimo
daugiausia rizikos
įgyvendinimo
tikimybė Tarnyboje
korupcijai atsirasti
priežiūros komisija,
Tarnybos padaliniai
pagal kompetenciją
1.2.
Organizuoti Tarnybos valstybės
2017 m. IV ketv.
Bendrųjų reikalų
Sistemingas ir
Tarnybos valstybės
tarnautojams ir darbuotojams,
2018 m. I–IV ketv. skyrius
nenutrūkstamas
tarnautojų ir
dirbantiems pagal darbo sutartis,
mokymas bei
darbuotojų,
teisės aktų projektų antikorupcinio
kvalifikacijos
dalyvavusių
vertinimo mokymus
kėlimas sudarys
mokymuose,
prielaidas tinkamai
skaičius
įvertinti rengiamų
teisės aktų projektus
antikorupciniu
požiūriu

2

Eil. nr.

Priemonė

1
1.3.

2
Sudaryti Antikorupcinės programos
ir jos priemonių įgyvendinimo
priežiūros komisiją

1.4.

Bendradarbiauti palaikant vidaus ir
tarpinstitucinius ryšius, dalyvauti
įvairiose dalykiniuose susitikimuose
bei keistis turima informacija apie
taikomas korupcijos prevencijos
priemones ir jų efektyvumą

2 uždavinys. Užtikrinti teisės aktų skaidrumą
2.1.
Vertinti antikorupciniu požiūriu
Tarnybos rengiamų teisės aktų,
kuriuose yra didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, projektus bei
atsižvelgti į išvadas dėl teisės akto
projekto pateikusių suinteresuotų
institucijų pastabas ir (ar)
pasiūlymus dėl teisės akto
sukeliamos korupcijos pasireiškimo
tikimybės

Įvykdymo
terminas
3
2017 m. IV ketv.

Vykdytojai
4
Bendrųjų reikalų
skyrius

2017–2018 m.

Antikorupcinės
programos ir jos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros komisija,
Tarnybos padaliniai

2017–2018 m.

Antikorupcinės
programos ir jos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros komisija,
Tarnybos padaliniai

Laukiami rezultatai
5
Sumažinta
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė Tarnyboje,
sudarytos prielaidos
efektyviau atpažinti
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę
Gerosios praktikos
apie taikomas
korupcijos
prevencijos
priemones ir jų
veiksmingumą
perėmimas
Įvertinta, kokią įtaką
rengiamas teisės
aktas turės
korupcijai ar jos
mastui

Vertinimo
kriterijai
6
Sudaryta veikianti
Antikorupcinės
programos ir jos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros komisija

Dalykinių susitikimų
ir kitų renginių,
kuriuose keičiamasi
antikorupcinių
priemonių taikymo
praktika, skaičius

Priimti teisės aktai,
kurie nesudarys
sąlygų korupcijai
pasireikšti

3

Įvykdymo
terminas
1
2
3
3 uždavinys. Pagal kompetenciją vykdyti korupcijos prevenciją
Skelbti Tarnybos interneto svetainėje 2017–2018 m.
3. 1.
informaciją
apie
Tarnybos
organizuojamus valstybės tarnautojų
ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, atrankos konkursus
Eilės nr.

3.2.

3.3.

3.4.

Priemonė

Sudaryti
galimybę
Tarnybos 2017–2018 m.
interneto svetainėje susipažinti su
informacija apie sudarytas viešųjų
pirkimų sutartis (sutarties objektu,
šalimis, kaina)
Sudaryti
galimybę
Tarnybos 2017–2018 m.
interneto svetainėje susipažinti su
Asmenų, siekiančių įgyti teisę
vykdyti asmenų pasirengimo globoti
(rūpintis)
ar
įvaikinti
vaiką
patikrinimą, atestacijos komisijos
sudėtimi
Sudaryti galimybę Tarnybos interneto
2017–2018 m.
svetainėje susipažinti su Tarnybos
komisijos, kuri Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos įrašytam į Galimų įvaikinti
vaikų sąrašą vaikui parenka labiausiai
jo poreikius atitinkančius asmenis,
įrašytus į Norinčių įvaikinti Lietuvos
Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių
Lietuvos Respublikoje, sąrašą, sudėtimi

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

4

5

Vertinimo
kriterijai
6

Viešųjų ryšių
specialistas,
Bendrųjų reikalų
skyrius

Užtikrintas didesnis Paskelbtų valstybės
Tarnybos
veiklos tarnautojų ir
viešumas
ir darbuotojų,
skaidrumas
dirbančių pagal
darbo sutartis,
atrankos konkursų
skaičius
Viešųjų ryšių
Bus
užtikrintas Nuorodos į Centrinę
viešųjų
pirkimų viešųjų
pirkimų
specialistas,
Bendrųjų reikalų
skaidrumas
informacinę sistemą
skyrius
skelbimas Tarnybos
interneto svetainėje
Viešųjų ryšių
Užtikrintas komisijos Paskelbta komisijos
specialistas,
veiklos viešumas ir sudėtis
Veiklos planavimo ir skaidrumas
stebėsenos skyrius

Viešųjų ryšių
specialistas,
Įvaikinimo skyrius

Užtikrintas
komisijos veiklos
viešumas ir
skaidrumas

Paskelbta komisijos
sudėtis

4

Eilės nr.

Priemonė

1
3.5.

2
Sudaryti galimybę Tarnybos
interneto svetainėje susipažinti su
komisijos, kuri Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos prie Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos įrašytam į Galimų
įvaikinti vaikų sąrašą vaikui parenka
labiausiai jo poreikius atitinkančius
asmenis, įrašytus į Norinčių įvaikinti
Lietuvos Respublikos piliečių,
nuolat gyvenančių užsienyje, ir
užsieniečių sąrašą, bei asmenis,
tinkamus įvaikinti vaiką su
specialiaisiais poreikiais, sudėtimi

Įvykdymo
terminas
3
2017–2018 m.

4 uždavinys.
Skelbti Tarnybos kovos su korupcija 2017–2018 m.
4.1.
programą ir jos įgyvendinimo
ataskaitą Tarnybos
interneto
svetainėje

Vykdytojai

Laukiami rezultatai

4
Viešųjų ryšių
specialistas,
Įvaikinimo skyrius

5
Užtikrintas
komisijos veiklos
viešumas ir
skaidrumas

Viešųjų ryšių
specialistas,
Bendrųjų reikalų
skyrius

Paviešinta
informacija, susijusi
su antikorupcinėmis
priemonėmis,
stiprinamas
Tarnybos
kaip
atviros institucijos
įvaizdis

Vertinimo
kriterijai
6
Paskelbta komisijos
sudėtis

Visuomenės
informavimas apie
Tarnyboje taikomas
antikorupcines
priemones

5

Eilės nr.
1
4.2.

Priemonė

Įvykdymo
terminas
2
3
Sudaryti
galimybę
asmenims 2017–2018 m.
anonimiškai ar neanonimiškai paštu,
bendruoju
elektroniniu
paštu,
bendruoju telefonu informuoti apie
Tarnybos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus

5 uždavinys.
Esant pagrįstiems įtarimams dėl 2017–2018 m.
5.1.
Tarnybos valstybės tarnautojų ir
darbuotojų
galimai
įvykdytų
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų,
užtikrinti,
kad
būtų
įgyvendinamas neišvengiamos teisės
pažeidėjų teisinės atsakomybės
principas

Vykdytojai
4
Viešųjų ryšių
specialistas,
Tarnybos skyriai
pagal kompetenciją

Antikorupcinės
programos ir jos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros
komisija,
Tarnybos skyriai

Laukiami
rezultatai
5
Sklandžiai veikiantis
pranešimų
dėl
korupcijos atvejų ir
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
darbuotojų
veikos
priėmimas, užtikrinta
korupcijos
prevencija
ir
Tarnybos valstybės
tarnautojų
bei
darbuotojų
atsakomybė

Vertinimo
kriterijai
6
Gautų pranešimų dėl
korupcijos atvejų ir
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
darbuotojų
veikos
skaičius

Užtikrinta,
kad
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas
įvykdžiusiems
asmenims
kiltų
teisinė atsakomybė

Pranešimų
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas
tiriančioms valstybės
institucijoms
skaičius

6

Vykdytojai
Įvykdymo
terminas
2
4
1
3
6 uždavinys. Didinti valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę
Išsamiai ir objektyviai išanalizuoti 2017–2018 m.
Antikorupcinės
6.1.
pranešimus ir pagrįstus įtarimus dėl
programos ir jos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos
priemonių
Tarnybos valstybės tarnautojų ir
įgyvendinimo
darbuotojų veikos bei pateikti
priežiūros
siūlymus dėl Tarnybos veiklos
komisija,
tobulinimo, kad būtų pašalintos
Tarnybos skyriai
prielaidos korupcijai atsirasti ir plisti
Eil. nr.

Priemonė

6.2.

Siekti Tarnyboje dirbančių asmenų 2017–2018 m.
viešųjų
ir
privačių
interesų
suderinamumo, užtikrinti priimamų
sprendimų nešališkumą, priimant
sprendimus,
pirmenybę
teikti
viešiesiems interesams

Antikorupcinės
programos ir jos
priemonių
įgyvendinimo
priežiūros
komisija,
Tarnybos skyriai

6.3.

Prireikus kviesti ekspertus ir 2017–2018 m.
stebėtojus dalyvauti priėmimo į
valstybės tarnybą, į darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis,
konkursų komisijų darbe

Bendrųjų reikalų
skyrius

__________________________

Laukiami rezultatai
5
Objektyvus
pranešimų ir pagrįstų
įtarimų
dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
Tarnybos valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
veikos
tyrimas,
prielaidų
atsirasti ir plisti
korupcijai
pašalinimas
Išvengta viešųjų ir
privačių
interesų
konflikto Tarnybos
veikloje,
priimti
sprendimai nešališki

Vertinimo
kriterijai
6
Išanalizuotų
pranešimų
dėl
korupcinio pobūdžio
nusikalstamos
Tarnybos valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
veikos
skaičius

Pareikštų
nusišalinimų,
nušalinimų skaičius,
nagrinėjant
klausimus, dėl kurių
gali kilti viešųjų ir
privačių
interesų
konfliktas
Užtikrintas skaidrus Ekspertų ir stebėtojų,
asmenų priėmimas į dalyvavusių
valstybės
tarnybą, priėmimo į valstybės
tarnybą,
į
darbą Tarnyboje
darbuotojų,
dirbančių
pagal
darbo
sutartis,
konkursų
komisijose, skaičius

