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Patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
2015 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-380
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
KOVOS SU KORUPCIJA 2015-2019 METŲ VEIKLOS PLANAS
Uždavinys
1. Teisinėmis,
organizacinėmis ir
socialinėmis
priemonėmis sukurti
tinkamą ir veiksmingą
korupcijos kontrolės
VDI sistemą

Priemonė

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas
2015 m. IV ketv.

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės
Parengtas VDI 2015-2019 m.
kovos su korupcija veiklos planas
paskelbtas VDI internetinėje
svetainėje

Skelbiami VDI interneto
svetainėje:
1. Einamųjų metų planuojamų
pirkimų sąrašas
2. Aktuali informacija apie atliktus
mažos vertės pirkimus
Be nustatytų pažeidimų
įgyvendinti visi ES projektai

1.1. Paskelbti parengtą VDI 2015-2019
m. kovos su korupcija veiklos planą VDI
interneto svetainėje

Komunikacijos
skyrius

1.2. Užtikrinti skaidrų VDI vykdomų
viešųjų pirkimų procedūrų laikymąsi,
informaciją apie VDI vykdomus
viešuosius pirkimus skelbti VDI interneto
svetainėje

PPV, Komunikacijos
skyrius, VDI viešųjų
pirkimų komisija,
Teritoriniai skyriai

2015 – 2019 m.

1.3. Užtikrinti skaidrų ir teisėtą VDI
vykdomų ES projektų procedūrų
laikymąsi ir lėšų panaudojimą
1.4. Vykdyti konkursų/atrankų į valstybės
tarnautojų pareigas procedūras,
užtikrinant jų skaidrumą: stebėti, kad visi
priimami (tame tarpe ir pakaitiniai) arba
laikinai į kitas pareigas perkelti valstybės
tarnautojai atitiktų pareigybės aprašyme
nustatytus reikalavimus, užtikrinti
pokalbių ir/ar praktinių užduočių į
valstybės tarnautojų pareigas rengimo
konfidencialumą bei skaidrią atrankos
pravedimo procedūrą

PPV, FBA skyriai

2015 – 2019 m.

PTR skyrius

2015 – 2019 m.

Apskųstų konkursų/atrankų dalis
nuo bendro organizuotų
konkursų/atrankų skaičiaus ne
daugiau 10 proc. skaičius
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1.5. Atlikti Plano vykdymo stebėseną

Skyrius, atsakingas už
VDI vidaus procesų
priežiūrą

2015 – 2019 m.

1.6. Periodiškai atlikti Plano vykdymo
vertinimą

Skyrius, atsakingas už
VDI vidaus procesų
priežiūrą
Skyrius, atsakingas už
VDI vidaus procesų
priežiūrą,
Teritoriniai skyriai
Teritoriniai skyriai

Kasmet

Administracijos ir
teritoriniai skyriai

2015 – 2019 m.

VDI kovos su
korupcija komisija

2015 – 2019 m.

1.7. Pastoviai aiškintis ar teritoriniame
skyriuje stebimi korupcijos pasireiškimo
reiškiniai
2. Rinkti, tikrinti,
kaupti, sisteminti
analizuoti ir įvertinti
informaciją apie
korupcijos faktus,
mažinti korupcijos
atsiradimo ir plitimo
prielaidas VDI

2.1. Rinkti, tikrinti, kaupti, sisteminti,
analizuoti ir įvertinti informaciją apie
galimus korupcijos pasireiškimo faktus
VDI

2.2. Pagal kompetenciją analizuoti
vadovaujamo skyriaus valstybės
tarnautojų priimtų sprendimų
panaikinimo priežastis
2.3. VDI kovos su korupcija komisijos
posėdžiuose svarstyti naujai iškilusius
galimos korupcijos VDI atvejus ir kitus
klausimus, susijusius su Plano priemonių
įgyvendinimu

Parengta informacija apie plano
vykdymo stebėseną ir pateikta
svarstyti VDI kovos su korupcija
programos ir jos priemonių
įgyvendinimo priežiūros komisijos
(toliau – VDI kovos su korupcija
komisija) posėdyje – 1 kartą per
pusmetį
Parengta Plano vertinimo ataskaita
1 kartą per metus

2015 -2019 m.

Pagal atskirus skyriaus, atsakingo
už VDI vidaus procesų priežiūrą, ir
teritorinių skyrių veiklos planus

2015 – 2019 m.

1. Išanalizuotų galimų korupcijos
pasireiškimo faktų skaičius – 100
proc.
2. Parengta analizė apie VDI
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis
tarnybinių, drausmės ir kitų teisės
pažeidimų dinamika.
Išanalizuotų panaikintų sprendimų
skaičius – 100 proc.

Rengiami VDI kovos su korupcija
komisijos posėdžiai – ne rečiau
kaip 1 kartą per ketvirtį.
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3. Užtikrinti, kad VDI
padaliniuose būtų
greitai reaguojama į
korupcinio pobūdžio
veikas, užtikrintas
valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis
atsakomybės už šiuos
teisės pažeidimus
neišvengiamumas

3.1. Gavus pareiškimą, pranešimą ar kitą
informaciją apie valstybės tarnautojų,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
galimas korupcines veikas, organizuoti
šios informacijos patikrinimą teisės aktų
nustatyta tvarka, o LR vyriausiojo
valstybinio darbo inspektoriaus
sprendimu, pradėti tarnybinį patikrinimą

3.2. LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus raštu priminti valstybės
tarnautojams apie Viešųjų ir privačiųjų
interesų savalaikio deklaravimo
būtinybę.
4. Skatinti nepakantumą 4.1. Stebėti ir, atsižvelgiant į veiklos
korupcijos apraiškoms
aktualijas, tobulinti VDI interneto
tarp VDI valstybės
svetainėje paskelbtos rubrikos
tarnautojų ir darbuotojų, „Korupcija. Pranešk“ puslapį
dirbančių pagal darbo
sutartis, pasitelkti
visuomenę aktyviai su
ja kovoti, didinti
antikorupcinio švietimo
sklaidą, pasitelkiant
visuomenės
informavimo ir kitas
priemones.
4.2. Dalyvauti mokymuose, susijusiuose
su korupcijos prevencija, viešųjų pirkimų
procedūromis, valstybės tarnautojų etikos
klausimais

Skyrius, atsakingas už
VDI vidaus procesų
priežiūrą, PTR skyrius

2015 – 2019 m.

Gautos informacijos, pranešimų
nagrinėjimas – 100 proc.

PTR skyrius

Kasmet

LR vyriausiojo valstybinio darbo
inspektoriaus raštas – 1 kartą per
metus

Komunikacijos
skyrius

2015 – 2019 m.

Veiklos aktualijas atitinkantis VDI
interneto rubrikos „Korupcija.
Pranešk“ puslapis

Administracijos ir
teritoriniai skyriai

2015 – 2019 m.

Mokymo renginiuose dalyvavę
VDI valstybės karjeros tarnautojai
– 100 proc.
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4.3. Organizuoti antikorupciniais
prevencijos tikslais vidinio mokymo
modulį VDI valstybės tarnautojams ir
darbuotojams

Sutrumpinimai:

PTR skyrius, skyrius,
atsakingas už VDI
vidaus procesų
priežiūrą

PTR skyrius – Personalo ir tarptautinių ryšių skyrius;
FBA skyrius – Finansų ir buhalterinės apskaitos skyrius;
PPV – Paslaugų ir projektų valdymo skyrius.

2015 – 2019 m.

Organizuotas vidinis mokymo
modulis

