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LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO 2015–2016 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
PRIEMONIŲ VYKDYMO 2015 M. ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

2.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įvykdymo rezultatai

Numatytas
Vykdytojai
terminas
Atsakingi departamento specialistai 2015 m. Kiekvienų
metų Teisės skyrius.
III ketvirtį atliko departamento sudaromų III ketvirtį.
Lietuvos
statistikos
sutarčių projektų derinimo veiklos srities
departamento sudaromų sutarčių
antikorupcinę analizę ir vertinimą (toliau –
projektų derinimo veiklos srities
Antikorupcinis vertinimas). Antikorupcinio
antikorupcinės
analizės
ir
vertinimo aprašymas pateiktas Lietuvos
vertinimo
darbo
grupė
Respublikos finansų ministerijai.
2015 metams, sudaryta Lietuvos
statistikos
departamento
generalinio direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymu
Nr. DĮ-156
„Dėl
Lietuvos
statistikos
departamento
sudaromų
sutarčių
projektų
derinimo
veiklos
srities
antikorupcinės
analizės
ir
vertinimo darbo grupės 2015 m.
sudarymo“.

Finansų
ministerijos
ir
jos
reguliavimo
srities
įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2007
m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K261 „Dėl Lietuvos Respublikos
finansų
ministerijos
ir
jos
reguliavimo
srities
įstaigų
korupcijos prevencijos tvarkos
aprašo patvirtinimo ir Finansų
ministerijos korupcijos prevencijos
koordinavimo ir kontrolės komisijos
sudarymo“ nustatyta tvarka atlikti
Lietuvos statistikos departamento
(toliau– departamentas) veiklos
sričių analizę ir vertinimą bei
nustatyti korupcijos pasireiškimo
tikimybę šiose veiklos srityse.
Sudaryti darbo grupę korupcijos 2015 m. rugpjūčio 31 d. sudaryta Lietuvos Per 10 darbo dienų Teisės skyrius.
pasireiškimo tikimybei atitinkamose statistikos departamento sudaromų sutarčių po
Lietuvos
veiklos srityse nustatyti (parengti projektų
derinimo
veiklos
srities Respublikos finansų
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3.

4.

5.

6.

įsakymo dėl darbo grupės sudarymo antikorupcinės analizės ir vertinimo darbo ministerijos ir jos
projektą ir jį teikti tvirtinti grupė 2015 metams.
reguliavimo srities
departamento
generaliniam
įstaigų
korupcijos
direktoriui).
prevencijos
priemonių, parengtų
pagal
praėjusių
kalendorinių metų
rezultatus,
sąrašo
patvirtinimo.
Skelbti internetinėje departamento Departamente išaiškintų korupcijos atvejų Nuolat.
Įgaliotas asmuo atlikti korupcijos
svetainėje
apie
departamente nebuvo nustatyta.
prevenciją
ir
kontrolę
išaiškintus korupcijos atvejus.
departamente.
Ryšių su visuomene skyrius.
Organizuoti
departamento 2015 m. 5 departamento darbuotojai dalyvavo Kasmet.
Žmogiškųjų išteklių valdymo
darbuotojų švietimą korupcijos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
skyrius.
prevencijos klausimais.
mokymo centro organizuotuose 8 val.
trukmės
mokymuose
„Korupcija
ir
antikorupcinių priemonių vykdymas valstybės
tarnyboje“, 1 – Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos mokymo centro organizuotuose 8
val. trukmės mokymuose „Korupcija,
korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos
prevencija Lietuvoje“.
Užtikrinti tinkamą asmenų prašymų 2015 m.
asmenų
prašymų
tinkamas Nuolat.
Dokumentų valdymo skyrius.
nagrinėjimą departamente.
nagrinėjimas užtikrintas, pranešimų ar skundų
dėl nepagrįsto asmenų prašymų nagrinėjimo
ir vilkinimo departamente nebuvo.
Atlikti departamento rengiamų Departamento generalinio direktoriaus 2015 Nuolat,
jei Įgaliotas
asmuo
atlikti
teisės aktų antikorupcinį vertinimą. m. spalio 24 d. įsakymu Nr. DĮ-250 „Dėl rengiamas
teisės Departamento norminių teisės
Lietuvos statistikos departamento generalinio aktas
atitinka aktų
projektų
antikorupcinį
direktoriaus 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Lietuvos
vertinimą.
Nr. DĮ-250
„Lietuvos
statistikos Respublikos
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7.

8.

9.

departamento norminių teisės aktų projektų
antikorupcinio
vertinimo“
pakeitimo“
paskirtas departamento norminių teisės aktų
projektų antikorupcinio vertinimo vertintojas.
Nebuvo vertinama, nes teisės aktų projektų
rengėjai projektų neteikė vertinimui.
Analizuoti departamento darbuotojų 2015 m. pasiūlymų nebuvo gauta.
pasiūlymus
dėl
korupcijos
prevencijos tobulinimo.
Pasikeitus viešuosius pirkimus 2015 m. lapkričio 27 d. patvirtintos Lietuvos
reglamentuojantiems teisės aktams statistikos departamento supaprastintų viešųjų
atnaujinti viešųjų pirkimų procedūrų pirkimų
taisyklės
(nauja
redakcija)
reglamentavimą departamente.
(departamento generalinio direktoriaus 2015
m. lapkričio 27 d. įsakymas Nr. DĮ-273 „Dėl
Lietuvos
statistikos
departamento
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių
patvirtinimo“).
2015 m. gruodžio 30 d. buvo atnaujintas
Lietuvos statistikos departamento viešųjų
pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės
tvarkos aprašo 5 priedas (paraiškos forma)
(departamento generalinio direktoriaus 2015
m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. DĮ-328 „Dėl
Lietuvos statistikos departamento generalinio
direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymo
Nr. DĮ-252
„Dėl
Lietuvos
statistikos
departamento viešųjų pirkimų organizavimo
ir
vidaus
kontrolės
tvarkos
aprašo
patvirtinimo“ pakeitimo“).
Viešųjų
pirkimų
procedūrose 2015 m. 2 departamento darbuotojai dalyvavo
dalyvaujančių
departamento Finansų
ministerijos
mokymo
centro
darbuotojų kompetencijos viešųjų organizuotuose 8 val. trukmės mokymuose

korupcijos
prevencijos įstatymo
8
straipsnyje
nustatytas sąlygas.
Gavus pasiūlymą.

Įgaliotas asmuo atlikti korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę
departamente.
Nuolat,
pasikeitus Teisės skyrius.
viešuosius pirkimus
reglamentuojantiems
teisės aktams.

Nuolat,
poreikį.

pagal Žmogiškųjų
skyrius.

išteklių

valdymo

4

pirkimų srityje didinimas.

10.

„Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo
ypatumai. Viešųjų pirkimų rizika ir jos
valdymas“, 3 – Finansų ministerijos mokymo
centro organizuotuose 8 val. trukmės
mokymuose „Viešųjų pirkimų organizavimo
teisinis reglamentavimas, viešojo pirkimo
sutarčių sudarymo praktiniai aspektai“, 1 –
UAB „Ekspertų mugė“ organizuotuose 8 val.
trukmės mokymuose „Viešųjų pirkimų
aktualijos ir perspektyvos“, 1 – Viešųjų
pirkimų tarnybos organizuotuose 8 val.
trukmės mokymuose „Viešųjų pirkimų
vykdymo problematika. Teismų praktika.
Ekonominio naudingumo taikymas“, 1 –
Finansų
ministerijos
mokymo
centro
organizuotuose 8 val. trukmės mokymuose
„Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai ir
praktinis taikymas“, 3 – Finansų ministerijos
mokymo centro organizuotuose 8 val.
trukmės mokymuose „Naujasis Viešųjų
pirkimų įstatymas: kaip viešuosius pirkimus
vykdysime pagal naująsias taisykles“.

Gavus informacijos apie galimai 2015 m. galimai korupcinio pobūdžio Nedelsiant,
korupcinio pobūdžio departamento departamento darbuotojo (-ų) veiklos nebuvo gavus informaciją.
darbuotojo (-ų) veiklą, nedelsiant nustatyta.
atlikti tarnybinį patikrinimą, kurio
metu nustačius korupcinio pobūdžio
nusikalstamos veikos požymių, apie
tai pranešti Specialiųjų tyrimų
tarnybai.
__________________________

Departamento
generalinio
direktoriaus pavedimu, įgaliotas
asmuo
atlikti
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolę
departamente.

