NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO 2020–2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO ATASKAITA
Tvirtinu
____________
(parašas)

____________
(data)

Eil.
Nr.

Problemos aprašymas

Šiuo metu taikomos
kontrolės priemonės

Priemonės formuluotė

Priemonės (jos
veiklų)
įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
vykdytojai

Rezultato vertinimo kriterijus

2020 m.
(nuolat)

Narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų
prekursorių
kontrolės ir
rizikos
vertinimo
skyrius,
Tabako ir
alkoholio
kontrolės
skyrius

Paskelbta informacija
Departamento
internetinėje svetainėje
apie visus planinius
patikrinimus

Tikslas:
1. Uždavinys: gerinti Departamento įvaizdį visuomenėje, didinant veiklos viešumą
1.

Visuomenei ir suinteresuotiems ūkio
subjektams neužtikrinama galimybės
susipažinti su planuojama
Departamento veikla

Departamento interneto Visuomenei ir ūkio
svetainėje viešinti ūkio
subjektams
subjektų patikrinimų
sudaryti galimybę
planus
susipažinti su
Departamento
numatomais
patikrinimais

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta.
Departamento interneto svetainėje skelbiama informacija alkoholio ir tabako kontrolės skyriaus ūkio subjektų 2020 m. planinių patikrinimų planas
https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/Tabakas%20ir%20alkoholis/Planas%202020.pdf
Departamento interneto svetainėje skelbiama informacija ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), planiniai
patikrinimai vykdyti 2020 m. sausio, vasario, birželio, liepos, rugsėjo ir spalio mėnesiais.
https://ntakd.lrv.lt/lt/subjektu-veiklos-prieziura/narkotiniu-ir-psichotropiniu-medziagu-pirmtaku-prekursoriu-kontrole

2

Eil.
Nr.

2.

Problemos aprašymas

Nepakankamas Departamento
vykdomų veiklų atskaitingumas
visuomenei

Šiuo metu taikomos
kontrolės priemonės

Priemonės formuluotė

Priemonės (jos
veiklų)
įgyvendinimo
terminai

Departamento interneto Tabako ir alkoholio Kiekvieną
svetainėje viešinti
kontrolės skyrius
ketvirtį
informaciją apie
priimtus ir įsiteisėjusius
nutarimus taikyti
ekonomines sankcijas
juridiniams asmenims

Atsakingi
vykdytojai

Viešinama
informacija apie
nutarimus
paskatins ūkio
subjektus
griežčiau
laikytis teisės
aktų normų, o
vartotojams
suteiks galimybę
kritiškai įvertinti
pasirinktą
paslaugų teikėją

Rezultato vertinimo kriterijus

Paviešinta informacija
Departamento
internetinėje svetainėje
apie visus priimtus
nutarimus

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta.
Departamento interneto svetainėje skelbiama informacija apie dažniausiai ūkio subjektų daromus Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
pažeidimus, skirsnyje „Alkoholio ir tabako kontrolės įstatymų pažeidimai“, pateikiant pažeidimų lentelę, kurioje viešinama informacija apie priimtus ir įsiteisėjusius nutarimus
taikyti ekonomines sankcijas juridiniams asmenims.
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Eil.
Nr.

3.

Problemos aprašymas

Ūkio subjektų patikrinimų raštiški
faktų fiksavimo protokolai yra
formalūs, neinformatyvūs

Šiuo metu taikomos
kontrolės priemonės

Naudoti garso ir (ar)
vaizdo įrašymo
techniką neplaninių
ūkio subjektų veiklos
patikrinimų metu (kai
patikrinimas vykdomas
gavus pranešimą apie
galimus pažeidimus)

Priemonės formuluotė

Priemonės (jos
veiklų)
įgyvendinimo
terminai

Narkotinių ir
Nuolat
psichotropinių
medžiagų
prekursorių
kontrolės ir rizikos
vertinimo skyrius,
Tabako ir alkoholio
kontrolės skyrius

Atsakingi
vykdytojai

Bus sumažinta
kyšininkavimo
galimybė

Rezultato vertinimo kriterijus

Ne mažiau kaip 75 proc.
neplaninių patikrinimų
atlikta naudojant garso ir
(ar) vaizdo įrašymo
techniką

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta iš dalies.
Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyrius nuo 2020 m. kovo 17 d. dėl šalyje įvestos ekstremalios situacijos (pandemijos)
neplaninių patikrinimų fiziškai nevykdė.
Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vykdomų neplaninių patikrinimų dėl nuo 2020 m. kovo 17 d. dėl šalyje įvestos ekstremalios situacijos (pandemijos) sumažėjimo, todėl
tik 8 – 10 % neplaninių patikrinimų pažeidimų fiksuoti naudojant garso ir (ar) vaizdo įrašymo techniką.

4.

Neatliekamas atsparumo korupcijai
reikalavimų vykdymo vertinimas

AKL Departamente
apskaičiavimas

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Neįvykdyta.

Bendrųjų reikalų ir
vidaus
administravimo
skyrius

Kiekvienų metų Bus įvertintas
III ketvirtį
atsparumo
korupcijai lygis
Departamente

Apskaičiuotas AKL ir
paskelbtas internetinėje
svetainėje
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Eil.
Nr.

Problemos aprašymas

Šiuo metu taikomos
kontrolės priemonės

Priemonės formuluotė

Priemonės (jos
veiklų)
įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
vykdytojai

Rezultato vertinimo kriterijus

2 uždavinys. Didinti departamento darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, atsparumą korupcijai ir motyvaciją neimti ar neduoti kyšio
5. 2015-2017 metais atliktų apklausų
Organizuoti anoniminę
Asmuo atsakingas
Kiekvieną
Padidėjęs
Parengta apklausos
apie įstaigos darbuotojų antikorupcinį įstaigos darbuotojų
už korupcijos
ketvirtį
Departamento
rezultatų ataskaita
sąmoningumą rezultatai, atsižvelgiant į internetinę apklausą
prevenciją ir jos
darbuotojų
darbuotojų kaitą, gali būti neaktualūs korupcijos apraiškų
kontrolę
antikorupcinis
įstaigoje vertinimui bei
Departamente,
sąmoningumas
siekiant nustatyti
Stebėsenos ir
darbuotojų tolerancijos
analizės skyrius
korupcijai lygį
Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta

6.

Atsižvelgiant į Departamento
darbuotojų kaitą, nauji darbuotojai gali
neturėti reikiamų žinių ir įgūdžių savo
darbe taikyti korupcijos prevencijos
principus

Organizuoti įstaigos
darbuotojų mokymus
korupcijos prevencijos
klausimais (žinios apie
korupcijos prevencijos
priemones, jų taikymą,
korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas, jų
pobūdį bei atsakomybę)

Bendrųjų reikalų ir
vidaus
administravimo
skyrius

2020 m.

Departamento
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas
korupcijos
prevencijos
srityje

Patobulintos ne mažiau
kaip 50 procentų visų
departamento darbuotojų
kompetencijos

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta
Dėl lėšų stygiaus mokymai Departamento darbuotojams neorganizuoti.
Departamento darbuotojas atsakingas už korupcijos prevenciją dalyvavo mokymuose, kuriuose Lietuvos Respublikos Prezidentūra kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir
partneriais inicijavo projektą „Skaidrumo akademija“. Įstaigos darbuotojams buvo išplatinta informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos organizuojamus kvalifikacijos
mokymus, nuotolinius susitikimus, kuriuose buvo dalinamasi gerąją praktika, skatinant valstybės institucijas imtis aktyvesnių veiksmų kuriant įstaigoje korupcijai atsparią
aplinką, didinti visuomenės pasitikėjimą įstaigos veikla bei įstaigos ir jos darbuotojų požiūrį į korupcijos prevenciją. Taip pat dalyvauta Specialiųjų tyrimų tarnybos
organizuotuose susitikimuose dėl metodinės pagalbos korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano rengimo klausimais.
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Eil.
Nr.

7.

Problemos aprašymas

Nepakankamas viešųjų ir privačių
interesų derinimo Departamente
užtikrinimas

Šiuo metu taikomos
kontrolės priemonės

Priemonės formuluotė

Organizuoti įstaigos
darbuotojų praktinius
mokymus dėl privačių
interesų deklaracijų
papildymo, tikslinimo
tvarkos ir atskirų
procedūrų atlikimo
rekomenduojama tvarka

Bendrųjų reikalų ir
vidaus
administravimo
skyrius

Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta

Parengė:
Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vyr. specialistė Ieva Armonaitė-Mockė
2021-08-17

_______________________

Priemonės (jos
veiklų)
įgyvendinimo
terminai

Atsakingi
vykdytojai

Kiekvienų metų Departamento
III ketvirtį
darbuotojų
kvalifikacijos
tobulinimas
privačių interesų
derinimo srityje

Rezultato vertinimo kriterijus

Patobulintos ne mažiau
kaip 50 procentų visų
Departamento darbuotojų
kompetencijos

