PATVIRTINTA
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
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NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 2022-2024 M. PLANAS

Eil. Nr.

Priemonė

Atsakingas vykdytojas

Įvykdymo terminas

Laukiamas rezultatas

Vertinimo kriterijus

TIKSLAS: Neleisti atsirasti ir plisti korupcijai Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente (toliau – Departamentas), mažinti ir šalinti
korupcijos pasireiškimo galimybes.
1 UŽDAVINYS. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir įgyvendinti jo metu numatytas priemones.
1.1.
Departamento veiklos
Departamento skyriai
2022-06-30
Atlikta analizė ir
Atnaujintas Departamento
sričių, kuriose egzistuoja
išgrynintos
sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos
Departamento veikos
didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė,
sritys, kuriose egzistuoja pasireiškimo tikimybė,
analizė ir vertinimas
didelė korupcijos
sąrašas
pasireiškimo tikimybė
1.2.
Atlikti korupcijos
Bendrųjų reikalų ir vidaus 2022-09-01
Atlikta korupcijos
Parengta motyvuota
pasireiškimo tikimybės
administravimo skyrius
2023-09-01
pasireiškimo tikimybės
išvada dėl korupcijos
nustatymą Departamente
2024-09-01
analizė Departamente ir
pasireiškimo tikimybės
ir pateikti informaciją
išgrynintos korupcijos
nustatymo Departamente
Direktoriui
pasireiškimo galimybės
ir pateikta informacija
Direktoriui
2 UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą Departamentu,
Departamento veiklos skaidrumą
2.1.
Viešinti ūkio subjektų
Narkotinių ir
Nuolat
Visuomenei ir ūkio
Paskelbta informacija
patikrinimų planus
psichotropinių medžiagų
subjektams bus sudaryta Departamento
(planiniai patikrinimai)
prekursorių kontrolės ir
galimybė susipažinti su
internetinėje svetainėje
rizikos vertinimo ir
Departamento
apie visus planinius
Tabako ir alkoholio
numatomais
patikrinimus
kontrolės skyriai
patikrinimais
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2.2.

2.3.

2.4.

Departamento interneto
svetainėje viešinti
informaciją apie priimtus
ir įsiteisėjusius
nutarimus taikyti
ekonomines sankcijas
ūkio subjektams
Sudaryti galimybę
Departamento interneto
svetainėje susipažinti su
informacija apie
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, atrankos
konkursus
Skelbti informacijos apie
asmenį surinkimą pagal
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnį.

Tabako ir alkoholio
kontrolės skyrius

Nuolat

Didinti Departamento
sprendimų ir procedūrų
skaidrumą, viešumą ir
atskaitingumą
visuomenei

Paskelbta informacija
Departamento
internetinėje svetainėje
apie Departamento
priimtus nutarimus

Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

Nuolat

Didinamas
Departamento veiklos
viešumas, priimant į
darbą tarnautojus ir
darbuotojus,
dirbančius pagal darbo
sutartis

Paskelbta informacija
Departamento svetainėje
apie tarnautojų ir
darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartis, atrankos
konkursus

Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

Užtikrinti, kad į pareigas
Departamente būtų
priimti ir tas pareigas
eitų tik nepriekaištingos
reputacijos reikalavimus
atitinkantys asmenys

Paviešintas Departamento
interneto svetainėje
pareigybių pagal
Korupcijos prevencijos
įstatymo 9 straipsnį
sąrašas

2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

Stiprinti Departamento
darbuotojų
atsparumą korupcijai

Suorganizuoti vieneri
mokymai per metus
korupcijos prevencijos
temomis

2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

Departamento
darbuotojai supažindinti
kaip elgtis susidūrus su
korupcija, vykdomomis
kovos su korupcija
priemonėmis

1 kartą per metus
Departamento darbuotojai
supažindinti su
vykdomomis korupcijos
prevencijos priemonėmis

3 UŽDAVINYS. Kurti ir palaikyti antikorupcinę aplinką
Departamente
3.1.
Organizuoti korupcijos
Bendrųjų reikalų ir vidaus
prevencijos ir
administravimo skyrius
antikorupcinio švietimo
mokymus Departamento
darbuotojams
3.2.
Departamento
Bendrųjų reikalų ir vidaus
darbuotojus supažindinti administravimo skyrius
su Departamente
vykdomomis korupcijos
prevencijos priemonėmis
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3.3.

3.4.

3.5.

Sukurti Departamente
veikiantį vidinį
informacijos apie
pažeidimus teikimo
kanalą:
pranesk@ntakd.lt.
Sudaryti sąlygas
visuomenei, tarp jų ir
ūkio subjektams, pateikti
savo nuomonę apie
korupcijos pasireiškimą
Departamente
Peržiūrėti ir atnaujinti
Departamento valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartį, etikos kodeksą

Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

2022-07-31

Skatinami darbuotojai
nedelsti pranešti apie
žinomą nusikalstamą
veiką per įmanomai
trumpiausią laiką

Sukurtas Departamente
vidinis informacijos apie
pažeidimus teikimo
kanalas: pranesk@ntakd.lt

Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

2022-12-31
2023-12-31
2024-12-31

Apklausos rezultatų
analizė leis įsivardinti
korupcijos pasireiškimo
rizikos veiksnius
Departamente

Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

2022-12-31

Stiprinti Departamente
dirbančių asmenų žinias
profesinės etikos ir
interesų konfliktų
valdymo srityse

Kartą į metus
Departamento interneto
svetainėje atlikta apklausa
ir parengta lyginamoji
apklausos rezultatų
ataskaita
Atnaujintas
Departamento valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo
sutartį, etikos kodeksas

Parengti klausimyną,
Bendrųjų reikalų ir vidaus 2022-10-01
Parengtas klausimynas
Parengtas klausimynas
kuris padėtų nustatyti
administravimo skyrius
2023-10-01
dėl darbuotojų
darbuotojų toleranciją, ir
2024-10-01
tolerancijos korupcijai
pateikti jį užpildyti
nustatymo ir pateiktas
Departamento
užpildyti
darbuotojams
3.7.
Išanalizuoti darbuotojų
Bendrųjų reikalų ir vidaus 2022-11-01
Pateiktos išvados ir
Parengta apklausos
užpildytą klausimyną,
administravimo skyrius
2023-11-01
rezultatai, gauti
rezultatų ataskaita
apibendrinti informaciją,
2024-11-01
darbuotojams užpildžius
pateikti rezultatus ir
tolerancijos korupcijai
išvadas Departamento
nustatyti klausimyną
direktoriui.
4 UŽDAVINYS. Stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti korupcijos rizikos veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones
perkančiosiose organizacijose, kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais
4.1.
Viešinti Departamento
Bendrųjų reikalų ir vidaus
Bus užtikrintas viešųjų
Paviešinta Departamento
interneto svetainėje
administravimo skyrius
pirkimų skaidrumas
interneto svetainėje
informaciją apie
informacija apie
Departamento sudarytas
3.6.
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viešųjų pirkimų sutartis
(sutarties objektu,
šalimis, kaina)
4.2.

Parengti Departamento
prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų
planavimo ir
organizavimo tvarkos
aprašo pakeitimo
projektą.

Departamento sudarytas
viešųjų pirkimų sutartis
Bendrųjų reikalų ir vidaus
administravimo skyrius

Aktualizuotos
Departamento viešųjų
pirkimų organizavimo
tvarkos nuostatos

Parengti Departamento
prekių, paslaugų ir darbų
viešųjų pirkimų
planavimo ir
organizavimo tvarkos
aprašo pakeitimai

