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Išvados dėl korupcijos rizikos analizės
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
veiklos srityse
1 priedas

I. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ANALIZUOTI TEISĖS AKTAI
1.

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas.

2.

Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas.
3.

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo,

naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m.
balandžio 26 d. nutarimu Nr. 478.
4.

Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos

Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201.
5.

Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 1K037.
6.

Valstybės investicijų vertinimo kriterijų nustatymo ir pasiektų rezultatų vertinimo

tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d.
įsakymu Nr. 1K-256.
II. ATLIEKANT KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĘ ANALIZUOTI IR VERTINTI
TEISĖS AKTAI, DOKUMENTAI IR INFORMACIJA
1.

Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų

finansinių rodiklių projektų rengimo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
vasario 25 d. nutarimu Nr. 212.
2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 10 d. nutarimas Nr. 120 „Dėl

valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų 2016 metų kapitalo investicijų
paskirstymo“ (ir vėlesni pakeitimai).
3.

Valstybės kapitalo investicijų planavimo socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

priskirtai valdymo sričiai tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014
m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. Al-253.
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4.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. A1-254 „Dėl

Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos sudarymo ir jos darbo
reglamento sudarymo“ (ir vėlesni pakeitimai).
5.

Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų atrankos komisijos darbo reglamentas,

patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. A1-254
6.

2015 metų kapitalo investicijų paskirstymas socialinės apsaugos srities projektams

(investicijų projektų įgyvendinimo programai), patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2015 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-16, (ir vėlesni pakeitimai).
7.

Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 2015 m. programa,

patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. A1-67, (ir
vėlesni pakeitimai).
8.

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. A1-253.

9.

2016 metų kapitalo investicijų paskirstymas socialinės apsaugos srities projektams

(investicijų projektų įgyvendinimo programai), patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2016 m. sausio 12 d. įsakymu Nr. A1-18, (ir vėlesni pakeitimai).
10. Socialinių paslaugų įstaigų investicijų projektų įgyvendinimo 2016 m. programa,
patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. A1-35, (ir
vėlesni pakeitimai).
11. Ministerijos 2017 m. sausio 16 d. raštu Nr. (9.6-3)SD-324 pateikta informacija.
12. 2015 ir 2016 metais vykusių Įstaigų projektų atrankos komisijos posėdžių protokolai:
2015-04-08 Nr. D5-56, 2015-05-18 Nr. D5-103, 2015-06-30 Nr. D5-156, 2015-08-21 Nr. D5-189,
2015-09-17 Nr. D5-211, 2015-09-25 Nr. D5-214, 2015-11-05 Nr. D5-278, 2015-11-25 Nr. D5-283,
2015-12-14 Nr. D5-307, 2015-05-18 Nr. D5-185, 2016-08-12 Nr. D5-290, 2016-11-23 Nr. D5-348.
13. Socialinių paslaugų priežiūros departamento 2017 m. vasario 24 d. raštas Nr. 9.20.SIDėl 2016 metais vykdytų socialinių paslaugų Įstaigų investicijų projektų (adresuotas Ministerijai).
14. Šie socialinių paslaugų įstaigų valstybės investicijų projektai (įskaitant procedūriniai
dokumentai: sutartys, atskaitos ir pan.): „Adakavo socialinės globos namų I-ojo gyvenamojo
korpuso J. Adakauskio g. 1, Adakavas, Tauragės r. paprasto remonto darbai “, „Aknystos socialinės
globos namų Rubikių filialo pastato atitvarinių konstrukcijų šiltinimas ir asbestinio stogo dangos
keitimas“, „Gerontologijos ir reabilitacijos centro vonios kambarių paprastojo remonto darbai,
adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius“, „Gerontologijos ir reabilitacijos centro pandusų, signalizacijos,
grindų dangos ir lifto keitimas, adresu Kalvarijų g. 323, Vilnius“, „Jotainių pensionato gyvenamųjų
pastatų Jotainiuose, Dvaro g. 1 rekonstravimas“, „Linkuvos socialinės globos namų gyvenamojo
pastato esamos būklės gerinimas“, „Linkuvos socialinės globos namų, esančių Linkavičių g. 1,
Linkavičių k., Pakruojo r., pastato 2D2p remontas“, „Pabradės socialinės globos namų gyvenamojo
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namo (unikalus Nr. 8694-0252-2011) butų (unik. Nr. 8694-0252-2011: 0001 ir 8694-02522011:0002), esančių Klevų g. 21, Pabradės m., Švenčionių r. sav., kapitalinio remonto darbus,
sujungiant juos į vieną butą”, „Prūdiškių socialinės globos namų nebaigto statyti 160 vietų
gyvenamųjų korpusų su jungiamąja dalimi statybos užbaigimas“, „Socialinių paslaugų plėtra
asmenims su protine ir kompleksine negalia Raseiniuose, Kalnų g. 15A“, „Biokuro katilinės
Įrengimas Škėmų socialinės globos namuose Klevų g. 10, Škėmų k., Rokiškio r.“, „Skemų
socialinės globos namų gyvenamojo korpuso, esančio Klevų g. 8, Skemuose remontas“, „Šėtos
socialinio ir ugdymo centro Ramygalos g.34A, Šėtos mstl., Kėdainių r. rekonstrukcija“, „Šeimos ir
vaiko gerovės centro pastatų, esančių adresu Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Dūkštų šen., Vilniaus r.,
vidaus darbų užbaigimas“, „Jurdaičių socialinės globos namų 150 vietų gyvenamojo korpuso,
valgyklos ir administracinio korpuso vidaus patalpų remontas (II etapas)“, „Kalvarijos socialinės
globos namų ligonių namo - bendrabučio išorinių sienų remontas siekiant pagerinti kritinę
gyvenamų patalpų būklę“, „Stonaičių socialinės globos namų gyvenamųjų patalpų pastato (unikalus
Nr. 6897-6007-7010 plane pažymėtas 1N2p) renovacija (sienų šiltinimo II etapas)“, „Visagino
socialinės globos namų, esančių Dūkšto kel. 68, Visaginas, lifto keitimas“.
15. Linkuvos socialinės globos namų 2015 m. vasario 23 raštas Nr. S-(1.10.)-198 Dėl
pasiūlymo valstybės investicijų 2016-2018 metų programai.
16. Informacija (aprašymai, atskaitos) apie šiuos valstybės investicijų projektus:
„Valstybinės darbo inspekcijos Utenos skyriaus patalpų renovacija“, „Specialaus transporto,
pritaikyto neįgaliesiems, įsigijimas“, „Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų
aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse (Panevėžio m.)“, „Politinių kalinių ir tremtinių
šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse (Vilniaus m.)“,
„Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Klaipėdoje patikėjimo teise valdomų patalpų, pastato remontas“.
17. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto
„Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.3.1-LVPA-K-107 priemonės
„Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašas
NR. 1, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1221.
18. Ministerijos Vidaus audito skyriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. Socialinių paslaugų įstaigų
investicijų projektų įgyvendinimo programos audito atskaita Nr. A7-32 ir informaciją apie
pasiūlymų įgyvendinimą.
19. Ministerijos Vidaus audito skyriaus 2014 m. spalio 20 d. Kupiškio socialinės globos
namų investicinio projekto, vykdymo 2013 metais, lėšų panaudojimo vertinimo atskaita Nr. A7-33
ir informaciją apie pasiūlymų įgyvendinimą.
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20. Valstybės Kontrolės 2016 m. spalio 10 d. valstybės audito atskaita Nr. VA-P-60-9-16
„Valstybės investicijų 2015 metais programos valdymas“.
21. Socialinių paslaugų priežiūros departamento Turto valdymo skyriaus nuostatai,
patvirtinti 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. P1-17.
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