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Teikiame Jums korupcijos tikimybės nustatymo Jaunimo reikalų departamente prie Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos rezultatus.

PRIDEDAMA: 

1. Įstaigos veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams užpildyta vertinimas, 3 lapai;

2. Motyvuota išvada dėl įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 18 lapų.

Direktorius                                                Jonas Laniauskas

Juozas Meldžiukas, 8 647 90003, juozas.meldziukas@jrd..lt 

Elektroninio dokumento nuorašas



Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(įstaigos pavadinimas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos 
ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai

ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS

2020 m. rugsėjo 14 d.
(data)

Veiklos sričių atitikties kriterijams vertinimo laikotarpis:  2019  m. rugsėjis – 2020 m. rugpjūtis
Vertinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (–ės): vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas
Veiklos srities atitiktis kriterijui žymima taip: ☒

Kriterijai (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d.)

Ei
l. 

Nr
.

Veiklos sritis
1) padaryta 
korupcinio 
pobūdžio 

nusikalstama 
veika

2) pagrindinės 
funkcijos yra 
kontrolės ar 
priežiūros 
vykdymas

3) atskirų valstybės 
tarnautojų 
funkcijos, 

uždaviniai, darbo ir 
sprendimų 

priėmimo tvarka 
bei atsakomybė 

nėra išsamiai 
reglamentuoti

4) veikla yra 
susijusi su 

leidimų, nuolaidų, 
lengvatų ir kitokių 
papildomų teisių 

suteikimu ar 
apribojimu

5) daugiausia 
priima 

sprendimus, 
kuriems nereikia 
kitos valstybės ar 

savivaldybės 
įstaigos 

patvirtinimo

6) naudojama 
valstybės ar 

tarnybos paslaptį 
sudaranti 

informacija

7) anksčiau 
atlikus korupcijos 

rizikos analizę, 
buvo nustatyta 

veiklos trūkumų

1.  Jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų 
projektų finansavimo 
konkursų organizavimas, 
projektų paraiškų 
vertinimas ir atranka, 
konkursų rezultatų 
tvirtinimas ir teikimas 
Socialinių paslaugų 
priežiūros departamentui 
prie Socialinės apsaugos 

☒



ir darbo ministerijos 
administruoti atrinktus 
projektus ir (ar) 
programas

2. Nuolatinės jaunimo ir su 
jaunimu dirbančių 
organizacijų projektų ir 
programų įgyvendinimo 
stebėsenos (duomenų 
apie projektų ir programų 
įgyvendinimą rinkimas, 
kaupimas, sisteminimas 
ir analizavimas) 
vykdymas

☒

3. Sprendimų priėmimas dėl 
viešųjų pirkimų 
vykdymo, prekių ir 
paslaugų pirkimo

☒

4. Departamento 
nuosavybei priklausančio 
turto valdymas, 
naudojimas ir 
disponavimas juo 
įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka

☒ ☒

5. Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondo, 
Lietuvos ir Ukrainos 
jaunimo mainų tarybos ir 
S.Batoro Lietuvos ir 
Vengrijos jaunimo 
bendradarbiavimo fondo 
administravimas

☒

6. Didelės vertės projektų ☒



(Jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimo 
projektas „Judam“) 
vykdymas ir priežiūra.

7. Savanorišką veiklą 
organizuojančių 
organizacijų ir priimančių 
organizacijų 
akreditavimas

☒ ☒

8. Stipendijų užsienyje 
gyvenantiems jauniems 
profesionalams, siekiant 
skatinti jų grįžimą į 
Lietuvą, ir Lietuvoje 
gyvenantiems jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 
atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose skyrimas 
konkurso tvarka

☒

9. Jaunimo darbuotojų 
stipendijos

☒

10
. 

Jaunimo darbuotojų 
sertifikavimas

☒ ☒

Pastabos: (nurodyti, jei yra).

Direktorius                                              _________________________                                            Jonas Laniauskas     
  (įstaigos vadovo ar jo įgalioto                                                              (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)



Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(įstaigos pavadinimas)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos 
ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai

MOTYVUOTA IŠVADA
DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, VERTINIMO

2020-09-14
(data)

Subjektas, atlikęs įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą vyriausiasis patarėjas Juozas Meldžiukas
Analizuotas laikotarpis: 2019 m. rugsėjis – 2020 m. rugpjūtis.
Naudoti analizės metodai ir veiksmai: dokumentų analizė.

Eil. 
Nr. Veiklos sritis Esamos situacijos 

aprašymas

Nustatyti 
korupcijos 

rizikos 
veiksniai

Nustatytų 
korupcijos 

rizikos veiksnių 
pagrindimas

Esamos nustatytų 
korupcijos rizikos 
veiksnių valdymo 

ar šalinimo 
priemonės

Priemonės, kurių 
siūloma imtis 
nustatytiems 

korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti 

ar pašalinti

Priemonės, 
kurių siūloma 
imtis didelei 
korupcijos 

pasireiškimo 
tikimybei 
įstaigos 

veiklos srityje 
šalinti

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jaunimo ir su 

jaunimu dirbančių 
organizacijų 
projektų 
finansavimo 
konkursų 
organizavimas, 
projektų paraiškų 
vertinimas ir 
atranka, konkursų 
rezultatų tvirtinimas 
ir teikimas 

Departamentas finansavimo 
konkursus organizuoja 
remdamasis  nuostatų 10.1.4 
punktu, taip pat kasmetiniu 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministro pavedimu. 
Direktoriaus 2019 m. 
birželio 18 d. įsakymu 2V-
134 (1.4) „Dėl finansuotų 
programų bei projektų 
priežiūros bei kontrolės 
tvarkos aprašo 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 

Ekspertų komisijų 
siūlymai yra 
rekomendacinio 
pobūdžio. 
Direktorius, 
priimdamas 
sprendimą turi 
teisę į juos 
neatsižvelgti. 

Konkurso nuostatai 
yra derinami su 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
(toliau – SADM) ir 
tvirtinami 
Direktoriaus 
įsakymu. Asmenys, 
norintys tapti 
ekspertų komisijos 
nariais pildo 
nešališkumo 

Užtikrinti 
Departamento 
darbuotojų viešųjų ir 
privačių interesų 
derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 
nuostatų laikymąsi ir 
kontrolę 
Departamente bei 
ekspertų nešališkumą 
ir konfidencialumą.
Atsakingi asmenys – 
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Socialinių paslaugų 
priežiūros 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 
administruoti 
atrinktus projektus ir 
(ar) programas

patvirtinimo“, atnaujintomis 
Projektų administravimo 
taisyklės, patvirtintomis 
SADM ministro įsakymu, 
Visi finansavimo konkursų 
nuostatai parengti 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2007 m. birželio 6 d. 
įsakymu Nr. A1-155 
patvirtintomis Projektų 
administravimo taisyklėmis 
(su vėlesniais pakeitimais). 
Atskirtos konkursą 
administruojančios ir 
organizuojančios 
organizacijos, atsirado 
perkamos ekspertų 
paslaugos (turinio 
vertinimui).
- viešinamos nacionalinių 
jaunimo organizacijų 
deklaracijos, suderinus su 
VRK. Ekspertų komisijas 
sudaro įvairių institucijų ir 
organizacijų deleguoti 
ekspertai, jų sudėtys yra 
reguliariai atnaujinamos. 
Direktorius priima 
sprendimus vadovaudamasis 
ekspertų komisijų 
rekomendacijomis. 

korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems nereikia 
kitos valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo.

deklaracijas ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimus. 
Ekspertų komisijos 
darbo reglamente 
numatyta, kad 
komisiją sudaro 
mažiausiai 3 
skirtingų institucijų ir 
organizacijų 
deleguoti ekspertai. 
Departamento 
darbuotojai gali būti 
įtraukiami į ekspertų 
komisijų sudėtis 
atskiru direktoriaus 
įsakymu. Remiantis 
STT pasiūlymu 
Departamento 
darbuotojai buvo 
įtraukti į komisijos 
sudėtis. Prieš 
priimant sprendimą 
dėl lėšų skyrimo 
keičiamasi 
informacija su 
Socialinių paslaugų 
priežiūros 
departamentu prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 
(toliau – SPPD) , 
SADM skyriais, 
Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo 
agentūra (toliau – 
JTBA) dėl konkrečių 
organizacijų 
įsipareigojimo 
vykdymo. Sutartis su 

vyriausiasis patarėjas 
J. Meldžiukas, 
vyriausioji patarėja E. 
Došienė, vyriausioji 
patarėja T. Gurova, 
vyresnysis patarėjas 
D.Grigaliūnas, vyr. 
specialistė N. 
Norvila,  vyr. 
specialistė G. 
Stankevičienė, 
vyr.specialistė 
L.Jasionytė.
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finansavimą 
gavusiomis 
organizacijomis 
pasirašo ir jų 
projektams lėšas 
perveda SPPD. Pagal 
suformuotą praktiką 
direktorius visada 
vadovaujasi ekspertų 
komisijos 
rekomendacijomis. 
2018 m. Specialiųjų 
tyrimų tarnybai 
(toliau – STT) atlikus 
korupcijos rizikos 
analizę SADM ir 
Departamento 
veiklos srityse 
(projektų 
finansavimo 
konkursuose) bei 
pateikus pasiūlymus, 
Departamentas 
atsižvelgė į visus 
STT pasiūlymus ir 
apie tai 2019 m. 
gegužės 8 d. raštu Nr. 
2S-307 (5.2) „Dėl 
pateiktų pasiūlymų 
įgyvendinimo“ 
informavo STT ir 
SADM.

2. Nuolatinė jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių 
organizacijų 
projektų ir programų 
įgyvendinimo 
stebėsena(duomenų 
apie projektų ir 
programų 

Departamentas Finansuotų 
projektų priežiūrą ir kontrolę 
vykdo  remdamasis nuostatų 
10.1.4 punktu ir kasmetinio 
ministro įsakymo „Dėl 
pavedimo jaunimo reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 

Nepakankama 
finansuotų 
projektų kontrolė 
arba darbuotojų 
viešų ir privačių 
interesų 
konfliktas;
Netolygi 

Konkurso 
nuostatuose ir 
sutarties formoje yra 
numatyti konkursų 
tikslai, prioritetai, 
kiekybiniai ir 
kokybiniai rezultatai, 
kuriuos finansavimą 

Iki 2021 m. kovo 1 d. 
sudaryti organizacijų, 
gavusių finansavimą 
pastaraisiais metais iš 
Departamento 
skelbiamų 
finansavimo 
konkursų ,kurios 
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įgyvendinimą 
rinkimas, kaupimas, 
sisteminimas ir 
analizavimas) 
vykdymas

ministerijos 1.7 punktu. 
Finansuotų projektų 
priežiūra ir kontrolė 
vykdoma vadovaujantis 
Direktoriaus 2019 m. 
birželio 18 d. įsakymu 2V-
134 (1.4) (2019 m. spalio 24 
d. Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus 
įsakymo Nr. 2V-226 (1.4) 
redakcija („Dėl finansuotų 
programų bei projektų 
priežiūros bei kontrolės 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo”).
Aprašas papildytas 
Departamento darbuotojo, 
atliekančio finansuotų 
projektų stebėseną 
„Nešališkumo deklaracijos 
dėl objektyvių sprendimų 
priėmimo bei viešųjų ir 
privačių interesų konflikto 
vengimo“ forma, kurią 
privalo užpildyti 
Departamento darbuotojai, 
atliekantys šias funkcijas.

rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.
.

Pagrindinės 
funkcijos yra 
kontrolės ir 
priežiūros 
vykdymas.

finansavimą 
gavusių 
organizacijų 
projektų priežiūra 
ir kontrolė

gavusi organizacija 
privalo įgyvendinti. 
Įsipareigojimai yra 
įtraukiami į 
finansavimo sutartį, 
kurią organizacija 
pasirašo su SPPD. 
Konkursų 
nuostatuose ir 
sutartyje numatyta 
sutarties keitimo, 
lėšų perkėlimo, 
veiklų keitimo 
atvejai, reikalavimai 
finansavimą 
gavusioms 
organizacijoms, jų 
įsipareigojimai 
priežiūrą ir kontrolę 
užtikrinančioms 
įstaigoms - 
Departamentui ir 
SPPD. Darbuotojai, 
susiję su finansavimą 
gaunančiomis 
organizacijomis, 
remiantis jų viešųjų ir 
privačių interesų 
deklaracijose 
pateikta informacija 
yra atribojami arba 
nusišalina nuo 
konkrečių 
organizacijų 
priežiūros ir 
kontrolės. 
Organizacijoms, 
anksčiau 
neįvykdžiusioms 
savo sutartinių 

buvo finansuojamos 
mažiausiai 3 metus 
per pastaruosius 5 
metus ir kurių 
projektai per pastarąjį 
laikotarpį nebuvo 
patikrinti Atsakingi 
asmenys – vyriausioji 
patarėja E. Došienė, 
vyriausioji patarėja T. 
Gurova, vyresnysis 
patarėjas 
D.Grigaliūnas, vyr. 
specialistė N. 
Norvila,  vyr. 
specialistė G. 
Stankevičienė, 
vyr.specialistė 
L.Jasionytė.
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įsipareigojimų su 
SPPD, 
Departamentu, 
SADM, JTBA 
finansavimas nėra 
skiriamas – 
Departamentas 
reguliariai keičiasi 
informacija su 
aukščiau 
išvardintomis 
institucijomis ir 
įstaigomis. Visi 
Departamento 
darbuotojai 
kiekvienais metais 
informuojami dėl 
būtinybės vengti 
interesų konflikto ir 
nusišalinti nuo bet 
kokių atliekamų 
veiksmų dėl įstaigų 
ar organizacijų, su 
kuria turi (turėjo) 
ryšių darbuotojas 
arba jo artimieji.

3. Sprendimų 
priėmimas dėl 
viešųjų pirkimų 
vykdymo, prekių ir 
paslaugų pirkimo

Departamentas organizuoja 
viešuosius pirkimus 
remdamasis Viešųjų 
pirkimų organizavimo 
taisyklėmis, kurios 
patvirtintos Direktoriaus 
2019 m. gruodžio 20 d. 
įsakymu Nr. 2V-282 (1.4) 
„Dėl Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos viešųjų pirkimų 
organizavimo taisyklių 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 

Priimant 
sprendimus 
galimas viešųjų ir 
privačių interesų 
konfliktas. 

Departamento 
darbuotojai susiję su 
viešųjų pirkimų 
organizavimu, yra 
užpildę nešališkumo 
deklaracijas ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimus taip 
pat, vadovaujantis 
viešųjų pirkimų 
įstatymu paskiriami 
darbuotojai atsakingi 
už pirkimo sutarties 
vykdymą, o pirkimo 

Pagal poreikį 
organizuoti 
pasitarimus dėl 
viešųjų pirkimų 
vykdymo. Atsakingas 
asmuo – vyr. 
specialistė J. Škoda.
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patvirtinimo ir 
viešųjų pirkimų 
organizatorių bei ekspertų 
skyrimo" pakeitimo“. Šios 
taisyklės atnaujintos 2020 
m. liepos 3 d. direktoriaus 
įsakymu 2V-134 (1.4) 
(pakeistas viešųjų pirkimų 
organizatorių ir ekspertų 
sąrašas) ir yra viešai 
skelbiamos teisės aktų 
registre, nuoroda į jas yra 
Departamento interneto 
puslapyje: https://jrd.lt/apie-
jrd/viesieji-pirkimai  
Departamentas turi 
Direktoriaus 2020 m. kovo 
13 d. įsakymu Nr. 2V-44 
(1.4) „Dėl Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos 2020 metais 
planuojamų vykdyti viešųjų 
pirkimų suvestinės (plano) 
patvirtinimo“ patvirtintą 
Viešųjų pirkimų planą. 
Departamento metinės 
viešųjų pirkimų ataskaitos 
skelbiamos CVP IS. 

tikimybės“.

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems nereikia 
kitos valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

sutarties viešinamos 
CVP IS. 
Departamentas 2019 
– 2020 m. vykdo tik 
mažos vertės 
pirkimus. 
Departamente pagal 
poreikį 
organizuojami 
darbuotojų 
pasitarimai ir 
konsultacijos su 
viešųjų pirkimų 
specialistu dėl 
viešųjų pirkimų 
organizavimo, teisės 
aktų, 
reglamentuojančių 
viešuosius pirkimus 
taikymo.
Departamento 
viešųjų pirkimų 
dokumentus nuolat 
peržiūri viešųjų 
pirkimų ir teisės 
specialistai. Pagal 
poreikį 
konsultuojamasi su 
Viešųjų pirkimų 
tarnyba.

4. Departamento 
nuosavybei 
priklausančio turto 
valdymas, 
naudojimas ir 
disponavimas juo 
įstatymų ir kitų 
teisės aktų nustatyta 
tvarka

Departamentas valdo jam 
priklausantį turtą 
vadovaudamasis Valstybės 
ir savivaldybių turto 
valdymo, naudojimo ir 
disponavimo juo įstatymu. 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 

Neužtikrinta pagal 
panaudą perduoto 
ilgalaikio 
materialiojo turto 
priežiūra. 

2015 m. pabaigoje 
įgyvendindamas JGI 
įgyvendinimo 
Lietuvoje projekto 
„Atrask save“ dalį, 
skirtą darbui su 
neaktyviu jaunimu, 
Departamentas 
organizavo 
kompiuterinės 

Iki 2021 m. balandžio 
15 d. patvirtinti 
tvarką dėl perduoto 
pagal panaudą 
ilgalaikio turto, skirto 
projekto „Atrask 
save“ tolesnio 
naudojimo. 
Atsakingas asmuo – 
vyr. specialistė J. 



7

(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.
.
pagrindinės 
funkcijos yra 
kontrolės ar 
priežiūros 
vykdymas“. 

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

technikos, 
programinės įrangos 
ir baldų įsigijimą, 
siekdamas tinkamai 
įrengti 64 JGI 
koordinatorių 
regionuose darbo 
vietas. Su projekto 
partneriais 
pasirašytos panaudos 
sutartys, panaudos 
gavėjai teisės aktų ir 
sutartyse numatyta 
tvarka atsiskaito 
Departamentui už 
perduoto turto 
naudojimą. 
Departamentas, 
organizuodamas 
susitikimus vietose 
su JGI vietos 
koordinatoriais ir 
partneriais tuo pačiu 
metu užtikrina 
perduotą pagal 
panaudą turto 
priežiūrą.

Lekavičiūtė, vyr. 
specialistas N.  
Žutautas.

5. Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų 
fondo, Lietuvos ir 
Ukrainos jaunimo 
mainų tarybos ir S. 
Batoro Lietuvos ir 
Vengrijos jaunimo 
bendradarbiavimo 
fondo 
administravimas

Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondas, 
Lietuvos ir Ukrainos 
jaunimo mainų taryba ir S. 
Batoro Lietuvos ir Vengrijos 
jaunimo bendradarbiavimo 
fondas savo veiklą 
organizuoja remdamasis 
Vyriausybės nutarimu 
patvirtintais susitarimais, 
kurie reglamentuoja šių 
struktūrų veiklą. 
Departamentui SADM 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 

Nepakankamai 
argumentuotų 
sprendimų 
priėmimas.

Rengiant 
informaciją 
Komitetui dėl 
finansuotinų 
projektų galimas 
viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
konfliktas.

Visuose nuostatuose 
numatyta, kad fondus 
administruoja 
Departamentas, 
tačiau pagrindinė 
sprendimus priimanti 
struktūra yra fondų 
komitetai, kurie 
sudaromi šalių 
Vyriausybių 
sprendimu, 
deleguojant įvairių 
valstybės institucijų 

Užtikrinti Lietuvos ir 
Lenkijos jaunimo 
mainų fondo, 
Lietuvos ir Ukrainos 
jaunimo mainų 
tarybos narių 
komitetų narių 
nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų 
pateiktą informaciją. 
Atsakingas asmuo - 
vyresnysis patarėjas 
D. Grigaliūnas,
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ministro kasmetinis įsakymu 
„Dėl pavedimo Jaunimo 
reikalų departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos“ pavesta 
administruoti aukščiau 
minėtus punktus, o taip pat - 
Lietuvos ir Lenkijos 
jaunimo mainų fondo, bei 
Lietuvos ir Ukrainos 
jaunimo mainų tarybos 
reglamentuose numatyta, 
kokias funkcijas turi atlikti 
administruojanti fondus 
institucija.

pasireiškimo 
tikimybės“.

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo.

atstovus. Fondų 
komitetai tvirtina 
fondų metinius 
veiklos planus, 
projektų finansavimo 
konkursų nuostatus, 
priima sprendimus 
dėl fondų lėšomis 
finansuojamų fondų 
susitarimų šalyse. 
Administruojanti 
institucija 
(Departamentas) 
rengia sprendimų 
projektus, skelbia 
konkursus ir 
organizuoja projektų 
atranką, kartu su 
SPPD užtikrina 
Lietuvoje finansuotų 
projektų priežiūrą ir 
kontrolę, užtikrina 
komitetų priimtų 
sprendimų 
įgyvendinimą. 
Pažymėtina, kad S. 
Batoro Lietuvos ir 
Vengrijos jaunimo 
bendradarbiavimo 
fondas neturi 
reglamento, tačiau 
taip pat nerengia 
jokių projektų 
finansavimo 
konkursų ir nevykdo 
jokios finansinės 
veiklos. Pažymėtina, 
kad į visų fondų 
komitetus SADM 
delegavo savo 
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atstovus, konkursų 
nuostatai derinami su 
SPPD ir SADM.
Komitetas pats 
nevertina projektų, 
turi teisę mažinti 
pinigų sumą, bet 
negali keisti 
finansuojamų 
projektų sekos 
(eiliškumo), nebent 
būtų išimtis - jei abi 
šalys pritaria, kad 
projektas skatina 
nesantaiką ar 
diskriminaciją.
Informacija apie 
komitetų narių 
interesus 
atnaujinama 
kiekvienais metais 
organizuojant 
finansavimo 
konkursus ir skirstant 
lėšas.

6. Didelės vertės 
projektų (Jaunimo 
garantijų iniciatyvos 
įgyvendinimo 
projektas „Judam“) 
vykdymas ir 
priežiūra.

Departamentas įgyvendina 
projektą vadovaudamasis: 
Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2014 m. 
spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-
316 „Dėl Projektų 
administravimo ir 
finansavimo taisyklių 
patvirtinimo“; Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2018 m. rugsėjo 19 d. 
įsakymu Nr. A1-498 „Dėl 
2014–2020 metų Europos 
Sąjungos fondų investicijų 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Viešųjų pirkimų 
vykdymas. 
Organizuojant 
viešuosius 
pirkimus galimas 
viešųjų ir privačių 
interesų konfliktas.

Projekto darbuotojai, 
susiję su viešųjų 
pirkimų 
organizavimu, yra 
užpildę nešališkumo 
deklaracijas ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimus taip 
pat, vadovaujantis 
viešųjų pirkimų 
įstatymu paskiriami 
darbuotojai atsakingi 
už pirkimo sutarties 
vykdymą, o pirkimo 
sutarties viešinamos 

Užtikrinti asmens 
duomenų apsaugos 
priemonių vykdymą, 
vadovaujantis BDAR 
nuostatomis, ir 
kontrolę. Atsakingas 
asmuo – projekto 
“Judam”  vadovė L. 
Bivainienė.
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veiksmų programos 7 
prioriteto „Kokybiško 
užimtumo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje skatinimas“ 
įgyvendinimo priemonės 
Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 
„Jaunimo užimtumo 
didinimas (II)“ projektų 
finansavimo sąlygų aprašo 
patvirtinimo“; Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2014 m. rugpjūčio 19 d. 
įsakymu Nr. A1-416 „Dėl 
jaunimo garantijų 
iniciatyvos įgyvendinimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2018 m. birželio 22 d. 
įsakymu Nr. A1-317 „Dėl 
jaunimo savanoriškos 
tarnybos organizavimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, Jaunimo 
reikalų departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos direktoriaus 
2019 m. birželio 7 d. 
įsakymu Nr. 2V-126 (1.4) 
„Dėl jaunimo savanoriškos 
tarnybos savanorišką veiklą 
organizuojančių ir 
priimančių organizacijų 
veiklos kokybės tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, 
Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 

Pagrindinės 
funkcijos yra 
kontrolės ir 
priežiūros 
vykdymas.

CVP IS. 
Projekto viešųjų 
pirkimų planas 
tvirtinamas projektą 
administruojančios 
(ESFA) agentūros. 
Projektą 
administruojančios 
agentūros 
darbuotojai vykdo 
paskesnę įvykdytų 
CVP IS priemonėmis 
pirkimų patikrą.

Nuomojant patalpas 
vadovaujamasi 
Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036 
„Dėl žemės, esamų 
pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į 
šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“. 
Departamento 
direktoriaus 2019 m. 
balandžio 15 d. Nr. 
2V- 86 (1.4) įsakymu 
patvirtintas 
nekilnojamųjų daiktų 
komisijos sudėtis ir 
jos darbo 
reglamentas. 
Komisijos nariai yra 
pasirašę nešališkumo 
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ministerijos direktoriaus 
2019 m. birželio 7 d. 
įsakymu Nr. 2V-127 (1.4) 
„Dėl savanorių 
neformaliuoju būdu, 
jaunimo savanoriškos 
tarnybos metu, įgytų 
kompetencijų įvertinimo, 
įsivertinimo ir pripažinimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“; Jaunimo 
reikalų departamento 
direktoriaus 2019 m. 
balandžio 15 d. įsakymu Nr. 
2V-88 (1.4) patvirtintu „Dėl 
Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įgyvendinamų 
jaunimo garantijų 
iniciatyvos veiklų tvarkos 
aprašo“.

deklaracijas.

7. Savanorišką veiklą 
organizuojančių 
organizacijų ir 
priimančių 
organizacijų 
akreditavimas

Departamentas įgyvendina 
veiklą, vadovaudamasis 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2020 m. gegužės 12 
d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl 
pavedimo Jaunimo reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos“, pagal kurį 
Jaunimo reikalų 
departamentas prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įgyvendina 
1.1.3 priemonės 
„Įgyvendinti Nacionalinės 
jaunimo politikos 2011–
2019 metų plėtros 
programos įgyvendinimo 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Daugiausia 
priima 

Nepakankamai 
argumentuotų 
sprendimų 
priėmimas teikiant 
akreditacijas 
savanorišką veiklą 
organizuojančioms 
(toliau – SVO) 
organizacijoms ir 
savanorius 
priimančioms 
organizacijoms 
(toliau – PO) ir 
pripažįstant 
veiklas bei įgytas 
kompetencijas.

Vertinant 

JRD ir SPPD tikrina 
SVO, kontroliuoja 
PO. Yra kokybės 
aprašas ir 
planuojamos 
vizitacijos. Tiek PO 
tiek SVO gauna 
akreditacijas, kurios 
yra riboto 
laikotarpio, neturint 
akreditacijų 
negalima gauti 
finansavimo. SVO 
pateiktas paraiškas 
vertina išoriniai 
ekspertai ir JRD 
direktorius tik 
tvirtina ekspertų 

1. Vykdyti PO ir 
SVO veiklų ir 
dokumentų 
patikras;

2. Formuojant ir 
atnaujinant 
ekspertų 
komisijas, 
užtikrinti atstovų 
interesų 
deklaravimą ii 
suinteresuotų 
organizacijų 
atstovų 
nedalyvavimą 
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priemones“ veiksmus 1.1.1, 
1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 
5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 
5.2.4, 5.3.1 ir 5.3.2 
papunkčiuose nurodytas 
priemones“, Jaunimo 
savanoriškos tarnybos 
organizavimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2018 m. birželio 22 d. 
įsakymu Nr. A1-317 „Dėl 
jaunimo savanoriškos 
tarnybos organizavimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, Projektų 
administravimo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 
2007 m. birželio 6 d. 
įsakymu Nr. A1-155 „Dėl 
projektų administravimo 
taisyklių 
patvirtinimo“,Departamento 
direktoriaus 2019 m. spalio 
1 d. įsakymu Nr. 2V-199 
(1.4) „Jaunimo savanoriškos 
tarnybos programų 
finansavimo 2020 metais 
konkurso nuostatų ir šio 
konkurso komisijos sudėties 
patvirtinimo“

sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

veikla yra 
susijusi su 
leidimų, 
nuolaidų, 
lengvatų ir 
kitokių 
papildomų 
teisių suteikimu 
ar apribojimu

organizacijas 
galimas ekspertų 
viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
konfliktas.

Dokumentų  
klastojimas, 
fiktyvių 
savanorystės 
grafikų sudarymas 
siekiant 
finansavimo 
(savanorišką 
veiklą 
organizuojančių 
organizacijų 
(toliau – SVO) 
nepakankama 
priežiūra ar jos 
nevykdymas 
savanorius 
priimančių 
organizacijų 
(toliau -  PO) 
atžvilgiu , kada 
PO neturi pasiūlyti 
savanoriams 
konkrečios 
veiklos)
jaunuolių ar jų 
artimųjų 
spaudimas PO ar 
SVO įrašyti jų 
valandas į 
grafikus, kai jų ten 
nebuvo;

Jaunuolių ar jų 
artimųjų įtaka arba 

komisijos sprendimą.
2018 m. gruodžio 21 
d. direktoriaus 
įsakymu Nr. 2V-219 
(1.4) „Dėl Jaunimo 
savanorišką veiklą 
organizuojančių 
organizacijų 
akreditavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 
patvirtinta atskira 
SVO organizacijų 
akreditacijos tvarka. 
Tvarka atnaujinta 
2020 m. kovo 2 d. 
remiantis 
direktoriaus įsakymu 
Nr. 2V-40 (1.4) „Dėl 
Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 
direktoriaus 2018 m. 
gruodžio 21 d. 
įsakymo Nr. 2V-219 
(1.4) „Dėl Jaunimo 
savanorišką veiklą 
organizuojančių 
organizacijų 
akreditavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“. 
Taip pat atnaujinta 
Priimančių 
organizacijų 
akreditacijos tvarka 
2019 m. rugpjūčio 30 
d. Direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-174 
(1.4), numatyta 

komisijų darbe;
3. Pagal poreikį 

atnaujinti 
savanorišką veiklą 
organizuojančių ir 
priimančių 
organizacijų 
veiklos kokybės 
tvarkos aprašą
Atsakingi 
asmenys: projektų 
ir programų 
vadovė Sandra 
Gaučiūtė, JST 
programos 
koordinatorė Eglė 
Jakutienė.
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SVO/ PO 
spaudimas, kad 
suklastotų veiklą 
(kuri iš tikrųjų 
nebuvo vykdoma)
tėvų ir jaunuolių 
spaudimas , 
vykdomas iš 
savivaldybių 
jaunimo reikalų 
koordinatorių arba 
PO akredituotis ir 
pas juos atlikti 
JST, 

akreditacijos 
nutraukimo 
procedūra bei 2020 
m. rugsėjo 4 d 
patvirtinta Jaunimo 
savanoriškos 
tarnybos 
įgyvendinimo 
kokybės ir priežiūros 
tvarka, Direktoriaus 
įsakymas Nr. 2V-164 
(1.4) „Dėl Jaunimo 
savanoriškos 
tarnybos 
įgyvendinimo 
kokybės ir priežiūros 
tvarkos aprašo“.

8. Stipendijų 
užsienyje 
gyvenantiems 
jauniems 
profesionalams, 
siekiant skatinti jų 
grįžimą į Lietuvą, 
ir Lietuvoje 
gyvenantiems 
jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 
atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose 
skyrimas konkurso 
tvarka

Departamentas įgyvendina 
veiklą, vadovaudamasis 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2020 m. gegužės 12 
d. įsakymu Nr. A1-399 „Dėl 
pavedimo Jaunimo reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos“, pagal kurį 
Departamentas įgyvendina 
1.1.3. punktą: “1.1.3. 
įgyvendinti  Nacionalinės  
jaunimo  politikos  2020  
metų  veiksmų  plano  priedo  
1.1.1,
1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 
5.1.2,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 
5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose 
nurodytas priemones;, 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 

Nepakankamai 
argumentuotų 
sprendimų 
priėmimas.

Vertinant asmenis 
galimas ekspertų 
viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
konfliktas.

Konkurso Aprašas 
yra tvirtinamas 
Direktoriaus 
įsakymu. Komisijos 
nariais būti yra 
kviečiami atstovai iš 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos, 
Užsienio reikalų 
ministerijos, Jaunimo 
tarptautinio 
bendradarbiavimo 
agentūros, Lietuvos 
jaunimo organizacijų 
tarybos bei 
Nacionalinės 
jaunimo reikalų 
koordinatorių 
asociacijos. 
Asmenys, norintys 
tapti Konkurso 
komisijos nariais – 
pildo nešališkumo 

1. Siekiant 
mažinti 
korupcijos 
pasireiškimo 
riziką, 
rekomenduojama 
Ekspertams, 
vertinantiems 
Konkurso 
paraiškas, pildyti 
ne tik 
konfidencialumo 
pasižadėjimą, bet 
ir nešališkumo 
deklaraciją.

2. Iki 2021 m. 
liepos 1 d. 
papildyti 
Departamento 
direktoriaus 2019 
m. balandžio 15 d. 
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konkrečiai - 4.2.2. veiksmą: 
„konkurso būdu skirti 
stipendijas užsienyje 
gyvenantiems jauniems 
profesionalams, siekiant 
skatinti jų grįžimą į 
Lietuvą, ir Lietuvoje 
gyvenantiems jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 
atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose“, Stipendijų 
skyrimo jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 
atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose (toliau – 
Konkursas), tvarkos 
aprašu, patvirtintu 2019 
m. kovo 22 d. 
Departamento direktorius 
įsakymu Nr. 2V-66 (1.4), 
Konkurso komisijos 
darbo reglamentu, 
Konkurso paraiškų 
administravimo tvarkos 
aprašu, patvirtintais 
Departamento 
direktoriaus 2019 m. 
balandžio 15 d. įsakymu 
Nr. 2V-92 „Dėl stipendijų 
skyrimo jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 

savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

deklaracijas ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimus. 
Ekspertai, 
vertinantys paraiškas 
yra atrenkami viešųjų 
pirkimų būdu 
(neskelbiama 
apklausa žodžiu). 
Ekspertai, 
vertinantys 
paraiškas, pildo 
konfidencialumo 
pasižadėjimą. 
Departamento 
darbuotojai negali 
vertinti pateiktų 
paraiškų. Komisija 
prieš siūlydama 
Departamento 
direktoriui priimti 
galutinį sprendimą, 
vadovaujasi ekspertų 
pateiktais 
vertinimais. 2020 m. 
nei vienas iš 
konkursų dėl 
COVID-19 
epidemijos ir su ja 
susijusių apribojimų 
nebuvo skelbiamas, 
todėl anksčiau 
suplanuoti  aktualių 
dokumentų 
pakeitimai nebuvo 
padaryti.. 

įsakymas Nr. 2V-
92 „Dėl stipendijų 
skyrimo jauniems 
žmonėms, siekiant 
užtikrinti Lietuvos 
atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose, 
komisijos 
sudėties, 
komisijos darbo 
reglamento, 
sutarties šablono, 
eksperto 
konfidencialumo 
ir nešališkumo 
deklaracijos 
šablono, paraiškų 
administravimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, 
įtraukiant 
Eksperto, 
vertinančio 
paraišką 
Konkursui 
nešališkumo 
deklaracijos 
formą. 
Deklaracijoje bus 
nurodyta, kad 
ekspertas, 
vertinantis 
pateiktą paraišką, 
arba komisijos 
narys, prieš 
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atstovavimą 
tarptautiniuose 
renginiuose, komisijos 
sudėties, komisijos darbo 
reglamento, sutarties 
šablono, eksperto 
konfidencialumo ir 
nešališkumo deklaracijos 
šablono, paraiškų 
administravimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ .

siūlydamas 
Departamento 
direktoriui priimti 
galutinį 
sprendimą, esant 
korupcijos 
pavojui privalo 
nusišalinti.

9. Jaunimo 
darbuotojų 
stipendijos

Departamentas įgyvendina 
veiklą, vadovaudamasis 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro „Dėl pavedimo 
Jaunimo reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos“, pagal kurį 
Departamentas įgyvendina 
pavedimo 1.1.3. punktą: “ 
įgyvendinti  Nacionalinės  
jaunimo  politikos  2020  
metų  veiksmų  plano  priedo  
1.1.1,
1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 
5.1.2,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 
5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose 
nurodytas priemones”, 
konkrečiai: “3.2.3. konkurso 
būdu atrinkti ir skirti 
stipendijas su jaunimu 
dirbantiems specialistams, 
skatinant darbo su jaunimu 
plėtrą regionuose”

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

Nepakankamai 
argumentuotų 
sprendimų 
priėmimas.

Vertinant asmenis 
galimas ekspertų 
viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
konfliktas.

Stipendijos yra 
skiriamos konkurso 
tvarka. Konkursas 
yra skelbiamas 
vadovaujantis 
Departamento 
direktoriaus 2019 m. 
spalio 11 d. įsakymu 
Nr. 2V-209 (1.4) 
“Dėl Jaunimo reikalų 
departamento prie 
Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos 
jaunimo darbuotojų 
stipendijų skyrimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo”. 
Paraiškų turinį 
vertina ekspertai, 
kuriuos Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymo 
nustatyta tvarka 
atrenka 
Departamentas ir 
kurie vadovaujasi 
Departamento 
direktoriaus 

Užtikrinti 
Departamento 
darbuotojų ir ekspertų 
nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų 
pateiktą informaciją. 
Atsakingas asmuo - 
vyriausioji patarėja E. 
Došienė
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patvirtintu ekspertų 
darbo reglamentu. 
Vieną paraišką 
vertina ne mažiau 
kaip du ekspertai. 
Komisiją gali 
sudaryti socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerijos atstovai, 
Departamento, kitų 
ministerijų, joms 
pavaldžių įstaigų, 
kitų juridinių asmenų 
atstovai, turintys 
ekspertinio darbo bei 
darbo su jaunimu 
patirties. Asmenys, 
norintys tapti 
ekspertų komisijos 
nariais pildo 
nešališkumo 
deklaracijas ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimus. 

10. Jaunimo 
darbuotojų 
sertifikavimas

Departamentas įgyvendina 
veiklą, vadovaudamasis 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministro „Dėl pavedimo 
Jaunimo reikalų 
departamentui prie 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos“, pagal kurį 
Departamentas įgyvendina 
pavedimo 1.1.3. punktą: “ 
įgyvendinti  Nacionalinės  
jaunimo  politikos  2020  
metų  veiksmų  plano  priedo  
1.1.1,
1.1.2, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 
3.1.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 

Įstaigos veiklos 
sritis vertinta 
vadovaujantis 
Socialinės 
apsaugos ir 
darbo 
ministerijos 
2020 m. 
rugpjūčio 18 d. 
raštu Nr. 
(2.46E-06) SD-
4313 „Dėl 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės“.

Nepakankamai 
argumentuotų 
sprendimų 
priėmimas;

Vertinant asmenis 
galimas vertintojų 
viešųjų ir 
privačiųjų interesų 
konfliktas.

Jaunimo darbuotojų 
sertifikavimas 
įgyvendinamas 
remiantis 
Departamento 
direktoriaus 2019  m. 
gruodžio 13 d. 
įsakymu Nr. 2V-
280A(1.4) patvirtinta 
jaunimo darbuotojų 
sertifikavimo 
sistema. Jaunimo 
darbuotojų, 
pageidaujančių gauti 
sertifikatą paraiškos 
administruojamos 

Užtikrinti 
Departamento 
darbuotojų ir ekspertų 
nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų 
pateiktą informaciją. 
Atsakingas asmuo - 
vyriausioji patarėja E. 
Došienė

Iki 2021 m. liepos 1 
d. papildyti teisės 
aktus, 
reglamentuojančius 
jaunimo darbuotojų 
sertifikavimą, 
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4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 
4.2.1, 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1, 
5.1.2,
5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 5.2.4, 
5.3.1 ir 5.3.2 papunkčiuose 
nurodytas priemones”, 
konkrečiai: 3.1.1. veiksmą: 
“organizuoti metodinės ir 
informacinės pagalbos 
teikimą atviriesiems 
jaunimo centrams ir 
erdvėms”

Daugiausia 
priima 
sprendimus, 
kuriems 
nereikia kitos 
valstybės ar 
savivaldybės 
įstaigos 
patvirtinimo

veikla yra 
susijusi su 
leidimų, 
nuolaidų, 
lengvatų ir 
kitokių 
papildomų 
teisių suteikimu 
ar apribojimu

remiantis 
Departamento 
direktoriaus 2020 m. 
balandžio 16 d. 
įsakymu Nr. 2V-75 
(1.4) “Dėl jaunimo 
darbuotojų, 
dalyvaujančių 
sertifikavimo 
sistemoje, paraiškų 
administravimo 
tvarkos aprašo 
patvirtinimo”, 
sertifikavimo 
sistemos komisija 
darbą organizuoja 
vadovaudamasi 
Departamento 
direktoriaus 2020 m. 
liepos 3 d. įsakymu 
Nr. 2V-133 (1.4) 
“Dėl jaunimo 
darbuotojų 
sertifikavimo 
sistemos komisijos 
sudėties ir komisijos 
darbo nuostatų 
patvirtinimo”. 
Komisiją sudaro 10 
asmenų: po 2 
atstovus  iš 
Departamento, 
Lietuvos jaunimo 
darbuotojų 
asociacijos, darbo su 
jaunimu tarybos, 1 
Nacionalinės 
jaunimo reikalų 
koordinatorių 
asociacijos atstovas 

nuostatomis, kad 
Departamentui 
pasirašant sutartis su 
vertintojais, prie 
sutarčių būtų priedai - 
nešališkumo ir 
konfidencialumo 
pasižadėjimai, 
kuriuos privalėtų 
pasirašyti vertintojai 
ir kurie galiotų visą 
sutarties laikotarpį
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bei 3 vertintojai. Visi 
komisijos nariai 
pildo Nešališkumo 
deklaracijas. 
Vertintojų darbas 
organizuojamas 
Departamento 
direktoriaus 2020 m. 
rugpjūčio 6 d. 
įsakymu Nr. 2V-149 
(1.4).

 

 Pastabos: (nurodyti, jei yra).

Direktorius                                                     _________________________                                                       Jonas Laniauskas     
  (įstaigos vadovo ar jo įgalioto                                                             (parašas)                                                                        (vardas, pavardė)
           asmens pareigos
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