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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 
 

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, 4 lapai; 

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

pasireiškimo tikimybė, 18 lapų. 

 

 

 

Vyriausiasis patarėjas, 

pavaduojantis direktorių                                                 Juozas Meldžiukas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2021 m. rugsėjo 15 d.
(data)

Veiklos sričių atitikties kriterijams vertinimo laikotarpis:  2020  m. rugsėjis – 2021 m. rugpjūtis
Vertinimą atlikusio (-ių) asmens (-ų) pareigos, vardas (-ai), pavardė (–ės): Nacionalinės jaunimo politikos skyriaus vyriausiasis patarėjas Juozas 
Meldžiukas
Veiklos srities atitiktis kriterijui žymima taip: ☒

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

Eil. 
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. Jaunimo darbuotojų 
stipendijos

☒

9. Jaunimo darbuotojų 
sertifikavimas

☒ ☒

10. Erasmus+ ir Europos 
solidarumo korpuso 
programų projektų 
finansavimo konkursų 
organizavimas, projekto 
paraiškų vertinimas ir 
atranka, konkurso 
rezultatų tvirtinimas, 
finansuotų projektų 
administravimas.

☒ ☒ ☒

11. Erasmus+ jaunimo 
srities akreditacijos

☒ ☒ ☒

12. Europos Solidarumo ☒ ☒ ☒



Korpuso Kokybės 
ženklas

13. Teisėkūra (norminių 
teisės aktų projektų 
rengimas, jų 
priėmimas)

☒

Pastabos: (nurodyti, jei yra).

Vyriausiasis patarėjas, pavaduojantis direktorių                     _________________________                                            Juozas Meldžiukas    
  (įstaigos vadovo ar jo įgalioto                                                              (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)



Rinkmenos pavadinimas Dydis

korupcijos_analizė_2 priedas (Motyvuotos isvados forma)-JRD_2021_tikras.docx 47335 baitai

Nepavyko konvertuoti rinkmenos. Priežastis: Could not convert korupcijos_analizė_2 priedas (Motyvuotos isvados 
forma)-JRD_2021_tikras.docx to pdf.The document appears to be corrupted and cannot be loaded.
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