PATVIRTINTA
Informacinės visuomenės plėtros komiteto
prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus
2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. T-152
INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO 2014 – 2015 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonės pavadinimas
1
1. Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą Informacinės
visuomenės plėtros komitete prie
Susisiekimo ministerijos (toliau –
Komitetas)

Vykdytojai
2
Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

Įvykdymo
laikas
3
Kiekvienų metų
III ketvirtis

Laukiami rezultatai
4
Identifikuota
pasireiškimo tikimybė

Vertinimo kriterijai

5
korupcijos Užpildytas korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo klausimynas;
Parengta motyvuota išvada dėl
Komiteto veiklos sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė.
Atliktų
teisės
aktų
projektų
antikorupcinių vertinimų skaičius

2. Vertinti antikorupciniu požiūriu
Teisės akto
Komiteto rengiamų teisės aktų, projekto rengėjas,
kurių srityje didelė korupcijos
Teisės ir
pasireiškimo tikimybė, projektus
personalo skyrius
3.
Viešai
skelbti
Komiteto
Planavimo ir
antikorupcinę
programą,
jos
stebėsenos
įgyvendinimo priemonių planą ir
skyrius
įgyvendinimo ataskaitą

2014-2015 m.

Korupcijos prielaidų šalinimas

2014-2015 m.

3. Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat
tobulinti Komiteto viešųjų pirkimų
organizavimo
tvarką
ir
jų
organizavimo priežiūrą
4. Skelbti Komiteto interneto
svetainėje
informaciją
apie

Teisės ir
personalo skyrius

2014-2015 m.

Visuomenės informavimas apie Komiteto antikorupcinės programos,
Komitete vykdomą kovą su jos įgyvendinimo priemonių plano ir
korupcija
įgyvendinimo ataskaitos paskelbimas
Komiteto
interneto
svetainėje
www.ivpk.lt
Skaidresnis
viešųjų
pirkimų Priimtų teisės aktų viešųjų pirkimų
organizavimas, pavojų pasireikšti srityje skaičius
korupcijai mažinimas

Už viešųjų
pirkimų verčių

2014-2015 m.

Viešųjų
pirkimų
užtikrinimas

skaidrumo Viešinama
informacija
apie
Komiteto atliekamus viešuosius
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vykdomus
ir
planuojamus
viešuosius pirkimus
5. Stebėti ir vertinti Komiteto
valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis ir
gaunančių darbo užmokestį iš
valstybės biudžeto ir valstybės
pinigų fondų (toliau - darbuotojai),
priėmimo į Komitetą (darbą) tvarką
6. Stebėti ir vertinti Komiteto
darbuotojų motyvaciją

skaičiavimą
atsakingas asmuo
Teisės ir
personalo skyrius

7.
Parengti
Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos darbuotojų
motyvavimo priemonių sistemą
(planą)
8. Rengti ir nuolat atnaujinti
informaciją apie galimus viešųjų ir
privačių interesų konfliktus

Teisės ir
personalo skyrius

Teisės ir
personalo skyrius

pirkimus
2014-2015 m.

Skaidresnio ir nediskriminuojančio Priimtų
priėmimo į Komitetą (darbą) skaičius
užtikrinimas

į

Komitetą

darbuotojų

Komiteto darbuotojų motyvacijos,
pagrįstos kvalifikacijos kėlimu,
materialiniu ir moraliniu skatinimu
už gerą darbą, didinimas
2014 m. III ketv. Parengta ir patvirtinta Komiteto
darbuotojų motyvavimo priemonių
sistema

Komiteto darbuotojų motyvacijos
didinimo iniciatyvų skaičius

Išvengta viešųjų ir privačių
interesų
konfliktų
Komiteto
veikloje,
priimti
sprendimai
nešališki
Užkirstas
kelias
korupcinio
pobūdžio nusikalstamoms veikoms
atsirasti

Kilusių viešųjų ir privačių interesų
konfliktų atvejų skaičius

Sklandžiai veikiantis pranešimų
dėl korupcijos atvejų ir korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
darbuotojų veikos priėmimas,
užtikrinta korupcijos prevencija ir

Gautų pranešimų dėl korupcijos
atvejų ir korupcinio pobūdžio
nusikalstamos darbuotojų veikos
skaičius

2014-2015 m.

Teisės ir
personalo skyrius

2014-2015 m.

9. Esant pagrįstiems įtarimams dėl
Teisės ir
Komiteto
darbuotojų
galimai personalo skyrius
įvykdytų korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų, užtikrinti, kad
būtų įgyvendinamas neišvengiamos
teisės
pažeidėjų
teisinės
atsakomybės principas
10. Sudaryti galimybę fiziniams ir
Patarėjas
juridiniams asmenims anonimiškai (administratorius)
informuoti
apie
Komiteto
darbuotojų galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus

2014-2015 m.

2014-2015 m.

Parengta ir patvirtinta motyvavimo
priemonių sistema

Nustatytų ir užkardytų korupcinio
pobūdžio
nusikalstamų
veikų
skaičius
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11.
Organizuoti
mokymus
kvalifikacijos kėlimo įstaigose
Komiteto darbuotojams korupcijos
prevencijos tema
12. Pagal galimybes plėtoti
bendradarbiavimą su korupcijos
prevenciją
įgyvendinančiomis
institucijomis ir visuomeninėmis
organizacijomis
13. Skelbti įstaigos interneto
svetainėje vykdomų investicijų
programų (investicijų projektų)
sąrašą,
siekiant
užtikrinti
informacijos
prieinamumą
visuomenei
14. Komiteto interneto svetainėje ir
(arba)
interneto
svetainėje
www.esparama.lt
skelbti
informaciją
apie
priimtus
sprendimus dėl paramos skyrimo
projektams, įgyvendinamiems pagal
Ekonomikos
augimo
veiksmų
programos
3
prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
priemones, pasirašytas paramos
sutartis bei kitą informaciją,
susijusią su projektų įgyvendinimu
15. Stebėti ir vertinti, kaip
naudojamos Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
lėšos
16.
Dalyvauti
Finansinių

darbuotojų atsakomybė
Didinamas Komiteto darbuotojų Organizuoti mokymai
korupcijos prevencijos suvokimo
lygis

Teisės ir
personalo skyrius

2014-2015 m.

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014-2015 m.

Glaudžiau bendradarbiaujant ir Susitikimai,
susirašinėjimai,
dalinantis patirtimi, didinamas dalijimasis gerąja praktika
korupcijos prevencijos priemonių
efektyvumas

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014-2015 m.

Sustiprintas
pasitikėjimas
skaidrumu

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014-2015 m.

Ekonomikos augimo veiksmų
programos
3
prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
priemonių įgyvendinimo aiškumo,
skaidrumo ir viešumo užtikrinimas

Paskelbta informacija Komiteto
interneto svetainėje www.ivpk.lt ir
(arba)
interneto
svetainėje
www.esparama.lt.

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014-2015 m.

Įgyvendinti
pagal
Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3
prioritetą „Informacinė visuomenė
visiems“ vykdomi projektai

Struktūrinių

2014-2015 m.

Skaidraus
ir
efektyvaus
Ekonomikos augimo veiksmų
programos
3
prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
lėšų panaudojimo užtikrinimas
Ekonomikos augimo veiksmų

visuomenės Paskelbta informacija Komiteto
įstaigos veiklos interneto svetainėje www.ivpk.lt

Dalyvavimas

susitikimuose

ir
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nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
organizuojamuose
institucijų,
susijusių su Europos Sąjungos ir
užsienio
valstybių
finansinės
paramos
administravimu,
bei
teisėsaugos institucijų darbuotojų
susitikimuose
17. Dalyvauti Rizikos valdymo
darbo grupės, sudarytos Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009
m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 1K130 ,,Dėl Rizikos valdymo darbo
grupės sudarymo“, veikloje
18. Komiteto interneto svetainėje
skelbti suderintų informacinės
visuomenės plėtros investicijų
programų (investicijų projektų)
sąrašą
19. Skelbti Registrų ir informacinių
sistemų registre informaciją apie
įregistruotus valstybės ir žinybinius
registrus bei valstybės informacines
sistemas,
siekiant
užtikrinti
visuomenės informuotumą apie
įsteigtus, sukurtus ir įteisintus
registrus ir informacines sistemas

fondų
administravimo
skyrius

programos
3
prioriteto dalinimasis
informacija
„Informacinė visuomenė visiems“ pažeidimus ir jų prevenciją.
projektų skaidrumo užtikrinimas,
galimų pažeidimų prevencija ir
galimų
nustatyti
pažeidimų
projektuose mažėjimas

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014-2015 m.

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014-2015 m.

Informacinių
išteklių skyrius

2014-2015 m.

Ekonomikos augimo veiksmų
programos
3
prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
lėšų
panaudojimo
laiku
ir
nesėkmingai įgyvendintų projektų
rizikos pasireiškimo mažėjimas
Informacinės visuomenės plėtros
investicijų programų (investicijų
projektų)
derinimo
viešumo
užtikrinimas

Dalyvavimas
darbo
posėdžiuose, dalinimasis
rizikų valdymo praktika
pritaikymas Komitete

apie

grupės
gerąją
ir jos

Paskelbta informacija Komiteto
interneto svetainėje www.ivpk.lt

Sustiprintas
visuomenės Paskelbta informacija Komiteto
pasitikėjimas įstaigos veikla
interneto svetainėje www.ivpk.lt

