INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITA
2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 2R-1045
Priemonės pavadinimas
1
1. Atlikti korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą Informacinės
visuomenės plėtros komitete prie
Susisiekimo ministerijos (toliau –
Komitetas)

Vykdytojai

Įvykdymo
laikas

2
Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

3
Kiekvienų
metų III
ketvirtis

2. Vertinti antikorupciniu požiūriu
Teisės akto
Komiteto rengiamų teisės aktų, projekto rengėjas,
kuriuose
didelė
korupcijos
Teisės ir
pasireiškimo tikimybė, projektus
personalo skyrius

2014 m.

Įvykdymą pagrindžiantys duomenys,
trumpas priemonės įvykdymo
apibūdinimas
4
Įvykdyta. Komiteto veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, įvertinimą atliko Planavimo ir
stebėsenos skyrius, paskirtas Informacinės
visuomenės
plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013
m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. T-101
„Dėl padalinio, Informacinės visuomenės
plėtros
komitete
prie
Susisiekimo
ministerijos
vykdančio
korupcijos
prevenciją ir kontrolę, paskyrimo ir
funkcijų jam nustatymo“. Komitetas 2014
m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. S-1370
Susisiekimo ministerijai pateikė motyvuotą
išvadą dėl korupcijos pasireiškimo
tikimybės,
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės vertinimą ir vertinimo lapus.
Įvykdyta. Teisės aktų projektų rengėjai ir
Teisės
ir
personalo
skyrius,
vadovaudamasis Informacinės visuomenės
plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
ministerijos teisės aktų ir teisės aktų
projektų
antikorupcinio
vertinimo
metodika,
patvirtinta
Informacinės
visuomenės
plėtros
komiteto
prie

Įvykdymo vertinimo
kriterijai
5
Užpildytas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
nustatymo klausimynas;
Parengta motyvuota išvada dėl
Komiteto
veiklos
sričių,
kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė.

Atlikti 43 teisės aktų projektų
antikorupciniai vertinimai
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3.
Viešai
skelbti
Komiteto
antikorupcinę
programą,
jos
įgyvendinimo priemonių planą ir
įgyvendinimo ataskaitą

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014 m.

4. Peržiūrėti, analizuoti ir nuolat
tobulinti Komiteto viešųjų pirkimų
organizavimo
tvarką
ir
jų
organizavimo priežiūrą

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m.

Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011
m. birželio 23 d. įsakymu Nr. T-90, vertino
rengiamus teisės aktų, kuriuose didelė
korupcijos
pasireiškimo
tikimybė,
projektus antikorupciniu požiūriu.
Įvykdyta. Komiteto interneto svetainėje
adresu
http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/korupcijo
s-prevencija
skelbiami
Komiteto
antikorupcinės
programos,
jos
įgyvendinimo
priemonių
planai
ir
įgyvendinimo ataskaitos.
Įvykdyta. Siekiant tobulinti viešųjų
pirkimų organizavimo tvarką, IVPK
direktoriaus 2014 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. T-169 pakeistos Informacinės
visuomenės
plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo ministerijos supaprastintų
viešųjų pirkimų taisyklės. Taip pat IVPK
direktoriaus 2013 m. gruodžio 31 d.
įsakymu Nr. T-157 IVPK 2014 m. didelės
vertės pirkimams vykdyti sudaryta IVPK
viešųjų pirkimų komisija ir patvirtintas
šios komisijos darbo reglamentas. IVPK
direktoriaus 2014 m. sausio 15 d. įsakymu
Nr. T-3 IVPK 2014 m. mažos vertės
pirkimams vykdyti sudaryta mažos vertės
viešųjų pirkimų komisija ir patvirtintas
šios komisijos darbo reglamentas (kartu su
pakeitimais). Taip pat IVPK direktoriaus
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. T-4
patvirtintas Informacinės visuomenės
plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
ministerijos viešųjų pirkimų planas (kartu

Komiteto
antikorupcinės
programos, jos įgyvendinimo
priemonių
planai
ir
įgyvendinimo
ataskaitos
skelbiamos Komiteto interneto
svetainėje www.ivpk.lt
Patvirtinti 4 IVPK direktoriaus
įsakymai viešųjų pirkimų
srityje
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5. Skelbti Komiteto interneto
svetainėje
informaciją
apie
vykdomus
ir
planuojamus
viešuosius pirkimus

Už viešųjų
pirkimų verčių
skaičiavimą
atsakingas asmuo

2014 m.

6. 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
7. Stebėti ir vertinti Komiteto
darbuotojų motyvaciją

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m.

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m.

8.
Parengti
Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos darbuotojų
motyvavimo priemonių sistemą
(planą)

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m. III
ketv.

9. Rengti ir nuolat atnaujinti
informaciją apie galimus viešųjų ir
privačių interesų konfliktus

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m.

su pakeitimais).
Įvykdyta. Informacija apie viešųjų
pirkimų
vykdymą,
ataskaitos
apie
vykdymą skelbiama Komiteto interneto
svetainėje
adresu
http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/viesiejipirkimai
Įvykdyta. Komitete 2014 m. buvo
organizuojamas 1 konkursas į valstybės
tarnautojo pareigas (valstybės tarnautojo
statuso atkūrimas). Konkursas (pokalbis)
įvyko, valstybės tarnautojo statusas
atkurtas.

Viešinama informacija apie
Komiteto
atliekamus
viešuosius pirkimus

Priimta darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis – 6;
Valstybės tarnautojų – 1.

Įvykdyta. Komiteto darbuotojai buvo Komiteto tarnautojams skirta
skatinti nematerialiai (sudarant galimybę 19 priemokų (10 kartų skatinti
kelti kvalifikaciją) ir materialiai.
už
papildomų
užduočių
atlikimą, 9 kartus skatinti už
įprastą darbo krūvį viršijančią
veiklą).
Taip
pat
29
darbuotojai
kėlė
savo
kvalifikaciją.
Įvykdyta.
Parengtos
ir
Komiteto Parengta
ir
patvirtinta
direktoriaus 2014 m. rugsėjo 29 d. įsakymu motyvavimo
priemonių
Nr. T-108 patvirtintos Informacinės sistema.
visuomenės
plėtros
komiteto
prie
Susisiekimo
ministerijos
valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, motyvavimo ir skatinimo
priemonės.
Įvykdyta. Komiteto veikloje 2014 m. buvo Nekilo viešųjų ir privačių
išvengta viešųjų ir privačių interesų interesų konfliktų atvejų
konfliktų, priimti sprendimai buvo
nešališki.
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10. 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
11. Sudaryti galimybę fiziniams ir
Patarėjas
juridiniams asmenims anonimiškai (administratorius)
informuoti
apie
Komiteto
darbuotojų galimus korupcinio
pobūdžio pažeidimus

2014 m.

Įvykdyta. Komitete korupcinio pobūdžio Komitete nebuvo nustatyta ir
nusikalstamų veikų nenustatyta.
užkardyta korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų.

2014 m.

12.
Organizuoti
mokymus
kvalifikacijos kėlimo įstaigose
Komiteto darbuotojams korupcijos
prevencijos tema

Teisės ir
personalo skyrius

2014 m.

13. Pagal galimybes plėtoti
bendradarbiavimą su korupcijos
prevenciją
įgyvendinančiomis
institucijomis ir visuomeninėmis
organizacijomis
14. Skelbti įstaigos interneto
svetainėje vykdomų investicijų

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014 m.

Įvykdyta. Fiziniams ir juridiniams
asmenims sudaryta galimybė asmenims
anonimiškai informuoti apie Komiteto
darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio
pažeidimus – Komiteto interneto svetainėje
adresu
http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/korupcijo
s-prevencija
pateikta informacija ir
kontaktai, kuriais galima pranešti šią
informaciją. Nurodytais kontaktais nebuvo
gauta pranešimų apie Komiteto darbuotojų
galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus.
Įvykdyta. Komiteto 1 darbuotojas
dalyvavo mokymuose tema „Mokymai
apie korupcijos prevenciją ir kontrolę“ ir 1
darbuotojas dalyvavo mokymuose tema
„Mokymai apie teisės aktų ar jų projektų
antikorupcinį vertinimą. Valandų skaičius
1 valstybės tarnautojui – 8 akademinės
valandos.
Įvykdyta. Bendradarbiauta su Susisiekimo
ministerija ir dalintasi patirtimi korupcijos
prevencijos srityje.

Planavimo ir
stebėsenos

2014 m.

Nebuvo gauta pranešimų dėl
korupcijos atvejų ir korupcinio
pobūdžio
nusikalstamos
darbuotojų veikos

Dalyvauta 2 mokymuose

Vykdyti
susitikimai
susirašinėjimai.

ir

Įvykdyta. Komiteto interneto svetainėje Paskelbta
informacija
adresu
Komiteto interneto svetainėje
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programų (investicijų projektų)
sąrašą,
siekiant
užtikrinti
informacijos
prieinamumą
visuomenei
15. 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

skyrius

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014 m.

http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/planavim
o-dokumentai/valstybes-investicijuprograma skelbiama Komiteto valstybės
investicijų programa.
Įvykdyta. Svetainėje www.esparama.lt
paskelbti visi Komiteto direktoriaus
įsakymai, susiję su Ekonomikos augimo
veiksmų
programos
3
prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“ (toliau –
IVV) priemonių įgyvendinimu. Per 2014
m. svetainėje paskelbta:
1. IVV prioriteto priemonių „Elektroninės
valdžios
paslaugos“,
„Elektroninės
sveikatos paslaugos“, „Lietuvių kalba
informacinėje
visuomenėje“,
„Skaitmeninės
televizijos
plėtros
skatinimas“,
„Intelektualios
valdymo
sistemos“, „Sąveikumas“ finansavimo
sąlygų aprašų pakeitimai;
2. 18 Komiteto direktoriaus įsakymų dėl
papildomo
finansavimo
skyrimo
projektams,
įgyvendinamiems
IVV
prioriteto priemonių lėšomis;
3. 15 Komiteto direktoriaus įsakymų
pakeitimų dėl finansavimo skyrimo
projektams,
įgyvendinamiems
IVV
prioriteto priemonių lėšomis;
Svetainėje www.ivpk.lt nuolat atnaujinama
informacija, susijusi su projektais,
įgyvendinamais IVV prioriteto lėšomis:
1.
kiekvieno
mėnesio
pradžioje
atnaujinama informacija, susijusi su
projektams skirtomis ir panaudotomis
lėšomis;

www.ivpk.lt

Paskelbta
informacija
Komiteto interneto svetainėje
www.ivpk.lt ir (arba) interneto
svetainėje www.esparama.lt.
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16. Stebėti ir vertinti, kaip
naudojamos Ekonomikos augimo
veiksmų programos 3 prioriteto
„Informacinė visuomenė visiems“
lėšos

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014 m.

2. teikiama informacija apie vykstančius
renginius bei seminarus;
3. skelbiami metodiniai dokumentai IVV
prioriteto priemonių lėšomis finansuojamų
projektų vykdytojams;
4. kita visuomenei ir projektų vykdytojams
aktuali informacija.
Įvykdyta. Per 2014 m. 16 projektų buvo
skirtas papildomas finansavimas, t.y. skirta
26,2 mln. Lt papildomo finansavimo,
baigta įgyvendinti 18 projektų, kurių
bendra vertė yra daugiau kaip 88,5 mln. Lt.
Taip pat per 2014 m. projektų vykdytojams
buvo išmokėta daugiau kaip 175 mln. Lt.
IVV
prioriteto
lėšų.
Informacinės
visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės direktoriaus
2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. T-95
buvo sudaryta darbo grupė, vykdanti
projektų, įgyvendinamų pagal Ekonomikos
augimo veiksmų programos 3 prioritetą
„Informacinę
visuomenė
visiems“,
įgyvendinimo
stebėseną
(toliau
Stebėsenos darbo grupė), kuri nagrinėja
viešosios įstaigos Centrinės projektų
valdymo agentūros (toliau - CPVA)
pateiktą informaciją apie IVV prioriteto
įgyvendinamus projektus ir pagal poreikį –
projektų vykdytojų pateiktą informaciją
apie projektų įgyvendinimą bei teikia
pasiūlymus Komiteto direktoriui ir CPVA
dėl projektų įgyvendinimo tobulinimo. Per
2014 m. buvo suorganizuota 13 Stebėsenos
darbo grupės posėdžių. Periodiškai (kas 1

Įgyvendintas 18 projektų,
finansuojamų
pagal
Ekonomikos augimo veiksmų
programos
3
prioritetą
„Informacinė
visuomenė
visiems“
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17.
Dalyvauti
Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie
Vidaus
reikalų
ministerijos
organizuojamuose
institucijų,
susijusių su Europos Sąjungos ir
užsienio
valstybių
finansinės
paramos
administravimu,
bei
teisėsaugos institucijų darbuotojų
susitikimuose

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014 m.

18. 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

Struktūrinių
fondų
administravimo
skyrius

2014 m.

19. Komiteto interneto svetainėje
skelbti suderintų informacinės
visuomenės plėtros investicijų
programų (investicijų projektų)
sąrašą

Planavimo ir
stebėsenos
skyrius

2014 m.

20. Skelbti Registrų ir informacinių
sistemų registre informaciją apie
įregistruotus valstybės ir žinybinius
registrus bei valstybės informacines

Informacinių
išteklių skyrius

2014 m.

mėn.) Struktūrinių fondų administravimo
skyriaus
darbuotojai
atnaujina
įgyvendinamų projektų statuso/stebėsenos
lenteles.
Įvykdyta.
Dalyvauta
2 Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus
reikalų ministerijos organizuojamuose
institucijų, susijusių su Europos Sąjungos
ir užsienio valstybių finansinės paramos
administravimu, bei teisėsaugos institucijų
darbuotojų susitikimuose, kurių metu buvo
dalinamasi informacija apie dažniausiai
pasitaikančius projektų, finansuojamų
Europos Sąjungos lėšomis, pažeidimus ir
galimą jų prevenciją.
Įvykdyta. Dalyvauta Finansų ministerijos
organizuotame Rizikos valdymo darbo
grupės posėdyje, kurio metu buvo
dalinamasi gerąją institucijų rizikų
valdymo
praktika.
Posėdžio
metu
Komiteto atstovai pristatė projektų,
finansuojamų IVV prioriteto lėšomis,
rizikų valdymo praktiką, kuri yra taikoma
Komitete.
Įvykdyta. Komiteto interneto svetainėje
adresu
http://www.ivpk.lt/lt/lthm/veikla/veiklossritys/investiciju-projektu-derinimas
skelbiami suderintų investicijų programų
(investicijų projektų) sąrašai pagal metus.
Įvykdyta. Registrų ir informacinių sistemų
registro duomenys skelbiami internete
adresu www.registrai.lt

Dalyvauta 2 susitikimuose

Dalyvauta 1 Rizikos valdymo
darbo grupės posėdyje

Paskelbta
informacija
Komiteto interneto svetainėje
www.ivpk.lt

Paskelbta
informacija
Komiteto interneto svetainėje
www.ivpk.lt
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sistemas,
siekiant
užtikrinti
visuomenės informuotumą apie
įsteigtus, sukurtus ir įteisintus
registrus ir informacines sistemas

Direktoriaus pavaduotojas, pavaduojantis direktorių

Rytis Kalinauskas

