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Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Įvykdymo
terminas

Laukiami rezultatai

1.4.

Sudaryti ir kasmet
atnaujinti vykdomos
veiklos sričių
sąrašus VRM ir
įstaigose prie VRM

VRM
KPVTS,
įstaigos prie
VRM

Kasmet
iki
gruodžio
1 d.

Užtikrintas VRM ir įstaigų
prie VRM vykdomų veiklos
sričių sisteminimas, siekiant
užtikrinti korupcijos
pasireiškimo tikimybės
nustatymo juose nuoseklumą
ir periodiškumą.

2.1.

Korupcijos
prevencijos įstatymo
nustatyta tvarka
atlikti korupcijos
pasireiškimo
tikimybės nustatymą
VRM ir įstaigų prie
VRM veiklos
srityse.

VRM
korupcijos
prevencijos
komisija,
VRM
KPVTS,
įstaigos prie
VRM

Kiekvienų
metų III
ketvirtis

Veiklos sričių antikorupcinė
analizė ir vertinimas padės
nustatyti svarbiausius
korupcijos rizikos veiksnius
veiklos srityse (teisės aktų
spragas, tobulintinas
administracines procedūras,
sprendimų priėmimo tvarką ar
pan.) ir imtis reikiamų
korupcijos prevencijos
priemonių nustatytoms
korupcijos grėsmėms mažinti
ar šalinti.

Laukiami
rezultato
kriterijai
VRM ir įstaigose
prie VRM
sudaryti ir nuolat
atnaujinami
vykdomų veiklos
sričių sąrašai.
Atliktas
vertinimas ir
nustatyti
korupcijos rizikos
veiksniai.

Pasiekti rezultatai

Atnaujintas vykdomų veiklos sričių
sąrašas.

Orkestre
atliktas
korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas
Viešųjų pirkimų organizavimo srityje.
Atliekant tyrimą nustatyta, kad
Orkestro teisės aktuose nėra paskirto
asmens, kuris vykdo prekių, paslaugų
ir darbų pirkimus naudojantis CPO.lt
elektroniniu katalogu.
Šis trūkumas pašalintas – Orkestro
direktoriaus įsakymu paskirtas už
pirkimų vykdymą naudojantis CPO.lt
elektroniniu katalogu atsakingas
asmuo

2
3.2.

Įstaigų prie VRM
interneto svetainėse
pateikti informaciją
ir nuorodas, kam
galima pranešti apie
jose pastebėtus
korupcijos atvejus ir
jose įvykusius su
korupcija susijusius
atvejus

3.10 Organizuoti ir
vykdyti
antikorupcinius
mokymus ir
mokymus Lietuvos
Respublikos viešųjų
ir privačių interesų
derinimo
valstybinėje
tarnyboje įstatymo
laikymosi klausimais
įstaigose prie VRM.

Įstaigos
prie VRM

2016–
2017 m.

Visuomenei bus sudaryta
galimybė pateikti informaciją
apie pastebėtus korupcijos
atvejus.

Įstaigos
prie VRM,
VRM GI,
VRM
KPVTS

2016–
2018 m.

Įstaigų prie VRM valstybės
tarnautojai ir darbuotojai įgis
reikiamų žinių Lietuvos
Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje
įstatymo laikymosi
klausimais.

Įstaigų prie VRM,
pateikusių
informaciją ir
nuorodas, kam
galima pranešti
apie jose
pastebėtus
korupcijos
atvejus, skaičius.

Orkestro interneto svetainėje pateikta
informacija ir nuorodos, kam galima
pranešti apie pastebėtus korupcijos
atvejus

Orkestro darbuotojas atsakingas už
korupcijos
prevencijos
kontrolę
dalyvavo
VRM
organizuotame
seminare korupcijos prevencijos
priemonių vykdymo tema
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