Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos
ir energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų 2021-2022 metų kovos su korupcija programos
priedas
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRIČIAI
PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ 2021–2022 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų 2021–2022 metų kovos su korupcija programos
(toliau – Programa) tikslas – šalinti korupcijos atsiradimo ir plitimo rizikas Energetikos ministerijoje ir energetikos ministro valdymo sričiai priskirtose
įstaigose bei tokiu būdu prisidėti prie bendro korupcijos mažinimo valstybėje:
Eil.
Priemonė
Vykdytojas (-ai)
Įvykdymo terminas Laukiamo rezultato vertinimo kriterijai
Nr.
1.
Uždavinys – ugdyti ir kurti antikorupcinę kultūra, aplinką bei stiprinti atsparumą korupcijai:
1.1. Ne rečiau kaip 1 kartą per metus priminti valstybės Lietuvos Respublikos
Iki 2021-12-01.
Turi būti užtikrinta, kad visiems
tarnautojams, darbuotojams ir valdymo organų
energetikos ministerijos
Iki 2022-12-01.
valstybės tarnautojams ir darbuotojams
nariams apie pareigą deklaruoti privačius interesus. Teisės ir personalo
(100 proc.), kuriems pagal galiojančius
skyrius.
teisės aktus privaloma deklaruoti
privačius interesus, būtų priminta apie
Viešoji įstaiga Lietuvos
šią pareigą ne rečiau kaip 1 kartą per
energetikos agentūra ir
metus, taip pat laukiamas rezultatas
valstybės valdomos
vertinamas, atsižvelgiant į tai kiek buvo
įmonės (valstybės įmonė
nustatyta atvejų, susijusių su tokio
Ignalinos atominėje
pobūdžio pažeidimais per einamuosius
elektrinėje, UAB
metus. Siekiama, kad nebūtų pažeidimų
„EPSO-G“, akcinė
privačių interesų deklaravimo srityje.
bendrovė „Klaipėdos
nafta“) (toliau kartu –
įstaigos).
1.2. Ne rečiau kaip 1 kartą per metus priminti valstybės Lietuvos Respublikos
Iki 2021-12-01.
Turi būti užtikrinta, kad visiems
tarnautojams ir darbuotojams apie pareigą energetikos ministerijos
Iki 2022-12-01.
valstybės tarnautojams ir darbuotojams
deklaruoti jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą.
kovos su korupcija
(100 proc.), kuriems pagal galiojančius
įgyvendinimo ir
teisės aktus privaloma deklaruoti jų
tobulinimo darbo grupė
atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą
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(toliau – Darbo grupė)
ir įstaigos.

1.3.

Ne rečiau kaip 1 kartą per metus priminti valstybės Darbo grupė ir įstaigos.
tarnautojams ir darbuotojams apie tai, kaip jie turi
elgtis gavę dovanų pagal tarptautinį protokolą,
tradicijas ar gavę reprezentacinio pobūdžio dovanų
bei kaip turėtų elgtis, kai jiems siūlomas neteisėtas
atlygis.

Iki 2021-12-01.
Iki 2022-12-01.

1.4.

Rekomenduojama organizuoti įvairaus pobūdžio Energetikos ministerijos
antikorupcinio švietimo mokymus ir (ar) platinti Teisės ir personalo
valstybės tarnautojams ir darbuotojams dalomąją ir skyrius ir įstaigos.
(ar) vaizdinę medžiagą, dalyvauti Lietuvos
Respublikos
specialiųjų
tyrimų
tarnybos
organizuojamuose susitikimuose, konferencijose ir
renginiuose.

Visą programos
įgyvendinimo
laikotarpį.

1.5.

Tobulinti vidinį teisinį reguliavimą, kuriantį Energetikos ministerijos
antikorupcinę kultūrą ir aplinką, atsižvelgiant į Teisės ir personalo
būtinybę.
skyrius ir įstaigos.

Visą programos
įgyvendinimo
laikotarpį, tuo
atveju, jeigu tai
būtina.

privačius interesus, būtų priminta apie
šią pareigą ne rečiau kaip 1 kartą per
metus, taip pat laukiamas rezultatas
vertinamas, atsižvelgiant į tai kiek buvo
nustatyta atvejų, susijusių su tokio
pobūdžio pažeidimais per einamuosius
metus. Siekiama, kad nebūtų pažeidimų
deklaravimo apie vykdytą lobistinę
veiklą srityje.
Turi būti užtikrinta, kad visiems
valstybės tarnautojams ir darbuotojams
(100 proc.), ne rečiau kaip 1 kartą per
metus būtų priminta apie tai, kaip jie
turi elgtis šioje priemonėje nurodytais
atvejais, taip pat laukiamas rezultatas
vertinamas, atsižvelgiant į tai kiek buvo
nustatyta atvejų, susijusių su tokio
pobūdžio pažeidimais per einamuosius
metus. Siekiama, kad nebūtų pažeidimų
dovanų gavimo srityje.
Siektinas rodiklis, kad per Programos
įgyvendinimo laikotarpį tokio pobūdžio
mokymuose sudalyvautų ne mažiau kaip
50 % valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
o su dalomaja ir (ar) vaizdine
antikorupcine šviečiamąja informacija
būtų supažindinti visi tarnautojai ir
darbuotojai (100 %).
Vertinama tais atvejais, kai yra aktualu
keisti teisinį reguliavimą, atsižvelgiant į
kiekybinius ir kokybinius pokyčius.
Siekiama, kad nebūtų atvejų, kai blogas
vidinis teisinis reguliavimas lemia
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2.
2.1.

Uždavinys – užtikrinti Energetikos ministerijos ir
skaidrumą bei veiklos viešumą:
Informuoti
visuomenę
savo
valdomuose
internetiniuose tinklapiuose ir (ar) žiniasklaidoje
apie priimtus visuomenei reikšmingus sprendimus.

2.2.

Užtikrinti, kad informacija apie vykdomas viešųjų
pirkimų procedūras būtų viešinama teisės aktų
nustatyta tvarka.

2.3.

Sudaryti potencialių tiekėjų sąrašą, viešųjų pirkimų
srityje ir jį skelbti Energetikos ministerijos interneto
svetainėje, skiltyje „Viešieji pirkimai“.

2.4.

korupcijos pasireiškimą.
energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų priimamų sprendimų ir procedūrų
Energetikos ministerijos Visą programos
Organizacijos valdymo įgyvendinimo
skyrius ir įstaigos.
laikotarpį.

Energetikos ministerija ir Visą programos
įstaigos.
įgyvendinimo
laikotarpį.

Energetikos ministerijos Sąrašą sudaryti iki
Teisės
ir
personalo 2021-12-03.
skyrius.
Sąrašą atnaujinti
nuolat nuo jo
sudarymo dienos.
Užtikrinti teisėkūros procedūras reglamentuojančių Energetikos ministerijos Visą programos
teisės aktų reikalavimų laikymąsi.
administraciniai
įgyvendinimo
padaliniai.
laikotarpį.

Pranešimų visuomenei skaičius ir
nebuvimas atvejų, kai dėl nepranešimo
apie reikšmingus sprendimus
visuomenėje kilo nepasitenkinimas.
Siekiama, kad visuomenė būtų
informuota apie visus reikšmingus
sprendimus.
Vertinama atsižvelgiant į tai, ar
užtikrinamas tinkamas ir savalaikis
informacijos
viešinimas
apie
pradedamus
pirkimus,
nustatytą
laimėtoją, ketinimą sudaryti ir sudarytą
viešojo pirkimo sutartį, sutarties
pakeitimus ir užtikrinamas kitos būtinos
skelbti informacijos tinkamas ir
savalaikis viešinimas. Siekiama, kad
nebūtų atvejų, kai informacija apie
vykdomas viešųjų pirkimų procedūras
tinkamai nepaviešinama.
Vertinama, atsižvelgiant į tai ar sąrašas
sudarytas
iki
nustatytos
datos,
skelbiamas nustatyta tvarka ir esant
pagrindui atnaujinamas.
Vertinama, atsižvelgiant į tai kiek
nustatyta grubių teisėkūros procedūras
reglamentuojančių
teisės
aktų
reikalavimų pažeidimų. Siekiama, kad
nebūtų grubių teisėkūros procedūras
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reglamentuojančių
teisės
reikalavimų pažeidimų.
3.
3.1.

Uždavinys – įgyvendinti antikorupcines rekomendacijas:
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos specialiųjų Energetikos ministerija ir Visą programos
tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės įstaigos.
įgyvendinimo
kontrolės ir kitų įstaigų rekomendacijas, susijusias
laikotarpį, per
su korupcijos pasireiškimo rizikos mažinimu.
kiekvienu atveju
nustatytus
konkrečius
terminus.
__________

aktų

Vertinama,
atsižvelgiant
į
rekomendacijų įvykdymo rezultatyvumą
per
konkrečiu
atveju
nustatytus
terminus.

