PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos
ir inovacijų ministro
2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 4-154
LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS KOVOS
SU KORUPCIJA 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ
PLANAS
Įvykdy Laukiami rezultatai
Sritis
mo
termina
s
1. Tikslas – siekti efektyvesnio viešojo sektoriaus valdymo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo,
viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybinės tarnybos atsparumo korupcijai
1.1.Uždavinys – gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, didinti sprendimų ir
procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei, stiprinti valstybinės tarnybos
atsparumą korupcijai
1.1. Parengti antikorupcinės
Įmonių
2021
Parengtas
Viešasis
1. aplinkos kūrimo ir
politikos
metai
antikorupcinės
administravimas,
integralumo valstybės ir departame
aplinkos kūrimo ir
valstybės
savivaldybių valdomose
ntas
integralumo
tarnyba, turto
įmonėse vadovą
valstybės ir
valdymas
savivaldybių
valdomose įmonėse
vadovas
Priemonės veiklos: parengti antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir
savivaldybių valdomose įmonėse vadovą (iki 2021-12-31); organizuoti seminarą valstybės ir
savivaldybių valdomoms įmonėms dėl antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo valstybės ir
savivaldybių valdomose įmonėse vadovo praktinio taikymo (iki 2021-12-31)
1.1.
Parengti teisės aktų
Įmonių
2022
Parengti
Viešasis
2
pakeitimų projektus, politikos
metai
projektus pagal
administravimas,
leisiančius
departamenta
kompetenciją
valstybės tarnyba,
Valstybinės mokesčių s
turto valdymas
inspekcijos turimus
duomenis apie
paramos gavėjų
(veikiančių pagal
Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą,
Lietuvos Respublikos
viešųjų įstaigų
įstatymą ir Lietuvos
Respublikos labdaros
ir paramos fondų
įstatymą) gaunamą
paramą ir jos
panaudojimą skelbti
viešai.
Eil.
Nr.

Priemonės

Vykdytojai

Priemonės veikla – parengti teisės aktų pakeitimo projektus, kad duomenys apie paramos gavėjų
(veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą) gaunamą paramą ir jos
panaudojimą būtų viešai skelbiami (iki 2022-12-31)
2. Tikslas – mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams – pertvarkyti ūkio
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą
2.1. Uždavinys – didinti verslo priežiūros skaidrumą
2.1.
Parengti bendrų
Verslo
2022
Parengtos bendrųjų
Ūkio subjektų
1. koordinuotų patikrinimų
aplinkos
metai
koordinuotų
veiklos priežiūra
atlikimo gaires, kuriose departame
patikrinimų gairės
būtų numatyti atvejai,
ntas
(mechanizmas)
priemonės ir būdai,
apimantys bei
palengvinantys
bendruosius ūkio
subjektų veiklos
priežiūros procesus
Priemonės veikla – parengti bendrąsias koordinuotų patikrinimų gaires (mechanizmą), kuriomis
vadovaujantis būtų užtikrintas bendrųjų koordinuotų patikrinimų su vienos ar daugiau ūkio
subjektų veiklos priežiūrą atliekančių valstybės institucijų atstovais atlikimas (iki 2022-07-01)
3. Tikslas – užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų
pirkimą vykdant viešuosius pirkimus
3.1. Uždavinys – stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, mažinti ir šalinti nustatytus korupcijos rizikos
veiksnius, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencijos priemones perkančiosiose organizacijose,
kad būtų galima nustatyti korupcijos atvejus įvairiais viešojo pirkimo etapais
3.1.
Tobulinti Lietuvos
Viešųjų
Iki
Parengti projektus
1.
Respublikos viešųjų
pirkimų
2021- pagal kompetenciją Viešieji pirkimai
pirkimų įstatymo ir
politikos
06-30
Lietuvos Respublikos
skyrius
Viešųjų pirkimų,
atliekamų gynybos ir
saugumo srityje,
įstatymo nuostatas ir
užtikrinti, kad tiekėjai,
sudarę draudžiamus
susitarimus, kaip jie
apibrėžti Lietuvos
Respublikos konkurencij
os įstatyme, būtų
šalinami privalomai, o
ne atsižvelgiant į
perkančiosios
organizacijos valią
(išskyrus mažos vertės
pirkimus)
Priemonės veikla – parengti reikalingus teisės aktų projektus (iki 2021-06-30)
3.1.
Skatinti ir spartinti
Skaitmenin
2022
10 naujų CPO LT
2.
centralizuotų viešųjų
ės
metai
elektroninio
Viešieji pirkimai

pirkimų, vykdomų per
viešosios įstaigos CPO
LT elektroninį katalogą,
valdymo ir prekių bei
paslaugų kokybės ir
efektyvumo užtikrinimo
sistemos plėtrą*

darbotvark
katalogo modulių
ės
kasmet (20
departame
modulių per 2
ntas
metus)
Viešųjų
pirkimų
politikos
skyrius
Priemonės veikla – kiekvienais metais didinti elektroninio katalogo modulių skaičių po 10 vnt.
(iki 2022-12-31)
3.1. Centralizuoti Lietuvos
Viešųjų
2022
Centralizuoti
3.
Respublikos
pirkimų
metai
Vyriausybei
Viešieji pirkimai
Vyriausybei pavaldžių
politikos
pavaldžių įstaigų
įstaigų viešuosius
skyrius
viešieji pirkimai (I
pirkimus
etapas)
Priemonės veikla – centralizuoti Vyriausybei pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus, I etapas (iki
2021-12-31)
3.1.
įvertinti Vyriausybei
Viešųjų
4
pavaldžių įstaigų viešųjų
pirkimų
Viešieji pirkimai
pirkimų centralizavimo
politikos
poveikį ir teikti
skyrius
rekomendacijas
savivaldybėms dėl
pirkimų centralizavimo
Priemonės veikla – įvertinti viešųjų pirkimų centralizavimo poveikį ir teikti rekomendacijas
savivaldybėms dėl pirkimų centralizavimo (iki 2022-12-31)
3.1.
Išnagrinėti tiekėjų
Viešųjų
2021
Parengti projektus
5.
įtraukimo į nepatikimų
pirkimų
metai
pagal kompetenciją
tiekėjų sąrašą praktinio
politikos
taikymo problemas ir
skyrius
pateikti pasiūlymų dėl
veiksmingesnio šios
priemonės taikymo
Priemonės veikla – atlikti tiekėjų įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą praktinio taikymo
problemų analizę ir pateikti pasiūlymų dėl veiksmingesnio šios priemonės taikymo (iki 2021-1231)
4. Tikslas – didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti ją įsitraukti į antikorupcinę
veiklą
4.1. Uždavinys – plėtoti antikorupcinį visuomenės švietimą viešajame ir privačiame sektoriuose
4.1.
1.

Per užsienyje
veikiančias diplomatines
atstovybes vykdyti
rekomendacijų užsienyje
veikiantiems Lietuvos
verslo subjektams, kaip
atpažinti korupcijos

2022
metai

Parengti projektus
pagal kompetenciją

Viešasis
administravimas,
valstybės
tarnyba, turto
valdymas

apraiškas ir į jas
reaguoti, įskaitant
Privatus sektorius
galimus užsienio
pareigūnų papirkimo
atvejus, sklaidą ir
viešinimą
Priemonės veikla – vykdyti Specialiųjų tyrimų tarnybos parengtų rekomendacijų užsienyje
veikiantiems Lietuvos verslo subjektams, kaip atpažinti korupcijos apraiškas ir į jas reaguoti,
įskaitant galimus užsienio pareigūnų papirkimo atvejus, sklaidą ir viešinimą (iki 2022-12-31)
5. Tikslas – teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę
5.1. Uždavinys – atlikti efektyvų ir veiksmingą teisės aktų keitimą ir korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bei korupcijos pasireiškimo
tikimybės atlikimo koordinavimą ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžiose įstaigose
5.1.1.
Atlikti
Korupcijos 2021 metų II Parengta pažyma dėl
Viešasis
korupcijos
pareigūnas
ketvirtis;
korupcijos pasireiškimo administra
pasireiškimo
2022 metų II tikimybės nustatymo:
vimas
tikimybės
ketvirtis
identifikuoti/prevencišk
nustatymą ir
ai nustatyti galimi
vertinimą,
korupcijos pasireiškimo
Ekonomikos ir
atvejai
inovacijų
ministerijoje ir
Ekonomikos ir
inovacijoje
ministerijai
pavaldžių
įstaigų veiklos
srityse
Priemonės veikla – atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir vertinimas, parengta
pažyma, pateikti įstaigos vadovui.
5.1.2.
Atlikti
Korupcijos 2021 metų III Parengta pažyma,
Viešasis
korupcijos
pareigūnas
ketvirtis;
pateikti siūlymai dėl
administra
pasireiškimo
2022 metų III korupcijos
vimas
koordinavimą
ketvirtis
mažinimo/prevencinių
ir vertinimą,
priemonių nustatymo
Ekonomikos ir
inovacijų
ministerijoje ir
Ekonomikos ir
inovacijoje
ministerijai
pavaldžių
įstaigų veiklos
srityse
Priemonės veikla – atliktas korupcijos pasireiškimo koordinavimas, parengta pažyma, pateikti
pasiūlymai įstaigos vadovui dėl korupcijos pasireiškimų mažinimo/prevencinio priemonių
korupcijos mažinimui nustatymo

Užtikrinti,
Teisės
Nuolat
Įvertinti
Viešasis
kad rengiamų departament
antikorupciniu
administravima
teisės aktų
as
aspektu visi teisės
s
projektų,
aktų projektai,
kuriais
susiję su
numatoma
Korupcijos
reguliuoti
prevencijos
visuomeniniu
įstatymo 8 straipsn
s santykius,
yje nustatytomis
įtvirtintus Lie
sritimis.
tuvos
Siekiama rodiklio
Respublikos
reikšmė – 100 proc.
Korupcijos
prevencijos
įstatymo 8 str
aipsnyje,
visais
atvejais būtų
atliktas
antikorupcini
s vertinimas
Priemonės veikla – Parengtos teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymos
5.2. Uždavinys – vykdyti korupcijos prevencijos priemones Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį viešųjų ir privačių interesų
derinimo srityje
5.2.1.

Vykdyti privačių interesų
deklaracijų ir juose
pateiktų duomenų
tikrinimą

Korupcijos
pareigūnas

Nuolat

Priemonės veikla – tinkamai užpildytos privačių interesų deklaracijos
______________

Įvertintos
visų
Ekonomik
os ir
inovacijų
ministerijo
s valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų
, dirbančių
pagal
darbo
sutartis
privačių
interesų
deklaracijo
s

Vykdomas
privačių
interesų
deklaracijų ir
juose
pateiktų
duomenų
tikrinimas

