KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA
Informacija apie Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Informacinės visuomenės plėtros
komiteto veiklos srityse (toliau – Išvada) pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą parengta pagal:
- Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau – Komitetas arba IVPK) 2018 m. rugpjūčio 27 d. raštą Nr. S-673;
- Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos (toliau – Susisiekimo ministerija) 2018 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. 2-13060;
- Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2019 m. vasario 5 d. raštą Nr. S-76;
- Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2019 m. spalio 1 d. raštą Nr. S-516;
- Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – Ekonomikos ir inovacijų ministerija) 2020 m. rugsėjo 3 d. raštą Nr. (41.291E)-3-3-3531.
Specialiųjų tyrimų tarnybos pateikti
pasiūlymai

Įstaigos/įmonės pateikta informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos
komentaras

Pasiūlymai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai1
4.1.1.1. Svarstyti galimybę, Komitetui, kaip
specifinei, tinkamos kvalifikacijos darbuotojus
turinčiai institucijai, pavesti derinti informacinių ir
ryšių technologijų srities viešuosius pirkimus.

Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario Pasiūlymo
įgyvendinimas
5 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nėra aktualus.
2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos
valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais
galios“ nuostatomis, konsolidavimo procese dalyvaujančioms
valstybės institucijoms informacinių technologijų paslaugas
centralizuotai teiks valstybės IT paslaugų teikėjas, kuriuo yra
paskirtas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuris iš
esmės vykdys centralizuotus informacinių ir ryšių
technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų
įsigijimo viešuosius pirkimus. Tais atvejais, kai valstybės IT
paslaugų teikėjas neturės galimybių valstybės institucijoms,
nedalyvaujančioms konsolidavimo procese, suteikti reikiamų

Pradinis pasiūlymų adresatas – Susisiekimo ministerija, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavesta
įgyvendinti IVPK savininko teises ir pareigas, laikytina, kad ši ministerija yra atsakinga už pasiūlymų, kurie buvo adresuoti Susisiekimo ministerijai, tolimesnį įgyvendinimą.
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4.1.1.2. Svarstyti galimybę, Komitetui suteikti
papildomus įgaliojimus ir resursus stebėti
valstybės informacinių ir ryšių technologijų srities
viešuosius
pirkimus,
ar
šie
neišvengė
konsolidavimo filtro.
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Specialiųjų tyrimų tarnybos
komentaras

techninės įrangos ir programinės įrangos platformos paslaugų,
šios institucijos jų funkcijoms atlikti reikalingą valstybės
informacinių technologijų infrastruktūrą galės įsigyti Viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau prieš tai turės gauti
valstybės IT paslaugų teikėjo išvadą dėl šios valstybės
institucijos ar įstaigos įsigyjamos valstybės informacinių
technologijų
infrastruktūros
atitikties
informacinių
technologijų architektūros reikalavimams.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad Informacinės
visuomenės plėtros komitetas, atlikdamas IT paslaugų teikėjo
funkcijas, vertina Įstaigų planuojamos techninės ir
programinės įrangos atitiktį informacinių technologijų
reikalavimams dar prieš pradedant viešuosius pirkimus, todėl,
atsižvelgiant į esamą situaciją, pateikti pasiūlymai tapo
neaktualūs, o jų įgyvendinimas būtų perteklinis.
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario Pasiūlymo
įgyvendinimas
5 d. nutarimo Nr. 83 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nėra aktualus.
2015 m. gegužės 13 d. nutarimo Nr. 498 „Dėl valstybės
informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimo ir jos
valdymo optimizavimo“ pakeitimo ir kai kurių Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais
galios“ nuostatomis, konsolidavimo procese dalyvaujančioms
valstybės institucijoms informacinių technologijų paslaugas
centralizuotai teiks valstybės IT paslaugų teikėjas, kuriuo yra
paskirtas Informacinės visuomenės plėtros komitetas, kuris iš
esmės vykdys centralizuotus informacinių ir ryšių
technologijų ir (arba) jas naudojant teikiamų paslaugų
įsigijimo viešuosius pirkimus. Tais atvejais, kai valstybės IT
paslaugų teikėjas neturės galimybių valstybės institucijoms,
nedalyvaujančioms konsolidavimo procese, suteikti reikiamų
techninės įrangos ir programinės įrangos platformos paslaugų,
šios institucijos jų funkcijoms atlikti reikalingą valstybės
informacinių technologijų infrastruktūrą galės įsigyti Viešųjų
pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau prieš tai turės gauti
valstybės IT paslaugų teikėjo išvadą dėl šios valstybės
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institucijos ar įstaigos įsigyjamos valstybės informacinių
technologijų
infrastruktūros
atitikties
informacinių
technologijų architektūros reikalavimams.
Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, manome, kad Informacinės
visuomenės plėtros komitetas, atlikdamas IT paslaugų teikėjo
funkcijas, vertina Įstaigų planuojamos techninės ir
programinės įrangos atitiktį informacinių technologijų
reikalavimams dar prieš pradedant viešuosius pirkimus, todėl,
atsižvelgiant į esamą situaciją, pateikti pasiūlymai tapo
neaktualūs, o jų įgyvendinimas būtų perteklinis.
Pasiūlymai Informacinės visuomenės plėtros komitetui
Pasiūlymai informacinės visuomenės plėtros bei valstybės informacinių išteklių, šių išteklių plėtros ir modernizavimo programų ir projektų derinimo
veiklos srityje
4.2.1.1. Projektų naudą ir kokybę vertinti atliekant Atsižvelgta. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Pasiūlymas įgyvendintas.
projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
įsakymu Nr. T-88 pakeistas Informacinių ir ryšių technologijų
investicijų projektų derinimo tvarkos aprašas, kuriame
nustatyta investicijų projektų tinkamumo vertinimo metodika,
apimanti ir investicijų projektų naudos ir kokybės vertinimą.
Siūlymas įgyvendintas.
4.2.1.2. Imtis priemonių, kad investicinių projektų Atsižvelgta. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Pasiūlymas įgyvendintas.
tinkamumo finansuoti vertinimo metu būtų aiškiai Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
ir nedviprasmiškai nustatoma, ar konkretus įsakymu Nr. T-88 pakeistas Informacinių ir ryšių technologijų
projektas atitinka strateginiuose dokumentuose investicijų projektų derinimo tvarkos aprašas, kuriame
nustatytoms valstybės informacinių išteklių nustatyta investicijų projektų tinkamumo vertinimo metodika,
infrastruktūros konsolidavimo ir tolesnės plėtros kuria vertinama investicijų projekto atitiktis valstybės
kryptims, pavyzdžiui, į Investicijų projektų informacinių išteklių valdymą reglamentuojantiems teisės
tinkamumo vertinimo metodiką įtraukti naują, aktams. Siūlymas įgyvendintas.
tiesiogiai su konsolidavimu susijusį, vertinimo
kriterijų.
4.2.1.3. Sukurti formalizuotą investicijų projektų Atsižvelgta. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Pasiūlymas įgyvendintas.
derinimo ir vertinimo kontrolės sistemą, kuri būtų Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. Pastabų ir pasiūlymų nėra.
paremta „keturių akių“ principu (pavyzdžiui, įsakymu Nr. T-88 pakeistas Informacinių ir ryšių technologijų
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projektų vertinimus galėtų atlikti du Komiteto
darbuotojai atskirai, ir (arba) projektų vertinimus
galėtų tvirtinti tiesioginis vertinimo atlikusio
darbuotojo vadovas, ar kitas, vadovaujančias
pareigas užimantis, asmuo).
4.2.1.4. Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie
suteiktų Komitetui teises ir pareigas, vertinant
investicijų projektų tinkamumą finansuoti, vertinti
planuojamų pirkimų techninės specifikacijas,
kvalifikacinius reikalavimus (jų projektus, gaires)
ir spręsti, ar projektą įgyvendinanti institucija lėšas
planuoja panaudoti racionaliai.

Įstaigos/įmonės pateikta informacija
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investicijų projektų derinimo tvarkos aprašas, kuriame
numatyta, kad investicijų projektą vertina ne mažiau kaip du
Komiteto darbuotojai. Siūlymas įgyvendintas.
Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas Pasiūlymas įgyvendintas.
įtraukė priemonę (Nr. 30) į Komiteto kovos su korupcija Pastabų ir pasiūlymų nėra.
programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. Taip pat šios priemonės (Nr. 1.1.)
vykdymas perkeltas į Komiteto kovos su korupcija programos
įgyvendinimo 2019-2020 metų priemonių planą, patvirtintą
Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2019
m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. T-47, numatant priemonės
įgyvendinimo terminą – 2019 m. rugsėjo 30 d.
Atsižvelgiant į tai, kad rengiamas Lietuvos Respublikos
valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo pakeitimo
projektas, Komitetas pateikė atitinkamus pasiūlymus šio
įstatymo projekto rengėjams, t. y. dėl teisių ir pareigų
suteikimo Komitetui, vertinant investicijų projektų tinkamumą
finansuoti,
vertinti
planuojamų
pirkimų
techninės
specifikacijas. Kitų organizacinių ir teisinių priemonių
įgyvendinimas yra susijęs su minėto įstatymo patvirtinimu.
Pažymėtina, kad šiuo metu Komitetas vertina informacinių ir
ryšių technologijų viešuosius pirkimus, kurių vykdymas
finansuojamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės
skatinimas“ lėšomis. Siūlymas įgyvendintas.

Pasiūlymai informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir paslaugų teikėjų veiklos priežiūros veiklos srityje
4.2.2.1. Pakeisti Komiteto šios srities teisės aktus Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas Pasiūlymas įgyvendintas.
taip, kad jie atitiktų (i) realiai Komiteto vykdomos įtraukė priemonę (Nr. 31) į Komiteto kovos su korupcija Pastabų ir pasiūlymų nėra.
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veiklos praktiką, ir (ii) Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos skelbiamą verslo priežiūros politiką2,
bei kad būtų atsižvelgta į korupcijos rizikos
veiksnius,
egzistuojančius
prižiūrint
ir
kontroliuojant ūkio subjektus3.

Įstaigos/įmonės pateikta informacija
programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. spalio 31 d. Įgyvendinant šį siūlymą, pakeistos Ūkio
subjektų veiklos patikrinimų atlikimo taisyklės, patvirtintos
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. T73A „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d.
įsakymo Nr. T-101 „Dėl ūkio subjektų veiklos patikrinimų
atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, ir Ūkio subjektų
veiklos patikrinimų atlikimo taisyklės bei Administracinių
nusižengimų bylų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo
ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. T72 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d.
įsakymo Nr. T-92 „Dėl teisės aktų, reglamentuojančių
informacinės visuomenės paslaugų teikimą, pažeidimų
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Taip pat
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Ūkio
ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. T116 pakeistas Komiteto direktoriaus 2017 m. birželio 30 d.
įsakymas Nr. T-71 „Dėl Informacinės visuomenės paslaugų
priežiūros komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento
patvirtinimo“. Atlikti tvarkų pakeitimai, kurie atitinka realiai
Komiteto vykdomą veiklą. Siūlymas įgyvendintas.

Pasiūlymai viešųjų ir privačių interesų konfliktų užkardymo ir valdymo srityje

2
3

Prieiga internete: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/verslo-prieziuros-politika.
Prieiga internete: http://www.stt.lt/lt/infocentras/2018-02-19-korupcijos-rizikos-priziurint-ir-kontroliuojant-ukio-subjektus#turinys.
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pasiūlymai
4.2.3.1. Nustatyti informavimo (priminimo) apie Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas
pareigą deklaruoti ir atnaujinti privačius interesus įtraukė priemonę (Nr. 32) į Komiteto kovos su korupcija
periodiškumą.
programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. T-155 pakeistas Komiteto direktoriaus 2017
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. T-87 „Dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės ir įgaliojimų
suteikimo“, kuriame nustatytas informavimo apie pareigą
deklaruoti ir atnaujinti privačius interesus periodiškumas,
nustatyta pareiga Komiteto įgaliotam Teisės skyriaus
vyriausiajam specialistui atlikti Komiteto darbuotojų privačių
interesų deklaracijose pateiktų duomenų kasmetinę peržiūrą ir
informaciją apie peržiūros rezultatus pateikti Komiteto
direktoriui,
nustatyta
periodiškai
atlikti
teisinio
reglamentavimo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir
teismų praktikos interesų konfliktų ir valdymo srityse analizę
ir su jos rezultatais supažindinti Komiteto direktorių ir
darbuotojus, nustatytas Komiteto struktūrinių padalinių
vadovų susipažinimo su jiems pavaldžių asmenų privačių
interesų deklaracijomis fiksavimo mechanizmas. Sukurtas
stebėsenos mechanizmas leis užtikrinti efektyvesnį viešųjų ir
privačių interesų konfliktų užkardymą ir valdymą. Siūlymas
įgyvendintas.
4.2.3.2. Komiteto darbuotojų privačių interesų Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas
deklaracijose pateiktų duomenų kasmetines įtraukė priemonę (Nr. 32) į Komiteto kovos su korupcija
peržiūras forminti raštu ir informaciją apie programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
peržiūros rezultatus teikti Komiteto vadovui.
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros

Specialiųjų tyrimų tarnybos
komentaras
Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų ir pasiūlymų nėra.
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komiteto prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. T-155 pakeistas Komiteto direktoriaus 2017
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. T-87 „Dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės ir įgaliojimų
suteikimo“, kuriame nustatytas informavimo apie pareigą
deklaruoti ir atnaujinti privačius interesus periodiškumas,
nustatyta pareiga Komiteto įgaliotam Teisės skyriaus
vyriausiajam specialistui atlikti Komiteto darbuotojų privačių
interesų deklaracijose pateiktų duomenų kasmetinę peržiūrą ir
informaciją apie peržiūros rezultatus pateikti Komiteto
direktoriui,
nustatyta
periodiškai
atlikti
teisinio
reglamentavimo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir
teismų praktikos interesų konfliktų ir valdymo srityse analizę
ir su jos rezultatais supažindinti Komiteto direktorių ir
darbuotojus, nustatytas Komiteto struktūrinių padalinių
vadovų susipažinimo su jiems pavaldžių asmenų privačių
interesų deklaracijomis fiksavimo mechanizmas. Sukurtas
stebėsenos mechanizmas leis užtikrinti efektyvesnį viešųjų ir
privačių interesų konfliktų užkardymą ir valdymą. Siūlymas
įgyvendintas.
4.2.3.3. Sukurti mechanizmą, kuris fiksuotų Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas Pasiūlymas įgyvendintas.
Komiteto
struktūrinių
padalinių
vadovų įtraukė priemonę (Nr. 32) į Komiteto kovos su korupcija Pastabų ir pasiūlymų nėra.
susipažinimo su jiems pavaldžių asmenų privačių programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
interesų deklaracijomis atvejus.
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. T-155 pakeistas Komiteto direktoriaus 2017
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. T-87 „Dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės ir įgaliojimų
suteikimo“, kuriame nustatytas informavimo apie pareigą
deklaruoti ir atnaujinti privačius interesus periodiškumas,
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4.2.3.4. Įgaliotam asmeniui periodiškai atlikti
teisinio reglamentavimo, Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos ir teismų praktikos interesų
konfliktų ir valdymo srityse analizę, su jos
rezultatais supažindinti (žodžiu ar raštu) Komiteto
vadovybę ir darbuotojus, akcentuojant Komitetui
aktualius klausimus, susijusius su Komitetui
pavestų antikorupciniu požiūriu rizikingų
uždavinių ir funkcijų vykdymu.

4.2.3.5. Organizuoti mokymus viešųjų ir privačių
interesų derinimo tema atskiroms tikslinėms

Įstaigos/įmonės pateikta informacija
nustatyta pareiga Komiteto įgaliotam Teisės skyriaus
vyriausiajam specialistui atlikti Komiteto darbuotojų privačių
interesų deklaracijose pateiktų duomenų kasmetinę peržiūrą ir
informaciją apie peržiūros rezultatus pateikti Komiteto
direktoriui,
nustatyta
periodiškai
atlikti
teisinio
reglamentavimo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir
teismų praktikos interesų konfliktų ir valdymo srityse analizę
ir su jos rezultatais supažindinti Komiteto direktorių ir
darbuotojus, nustatytas Komiteto struktūrinių padalinių
vadovų susipažinimo su jiems pavaldžių asmenų privačių
interesų deklaracijomis fiksavimo mechanizmas. Sukurtas
stebėsenos mechanizmas leis užtikrinti efektyvesnį viešųjų ir
privačių interesų konfliktų užkardymą ir valdymą. Siūlymas
įgyvendintas.
Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas
įtraukė priemonę (Nr. 33) į Komiteto kovos su korupcija
programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio
27 d. įsakymu Nr. T-155 pakeistas Komiteto direktoriaus 2017
m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. T-87 „Dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės ir įgaliojimų
suteikimo“, kuriame nustatyta periodiškai atlikti teisinio
reglamentavimo, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir
teismų praktikos interesų konfliktų ir valdymo srityse analizę
ir su jos rezultatais supažindinti Komiteto direktorių ir
darbuotojus. Sukurtas stebėsenos mechanizmas leis užtikrinti
efektyvesnį viešųjų ir privačių interesų konfliktų užkardymą ir
valdymą. Siūlymas įgyvendintas.
Atsižvelgta. Siekdamas įgyvendinti šį pasiūlymą, Komitetas
įtraukė priemonę (Nr. 34) į Komiteto kovos su korupcija
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Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų ir pasiūlymų nėra.

Pasiūlymas įgyvendintas.
Pastabų ir pasiūlymų nėra.
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Komiteto darbuotojų grupėms, pvz., viešųjų
komisijų nariams, darbuotojams, atliekantiems
ūkio subjektų veiklos priežiūrą, orientuoti šiuos
mokymus labiau į konkrečių procedūrų atlikimą ir
praktinių užduočių sprendimą.

Įstaigos/įmonės pateikta informacija
programos įgyvendinimo 2018-2019 metų priemonių planą,
patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 20 d.
įsakymu Nr. T-66, numatant priemonės įgyvendinimo terminą
– 2018 m. gruodžio 31 d. 14 Komiteto darbuotojų dalyvavo
mokymuose „Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės
tarnyboje“, kurių metu aktyviai sprendė įvairias praktines
užduotis, nagrinėjo kilusius valstybės tarnyboje viešųjų ir
privačių interesų konfliktų atvejus, diskutavo ir dalinosi savo
įžvalgomis šia aktualia tema. Atnaujintos ir sustiprintos
Komiteto darbuotojų žinios viešųjų ir privačių interesų
derinimo srityje. Siūlymas įgyvendintas.
___________
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