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Įvykdymo
laikas

Vertinimo kriterijus

Uždavinys – mažinti korupcijos tikimybę
1. Nustatyti
Vieną kartą Užpildyti
korupcijos
per metus
korupcijos
tikimybę VEI
pasireiškimo
tikimybės
vertinimo lapai.
Parengtos išvados
dėl
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės.
2. Užtikrinti
Per
Įgyvendintų
auditorių,
rekomenda- rekomendacijų
vidaus auditorių cijose
skaičius
ir kitų
nurodytą
(procentais)
kompetentingų
terminą
institucijų
pateiktų
rekomendacijų
įgyvendinimą

Uždavinys – vykdyti korupcijos prevencijos švietimą
7. Organizuoti
Vieną kartą Įvykdytų
VEI darbuotojų į metus
mokymų skaičius
ir valstybės
tarnautojų

Atlikti veiksmai

2014-10-01
užpildytas
korupcijos
pasireiškimo
tikimybės
vertinimo
klausimynas.
2014-10-17 parengta išvada dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės VEI.

2014 m. VEI buvo atlikti šie patikrinimai:
 2014 m. vasario mėn. Valstybės
dokumentų technologinės apsaugos tarnybos
prie Finansų ministerijos atlikto patikrinimo
metu rekomendacijų pateikta nebuvo, nes
Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir
saugiųjų dokumentų blankų gamybos
įstatymo 9 straipsnio ir 10 straipsnio 1 dalies
pažeidimų
per
tikrinamąjį
laikotarpį
nenustatyta.
 2014 m. balandžio mėn. atliktas
Valstybinės kalbos inspekcijos patikrinimas.
2014-05-09 raštu Nr. 10V-292 „Dėl interneto
svetainės kalbos“ pateiktas interneto
svetainėje
www.vei.lt
pateikiamoje
informacijoje pastebėtų klaidų sąrašas. Į
šiame sąraše išdėstytas pastabas nedelsiant
atsižvelgta 100 proc. – 10 tekstų klaidos
ištaisytos 2014-05-12.
 2014 m. rugsėjo mėn. LR energetikos
ministerijos vidaus auditas atliko Skundų
nagrinėjimo vidaus auditą Valstybinėje
energetikos inspekcijoje prie Energetikos
ministerijos Vidaus audito išvados šiuo metu
dar nėra pateiktos.
Įvykdytų mokymų skaičius – 2. Apmokyta 59
proc. VEI darbuotojų.
2014 m. I pusmetį projekto ,,Valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų
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mokymą
korupcijos
prevencijos
tema

kvalifikacijos
tobulinimas
korupcijos
prevencijos srityje“ mokymuose ,,Valstybės
valdymas ir kova su korupcija“ dalyvavo 58
VEI darbuotojai;
mokymuose ,,Korupcijos prevencija ir
kontrolė“ dalyvavo 2 VEI darbuotojai.
2014 m. II pusmetį mokymų korupcijos tema
nenumatyta.
Uždavinys – didinti valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę
8. Užtikrinti
Nuolat
Nutrauktų
2014 m. vyko 4 konkursai ir vienas pokalbis į
valstybės
priėmimo
laisvas valstybės tarnautojų vietas.
tarnautojų
procedūrų į
Nutrauktų priėmimo procedūrų į valstybės
priėmimo
valstybės tarnybą tarnybą 2014 m. nebuvo.
tvarkos
skaičius.
skaidrumą

