PATVIRTINTA
Lietuvos mokslo tarybos pirmininko
2016 m rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. V-242
LIETUVOS MOKSLO TARYBOS
ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2016–2020 METAMS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

„Keturių akių“ principo taikymas
patikrų vietoje ir sprendimų
priėmimo metu.

2.

LMT antikorupcinės programos,
jos įgyvendinimo priemonių
planų bei metinių jos
įgyvendinimo ataskaitų skelbimas
LMT interneto svetainėje.

3.

LMT darbuotojų viešųjų ir
privačių interesų deklaravimo
kontrolė.

Įgyvendinami
programos
uždaviniai
Mažinti
korupcijos
tikimybę;
Užtikrinti teisės
aktų skaidrumą.
Kurti
antikorupcinę
kultūrą

Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę

Atsakingas
asmuo

Vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

Vertinimo kriterijai

Mokslo fondo
ES struktūrinės
parmos
koordinavimo
skyrius
Bendrųjų
reikalų skyrius

Nuolat

Sumažinta klaidingų
sprendimų priėmimo
rizika.

Nukrypimo nuo „Keturių
akių“ principo atvejų
skaičius.

Per 5 dienas nuo
patvirtinimo.

Laiku interneto svetainėje
pateikta informacija.

Teisės ir
personalo
skyrius

Nuolat

Visuomenės
informavimas apie
LMT korupcijos
prevencijos politiką bei
dalyvavimo šalinant
prielaidas korupcijai
atsirasti ir plisti
skatinimas.
Užtikrintas viešųjų ir
privačių interesų
deklaravimas teisės
aktų nustatytais
terminais bei atrankinis
privačių interesų
deklaracijų išsamumo

Pranešimų apie interesų
deklaravimą skaičius.
Procentinė per metus
atliktų atrankinių
vertinimų dalis – ne
mažiau 30 proc.
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4.

Nusišalinimas nuo dalyvavimo
rengiant, svarstant ar priimant
sprendimus, kurie sukelia (gali
sukelti) interesų konfliktą.

5.

Vidaus tvarkos taisyklių
laikymosi kontrolė

6.

Taikyti didesnius skaidrumo
reikalavimus asmenims, kuriems
netaikomi LR valstybės tarnybos
įstatymo ir LR korupcijos
prevencijos įstatymo 9 straipsnio
reikalavimai dėl nepriekaištingos
reputacijos
ir
informacijos
pateikimo,
dalyvaujantiems
sprendimų priėmime.
Išsamaus galimų korupcijos
pasireiškimo rizikų projektų
patikrų vietoje metu įvertinimo
atlikimas.

7.

Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę;
Užtikrinti
efektyvų
Antikorupcinės
programos
įgyvendinimą
Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė)

Nuolat

Teisės ir
personalo
skyrius

Nuolat

Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė)

Nuolat

Mažinti
korupcijos
tikimybę

Mokslo fondo
ES struktūrinės
paramos
koordinavimo
skyrius,
Mokslo

Nuolat (sudarant
metinius patikrų
vietose planus)

vertinimas.
Užtikrintas LMT
priimamų sprendimų
skaidrumas ir
nešališkumas bei
užkirstas kelias
galimoms korupcijos
apraiškoms.

Nusišalinimų esant
(galint kilti) interesų
konfliktui ir nustatytų
vengimo nusišalinti
atvejų skaičius.

Nustatyti Vidaus
tvarkos taisyklių
nesilaikymo ir (ar)
netinkamo elgesio
atvejai, atlikti tyrimai ir
priimti sprendimai dėl
poveikio priemonių
taikymo.
Užtikrintas LMT
priimamų sprendimų
skaidrumas ir
nešališkumas bei
užkirstas kelias
galimoms korupcijos
apraiškoms.

Nustatytų atvejų skaičius.

Atlikta išsami projektų
patikrų vietoje metu
tikėtinų korupcijos
pasireiškimo rizikų
analizė ir numatytos
prevencinės priemonės

Atlikta analizė ir
numatytos prevencinės
priemonės.

Nustatytų atvejų skaičius.
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8.

Įvertinti ES struktūrinių fondų
lėšų paskirstymo (sutarčių
pasirašymo su projektų
vykdytojais) stebėsenos sistemą,
atkreipiant dėmesį į dirbtinai
sudaromas prielaidas, leidžiančias
vilkinti terminus priimant
sprendimus, bei, esant poreikiui,
imtis veiksmų tobulinant šią
sistemą.

9.

Informacijos apie LMT
vykdomus ir planuojamus vykdyti
viešuosius pirkimus skelbimas
LMT interneto svetainėje.

10.

11.

12.

Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją

Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją
LMT susitikimų ir (ar) mokymų
Pagal
metu, pareiškėjus ir projektų
kompetenciją
vykdytojus informuoja apie
vykdyti
prevencinius veiksmus pažeidimų korupcijos
ir sukčiavimų atvejams išvengti.
prevenciją;
Kurti
antikorupcinę
kultūrą
Mokymų (vidinių ir išorinių),
Didinti
susijusių su LMT darbuotojų
valstybės
etikos ir antikorupcinio elgesio
tarnautojų
laikymusi, organizavimas ir (ar)
atsakomybę ir
mokymų medžiagos, informacijos atskaitomybę
pateikimas LMT darbuotojams.
Vykdant dvigubo tos pačios
Mažinti
veiklos tų pačių išlaidų
korupcijos

programų
skyrius
Mokslo fondo
ES struktūrinės
parmos
koordinavimo
skyrius

Nuolat (kai
keičiami ir (ar)
priimami nauji
vidiniai teisės
aktai)

galimoms korupcijos
apraiškoms mažinti.
Įvertintos korupcijos
pasireiškimo prielaidos
ir sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

Įvertintų priimamų
vidinių teisės aktų
procentinė dalis.

Teisės ir
personalo
skyrius

Nuolat

Užtikrintas atliekamų
viešųjų pirkimų
skaidrumas.

Laiku paskelbta
informacija (proc.)

Mokslo fondo
ES struktūrinės
paramos
koordinavimo
skyrius

Pagal poreikį

Sudarytos galimybės
pareiškėjams ir
projektų vykdytojams
tobulėti antikorupcinėje
srityje.

Įvykusių mokymų ir
dalyvavusių asmenų
skaičius.

Teisės ir
personalo
skyrius

Pagal poreikį

Sudarytos galimybės
LMT darbuotojams
tobulėti antikorupcinėje
srityje.

Įvykusių mokymų ir
dalyvavusių asmenų
skaičius.

Mokslo fondo
ES struktūrinės

Pagal poreikį

Įvertintos korupcijos
pasireiškimo prielaidos

Įvertintų priimamų
vidinių teisės aktų
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13.

14.

finansavimo rizikos prevenciją,
vadovautis 2014–2020 m.
rekomendacijomis dėl projektų
išlaidų atitikties ES struktūrinių
fondų reikalavimams, kurioms
pritarta Veiksmų programos
valdymo komiteto 2014 m. liepos
4 d. posėdyje (rekomendacijos
skelbiamos
svetainėje www.esinvesticijos.lt).
Informacijos apie konkursus ir
atrankas laisvoms pareigybėms
užimti talpinimas LMT interneto
svetainėje (konkursinių pareigų
atvejais – ir Valstybės tarnybos
departamento svetainėje, atrankų
atvejais – ir pasirinktame darbo
skelbimų portale).
Informacijos apie LMT veiklą
sklaida (leidiniai, filmai,
straipsniai, pranešimai, spaudos
konferencijos ir kt.).

15.

Dovanų politikos įgyvendinimas.

16.

Skundų, pranešimų bei apklausų
būdu gautos informacijos dėl
galimai korupcinio pobūdžio

tikimybę; Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją

paramos
koordinavimo
skyrius

Mažinti
korupcijos
tikimybę

Teisės ir
personalo
skyrius

Nuolat

Didinamas informacijos Procentinė paskelbtos
apie karjeros galimybes informacijos dalis
prieinamumas.
(skaičiuojant nuo bendro
per kalendorinius metus
vykusių
konkursų/atrankų
skaičiaus).

Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją;
Kurti
antikorupcinę
kultūrą
Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę;
Užtikrinti teisės
aktų skaidrumą;
Kurti

Mokslo
politikos ir
analizės
skyrius

Nuolat

Informacijos apie LMT
veiklą prieinamumo
didinimas.

Originalios informacijos
paskleidimo atvejų bei
tos pačios informacijos
paskleidimo skirtingais
kanalais skaičius.

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė)

Nuolat

Viešumo ir skaidrumo
tarp LMT darbuotojų
didinimas.

Patvirtintas dokumentas.

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė)

Nuolat

Visuomenės
bendradarbiavimo
siekiant pašalinti

Gautų ir išnagrinėtų
skundų (pranešimų)
skaičius.

ir sumažinta korupcijos
pasireiškimo tikimybė.

procentinė dalis.
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17.

18.

veikų nagrinėjimas.

antikorupcinę
kultūrą

Bendradarbiavimas ir dalinimasis
gerąja patirtimi su kitomis
korupcijos prevenciją
įgyvendinančiomis institucijomis
ar visuomeninėmis
organizacijomis.
Sudaryti sąlygas LMT
darbuotojams anonimiškai
pranešti apie galimas neetiško ar
su galimu piktnaudžiavimu,
sukčiavimu ar korupcijos rizika
susijusio elgesio apraiškas.

Pagal
kompetenciją
vykdyti
korupcijos
prevenciją

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė)

Pagal poreikį

Didinti
valstybės
tarnautojų
atsakomybę ir
atskaitomybę;
Užtikrinti
efektyvų
Antikorupcinės
programos
įgyvendinimą

Lietuvos
mokslo taryba
(vadovybė),
Bendrųjų
reikalų skyrius

Nuolat

galimas korupcijos
apraiškas LMT
skatinimas.
Didėjantis korupcijos
prevencijos priemonių
veiksmingumas ir LMT
darbuotojų
kompetencija.

Procentinė pasitvirtinusių
skundų (pranešimų) dalis.

Padidėjęs LMT
darbuotojų įsitraukimas
į antikorupcinę veiklą.

Pateikta informacija apie
galimybę pranešti
svetainėje
www.esinvesticijos.lt. ir
atitinkamoms tarnyboms.

Susitikimų, renginių,
veikloje įdiegtų gerųjų
praktikų skaičius.

