UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“
Skaidrumo politikos (antikorupcinės programos) priedas
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS GATVIŲ APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLAI“ SKAIDRUMO POLITIKOS (ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS)
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
I.
TEISĖS AKTAIS NUSTATYTŲ IR SAVIVALDYBĖS DELEGUOTŲ VEIKLOS SRIČIŲ ANTIKORUPCINĖ ANALIZĖ BEI VERTINIMAS
Priemonės pavadinimas
Atsakingas
Įvykdymo laikas
Laukiami rezultatai
Vertinimo kriterijai
Atlikti apšvietimo įrenginių priežiūrą bei Skaidrumo grupė
Kiekvienų metų III
Nustatytos aplinkybės, Parengtas ir Vilniaus m.
remontą reglamentuojančiuose teisės
ketvirtis
sąlygojančios
savivaldybei pateiktas
aktuose nustatytų ir Vilniaus m.
korupcijos riziką
veiklos sričių vertinimo
savivaldybės deleguotų veiklos sričių
aprašymas bei, prireikus,
korupcijos rizikos analizę ir vertinimą
pasiūlytos korupcijos riziką
mažinančios priemonės
VGAET teisės aktų antikorupcinis
Personalo ir teisės
Nuolat
Identifikuotos ir
VGAET teisės aktų taikymo
vertinimas
tarnyba
pašalintos korupcijos
metu nenustatytos
rizikos prielaidos
korupcijos rizikos prielaidos
II.
VGAET VYKDOMOS VEIKLOS ANALIZĖ, SKAIDRUMO VERTYBĖS PUOSELĖJIMAS, DARBUOTOJŲ MOKYMAI
Priemonės pavadinimas
Atsakingas
Įvykdymo laikas
Laukiami rezultatai
Priminti darbuotojams apie viešųjų ir
Skaidrumo grupė,
Kiekvienų metų I ketvirtis Darbuotojams
privačių interesų reikalavimų vykdymą
Personalo ir teisės
pateikta informacija
tarnyba
kaip tinkamai vykdyti
viešųjų ir privačių
interesų reikalavimus
Įvertinti tikslingumą viešinti projektų
Skaidrumo grupė
2017 IV ketvirtis
Prevencinė priemonė
vystytojus ar rangovus, darbus atlikusius
siekiant mažinti darbų
nesilaikant projekto reikalavimų
atlikimą nesilaikant
projekto reikalavimų
Organizuoti VGAET darbuotojų
Skaidrumo grupė,
Kartą per metus
Darbuotojų skaidrumo
mokymus skaidrumo temomis
Personalo ir teisės
suvokimo ir jo
tarnyba
skatinimo ugdymas
Atlikti VGAET darbuotojų apklausą,
Skaidrumo grupė
Kartą per 2 metus
Nustatyti, kokių
siekiant nustatyti korupcijos toleravimo
korupcijos prevencijos
lygį
priemonių reikėtų

Vertinimo kriterijai
Pateikta informacija

Parengti siūlymai dėl darbų
atlikimo nesilaikant projekto
reikalavimų atvejų viešinimo
Įvykę mokymai

Atlikta apklausa

Atlikti anonimines projektų vystytojų,
rangovų ir projektuotojų apklausas
siekiant nustatyti, kaip VGAET
vertinama korupcijos požiūriu
Užtikrinti pranešėjų apie galimą
korupcijos pasireiškimą apsaugą ir
anonimiškumą
Atlikti VGAET Skaidrumo politikoje
(antikorupcinėje programoje) nurodytų
korupcijos pasireiškimo rizikos sričių
vertinimą

Skaidrumo grupė

Kartą per metus

Nustatyti, kokių
korupcijos prevencijos
priemonių reikėtų

Skaidrumo grupė,
Valdymo centro IT skyrius

Nuolat

Užtikrintas pranešėjų
pasitikėjimas

Skaidrumo grupė

Kiekvieną ketvirtį po
vieną sritį, pagal
Skaidrumo grupės
patvirtintą planą

Atlikta apklausa

Paskelbta informacija apie
pranešėjų apsaugos ir
anonimiškumo užtikrinimą
Identifikuotos ir
Parengta ir VGAET
pašalintos korupcijos
direktoriui pateikta
pasireiškimo prielaidos vertinimo ataskaita

