PATVIRTINTA
VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos
generalinio direktoriaus
2020 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. VĮ-62
VŠĮ LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO ATASKAITA
I - ASIS PROGRAMOS TIKSLAS - sukurti efektyvią korupcijos prevencijos sistemą LRT, užtikrinti tinkamą jos funkcionavimą.
Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas
Laukiamo rezultato
Pasiekti rezultatai
Nr.
vykdytojas
terminas
rezultatas
vertinimo kriterijai
1 – as uždavinys - sukurti bendrą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą LRT ir užtikrinti jos funkcionavimą.
1.1. LRT
Korupcijos
programos
(toliau
patvirtinimas.

prevencijos
– Programa)

Už korupcijos
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.

1.2. Bendradarbiavimas su STT korupcijos Už korupcijos
prevencijos ir kontrolės vykdymo prevenciją
ir
klausimais.
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
1.3. Pateikti informaciją apie asmenis Personalo
ir
valstybės tarnautojų ir juridinių darbuotojų
asmenų registrui.
saugos skyriaus
personalo
specialistas

Per
vieną
mėnesį
nuo
Programos
parengimo.

Esant
metodinės
pagalbos
poreikiui.

Esant
poreikiui.

Tinkamo
antikorupcinės
aplinkos kūrimo,
korupcijos
prevencijos
funkcionavimo
užtikrinimas.
Gauta
metodinė
pagalba.

Programos
patvirtinimas.

Patvirtinta
2019-05-10
Generalinio
direktoriaus
įsakymu Nr. 1RA-86.

STT
tinklapyje
viešai
paskelbtos „Antikorupcinės
aplinkos
viešajame
sektoriuje
kūrimo
ir
įgyvendinimo
vadovas“
studijavimas
Užtikrinti,
kad Informacijos
Poreikio
pateikti
atitinkamose
pateikimo
atvejų informaciją nebuvo.
pareigose
dirbtų skaičius.
nepriekaištingos
(Informacija
privalomai
reputacijos
teikiama apie asmenis,
asmenys.
kurie įsiteisėjusiu galutiniu
teismo nuosprendžiu yra
pripažinti
padarę
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamas veikas ir
pan.)
Bendradarbiavimo
atvejų skaičius.
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1.4. Prieš asmenį skiriant į pareigas,
nurodytas Korupcijos prevencijos
įstatyme, kreipimasis į STT dėl
informacijos pateikimo.

Personalo
ir Esant
darbuotojų
poreikiui.
saugos skyriaus
vadovas.

Už korupcijos Pagal poreikį.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
1.6. Rengti
Programos
įgyvendinimo Už
korupcijos Kasmet.
priemonių Plano vykdymo ataskaitą, ją prevenciją
ir
teikti LRT generaliniam direktoriui.
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
1.5. LRT korupcijos prevencijos programos
įgyvendinimo
priemonių
plano
keitimai, jų (toliau – Planas)
parengimas, patvirtinimas.

1.7. Pildyti STT pateiktus pavyzdinius Už korupcijos Kasmet.
klausimynus,
siekiant
nustatyti prevenciją
ir
atsparumo korupcijai lygį LRT.
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.

Užtikrinti,
kad Kreipimosi į STT Poreikio
pateikti
atitinkamose
atvejų skaičius.
informaciją nebuvo.
pareigose
dirbtų
nepriekaištingos
Patvirtintas
2019-06-10
reputacijos
Generalinio
direktoriaus
asmenys.
įsakymas Nr. 1RA-102
„Dėl
informacijos
iš
Lietuvos
Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos
gavimo
apie
asmenis,
siekiančius eiti pareigas
LRT, sąrašo tvirtinimo“
Įgyvendintos
Patvirtintas Planas.
Patvirtinta
2019-05-10
korupcijos riziką
Generalinio
direktoriaus
mažinančios
įsakymu Nr. 1RA-86.
priemonės.
Užtikrinti
Parengta ir pateikta Parengta
korupcijos
ataskaita.
ataskaita.
prevencijos
priemonių
vykdymo kontrolę,
atskaitingumą.
LRT
atsparumo Nustatytas
korupcijos lygiui atsparumo
nustatymas.
korupcijai
LRT.

ir

patvirtinta

2019 m. rugsėjo mėn.
apskaičiuotas
atsparumo
lygis korupcijai, užpildžius 10
STT klausimynų, lygis –
0,36.

Jei
vertintume
tik
dokumentaciją korupcijos
prevencijos srityje – lygis
būtų 0,76.
2 – as uždavinys - užtikrinti korupcijos prevencijos koordinavimą LRT ir metodinės pagalbos suteikimą LRT darbuotojams.
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2.1. Darbuotojų
supažindinimas
Programa ir Planu.

su Dokumentų
valdymo
specialistas.

Per
vieną
mėnesį
nuo
Programos
patvirtinimo.

Informacijos apie
vykdomas
LRT
korupcijos
prevencijos
priemones sklaida,
darbuotojų
informuotumo
didinimas.
2.2. Metodinės,
ekspertinės
pagalbos Už korupcijos Nuolat.
LRT
darbuotojų
teikimas LRT darbuotojams korupcijos prevenciją
ir
kompetencijų
prevencijos klausimais.
kontrolės
didinimas,
vykdymą
informacijos apie
atsakingas
vykdomas
LRT
asmuo.
korupcijos
prevencijos
priemones sklaida,
darbuotojų
informuotumo
didinimas.
3 – as uždavinys - užtikrinti teisės aktų projektų antikorupcinių vertinimų atlikimą.

Su
dokumentais Darbuotojai supažindinti.
supažindintas visas
LRT personalas.

Metodinės,
Darbuotojai
metodinės
ekspertinės pagalbos pagalbos į atsakingą asmenį
teikimo
atvejų už korupcijos prevenciją
skaičius.
LRT nesikreipė.
Todėl 2020 metais didelis
dėmesys
bus
skirtas
darbuotojų
švietimui
korupcijos
prevencijos
tematika.

3.1. Atlikti korupcijos pasireiškimo LRT
vertinimo metu, pasirinktų, nustatytų
didelės korupcijos rizikos sritis
reglamentuojančių teisės aktų ar jų
projektų antikorupcinį vertinimą.

Teisės akto, jo Atlikus
Užtikrintas teisės Teisės
aktų,
jų Nevertinta.
Perkeltas
projekto
kasmetinį
aktų, jų projektų projektų
uždavinys į 2020 metus.
rengėjas arba už didelės
antikorupcinis
antikorupcinio
korupcijos
korupcijos
vertinimas,
vertinimo pateiktų
prevenciją
ir rizikos sričių sumažinta
pažymų skaičius.
kontrolės
vertinimą.
korupcijos
vykdymą
pasireiškimo
atsakingas
tikimybė.
asmuo.
4 – as uždavinys - užtikrinti viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi LRT.
4.1. Privačių interesų deklaravimas.

Personalo
ir Teisės
aktų
darbuotojų
nustatytais
saugos skyriaus terminais.
projektų
vadovas.

Teisinė
atitiktis,
sustiprintas
visuomenės
pasitikėjimas,
didesnis
veiklos

Privalančių
99 asmenys
deklaruoti
LRT
darbuotojų
skaičius/procentas.
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skaidrumas.
Teisinė
atitiktis, Privalančių
47 asmenys
sustiprintas
deklaruoti
LRT
visuomenės
darbuotojų
pasitikėjimas,
skaičius/procentas.
didesnis
veiklos
skaidrumas.
4.3. Informacijos apie LRT darbuotojų Personalo
ir Kasmet.
Didesnis veiklos LRT
gautų
ir Nėra gauta tokių duomenų
darbą kitose darbovietėse, susijusiose darbuotojų
skaidrumas,
užfiksuotų duomenų 2019 metais.
su
visuomenės
informavimu, saugos skyriaus
privačiųjų
ir skaičius.
tvarkymas nustatyta tvarka.
personalo
viešųjų
interesų
specialistas.
konflikto
vengimas.
5 – as uždavinys - gerinti sudarytas galimybes LRT pateikti informaciją apie joje pareigas einančių darbuotojų korupcinio pobūdžio ir kitus pažeidimus.
4.2. Turto deklaravimas.

Personalo
ir Teisės
aktų
darbuotojų
nustatytais
saugos skyriaus terminais.
projektų
vadovas.

5.1. Skundų, pareiškimų nagrinėjimas dėl
galimų
korupcinio
pobūdžio
nusikalstamų veikų atvejų ir pasiūlymų
analizavimas
dėl
korupcijos
prevencijos.

Generalinis
direktorius.
Už
korupcijos
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas asmuo.

5.2. LRT sudarytos galimybės pranešti apie
korupcinio pobūdžio nusikalstamų
veikų atvejus, galimybės pranešti
formų tobulinimas.

Už
korupcijos Esant
prevenciją
ir poreikiui.
kontrolės
vykdymą
atsakingas asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių medijų
grupės
vyriausiasis

Gavus
skundą,
pareiškimą,
pasiūlymą.

Gauti pasiūlymus
dėl
prevencinių
priemonių, kurių
vykdymas
leistų
sumažinti
(pašalinti)
korupcijos
pasireiškimo
tikimybę.
Gauti
informaciją
apie
galimą korupcinę
veiką.
Užtikrintas
LRT
atvirumas,
pasiekiamumas,
pranešimų sistemos
tobulinimas.

Gautų
skundų, 2019 m. gauti 2 (du) su
pareiškimų,
LRT veikla susiję skundai
pasiūlymų skaičius. ir 4 (keturi), nesusiję su
LRT.

Tobulinimo
skaičius.

atvejų Korupcijos
prevencijos
skiltis iškelta į labiau
matomą vietą LRT.LT
portale.
Vidinėmis komunikacijos
priemonėmis primenama
darbuotojams apie jų teisę
pranešti
apie
galimai
korupcinio pobūdžio veikas
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projektų vadovas.
LRT.
II - ASIS PROGRAMOS TIKSLAS - šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir
įgyvendinant išvadose dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones LRT veiklos srityse, tobulinti teisinį
reglamentavimą ir įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas korupcijos apraiškas.
Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas
Laukiamo rezultato
Pasiekti rezultatai
Nr.
vykdytojas
terminas
rezultatas
vertinimo kriterijai
1-as uždavinys - nustatyti svarbiausius korupcijos rizikos veiksnius LRT veiklos srityse.
1.1. Nustatyti didelės tikimybės korupcijos Už korupcijos Kasmet.
rizikos pasireiškimo sritis LRT.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.

1.2. Atlikti pasirinktų LRT veiklos sričių Už korupcijos
korupcijos pasireiškimo tikimybės prevenciją
ir
vertinimą.
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
2-as uždavinys - užtikrinti motyvuotoje išvadoje dėl korupcijos
atskaitomybę už jų įgyvendinimą.
2.1. Motyvuotos
išvados
parengimas, LRT generalinis
patvirtinimas.
direktorius.
Už korupcijos
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
2.2. Motyvuotos išvados pateikimas STT.
LRT generalinis
direktorius.

Kasmet.

Sudaryti prielaidas,
kad būtų nustatytos
didžiausią
korupcijos riziką
turinčios
LRT
veiklos
sritys,
šalinti
galimus
korupcijos rizikos
veiksnius.
Nustatyti
korupcijos rizikos
veiksnius,
jų
kontrolės, šalinimo
būdus.

Nustatytų
veiklos Nustatytas sąrašas
sričių sąrašas.

LRT generaliniam 2019 m. atliktas vertinimas
direktoriui pateiktų viešųjų pirkimų srityje.
veiklos
srities
vertinimo aprašymų
skaičius.

pasireiškimo tikimybės pateiktų korupcijos riziką mažinančių priemonių įgyvendinimą ir
Kasmet.

Įgyvendintos
Patvirtinta
korupcijos riziką motyvuota išvada.
mažinančios
priemonės.

Atsižvelgiant į pastabų
viešųjų pirkimų srityje
mažareikšmiškumą,
motyvuota išvada nerengta.

Esant
poreikiui.

Korupcijos rizikos Motyvuotos išvados
analizės atlikimas. pateikimas STT arba
atlikta
korupcijos
rizikos analizė.

Atsižvelgiant į pastabų
mažareikšmiškumą, išvada
nerengta ir STT teikiama
nebus.
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3-as uždavinys - jeigu būtų atlikta LRT veiklos sričių, STT korupcijos rizikos analizė, įgyvendinti STT pateiktas korupcijos prevencijos priemones.
3.1. Programos, Plano, reikiamų teisės aktų Už
korupcijos Po korupcijos Įgyvendintos
Įgyvendintos
STT korupcijos rizikos
keitimas, atnaujinimas, rengimas.
prevenciją
ir analizės
reikiamos,
STT priemonės,
jų analizė LRT atliekama
kontrolės
atlikimo,
rekomenduotos
skaičius.
nebuvo.
vykdymą
pagal poreikį. korupcijos
atsakingas
prevencijos
asmuo.
priemonės, teisinė
Kiti, konkrečios
atitiktis.
tobulinamos LRT
veiklos
srities
darbuotojai.
III - ASIS PROGRAMOS TIKSLAS - didinti LRT darbuotojų atsparumą korupcijai ir darbo etikos lygį, ugdyti jų antikorupcinę kultūrą,
užtikrinti LRT antikorupcinės veiklos viešumą.
Eil.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas
Laukiamo rezultato
Pasiekti rezultatai
Nr.
vykdytojas
terminas
rezultatas
vertinimo kriterijai
1-as uždavinys - didinti LRT darbuotojų atsparumą korupcijai, užtikrinti etikos standartų taikymą LRT.
1.1. Parengti
vidaus
teisės
aktus,
reglamentuojančius LRT žurnalistų ir
kitų LRT darbuotojų darbo tvarkos
ypatumus ir/ar elgesio principus.

Personalo
ir 2019 m.
darbuotojų
saugos skyriaus
personalo
vadovas

1.2. Rengti LRT darbuotojų tolerancijos Už korupcijos Esant
korupcijai nustatymo anketą kaip prevenciją
ir poreikiui.
korupcijos prevencijos priemonę.
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.

2-as uždavinys - mokyti LRT darbuotojus korupcijos prevencijos klausimais.

Užtikrinti,
kad
LRT darbuotojai
laikytųsi
LRT
nustatytų darbo ir
elgesio taisyklių.

Patvirtintas
teisės
aktas,
reglamentuojantis
LRT žurnalistų ir
kitų LRT darbuotojų
darbo
tvarkos
ypatumus
ir/ar
elgesio principus.
Didesnis atvirumas Interneto
portale
visuomenei,
LRT.LT,
skiltyje
tinkamas,
,,Korupcijos
pakankamas
jos prevencija“
informavimas.
paskelbtas
LRT
darbuotojų
tolerancijos
korupcijai
nustatymo indeksas.

Patvirtintos LRT vidaus
darbo tvarkos taisyklės,
kurių priedas - LRT
žurnalistų etikos kodeksas
(2019 m.).

Anketos
rengimas
perkeliamas į 2020 m.
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2.1. Organizuoti mokymus viešųjų pirkimų
procedūras atliekantiems asmenims
viešųjų bei privačių interesų derinimo
bei korupcijos prevencijos temomis.

Personalo
ir Periodiškai.
darbuotojų
saugos skyriaus
personalo
specialistas

LRT darbuotojų, Suorganizuoti
dalyvaujančių
mokymai.
viešųjų
pirkimų
organizavimo
ir
vykdymo procese,
kvalifikacijos
pakėlimas
korupcijos
prevencijos srityje.
3-as uždavinys - informuoti visuomenę apie LRT vykdomas korupcijos prevencijos priemones.

Vidiniai
mokymai
mokymus viešųjų pirkimų
procedūras atliekantiems
asmenims vyksta nuolat.
2020
m.
II
ketvirtį
planuojama
teorinė
paskaita
korupcijos
prevencijos tema LRT
darbuotojams.

3.1. LRT tarybos atitinkamų metų veiklos
ataskaitos skelbimas interneto portale
LRT.LT.

Už korupcijos Kasmet.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.
Už korupcijos Nuolat.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.

Paskelbta LRT.LT portale.

3.2. Galimybės sudarymas visuomenei
LRT interneto portale pateikti savo
atsiliepimus, pastabas, komentarus (dėl
LRT veiklos, galimų korupcijos
apraiškų ir kitų klausimų).

Didesnis atvirumas Paskelbta ataskaita
visuomenei,
tinkamas,
pakankamas
jos
informavimas.

Didesnis atvirumas
visuomenei,
didesnis
LRT
pasiekiamumas.

Sudaryta galimybė
pateikti komentarus,
atsiliepimus,
pastabas.

„Bendraukime“
skiltis
LRT.LT portale, kurioje
visuomenė gali pareikšti
savo nuomonę, pateikti
savo atsiliepimus, pastabas,
komentarus
dėl
LRT
veiklos.
Dėl galimų korupcijos
apraiškų – trys būdai:
anoniminė anketa LRT.LT
portale,
el.
paštu
pranesk@lrt.lt ir paprastu
paštu.
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3.3. Informacijos apie LRT nustatytus
korupcijos atvejus skelbimas LRT
interneto portale LRT.LT.

3.4. Einamųjų metų LRT viešųjų pirkimų
suvestinės skelbimas interneto portale
LRT.LT.

3.5. Informacijos apie LRT vykdomus
viešuosius pirkimus (konkursus) ir jų
rezultatus, sudarytas viešųjų pirkimų
sutartis skelbimas interneto portale
LRT.LT.

Už korupcijos
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.
Viešųjų
pirkimų
skyriaus
vadovas ir (ar)
specialistas.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.
Viešųjų
pirkimų
skyriaus
vadovas ir (ar)
specialistas.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų

Per 10 darbo
dienų nuo
informacijos iš
kompetentingų
institucijų
gavimo
dienos.

Didesnis atvirumas LRT
gautų
ir
visuomenei,
paskelbtų duomenų
tinkamas,
skaičius.
pakankamas
jos
informavimas.

Dėl filmo su lietuvišku
įgarsinimu
nutekinimo
prieš eterį į internetinę
platformą
dar
vyksta
ikiteisminis tyrimas.

Kasmet.

Bus
užtikrintas
viešųjų
pirkimų
skaidrumas.
pateikimas
interneto
portale
LRT.LT.

Nuorodos į Centrinę Suvestinė pateikta LRT.LT
viešųjų
pirkimų portale.
informacinę sistemą
paskelbimas
interneto
portale
LRT.LT.

Nuolat.

Bus
užtikrintas
viešųjų
pirkimų
skaidrumas.
pateikimas
interneto
portale
LRT.LT.

Nuorodos į Centrinę
viešųjų
pirkimų
informacinę sistemą
paskelbimas
interneto
portale
LRT.LT.

LRT.LT portale įkelta
aktyvi nuoroda apie LRT
skelbiamus
einamuosius
pirkimus.
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3.6. Informacija apie LRT telefoną, kuriuo
galima kreiptis dėl galimų korupcijos
apraiškų (pasitikėjimo telefonas);
Informacija apie STT „karštosios linijos
telefoną“ (+37052663333);
informacija apie STT el. paštą
(stt@stt.lt);

vadovas.
Už korupcijos Nuolat.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.

Didesnis atvirumas
visuomenei,
didesnis
LRT
pasiekiamumas.

Paskelbti
LRT
paskelbti
trys
komunikavimo
pranešimo būdai:
priemonės,
būdai 1. anketa LRT.LT portale;
interneto
portale 2. el.paštu:
LRT.LT.
pranesk@lrt.lt;
3. paprastu
paštu
adresuojant
„Už
korupcijos prevenciją
LRT
atsakingam
asmeniui”.
Dėl
LRT
specialios
telefono
linijos
dar
svarstoma.

STT kontaktai paskelbti
LRT.LT portale skiltyje
„korupcijos prevencija“.
3.7. Programos ir jos Plano paskelbimas Už korupcijos Per
vieną Didesnis atvirumas Paskelbta
Paskelbta LRT.LT portale
interneto portale LRT.LT.
prevenciją
ir mėnesį
nuo visuomenei,
informacija interneto 2019 m. gegužės mėnesį.
kontrolės
Programos ir didesnis
LRT portale LRT.LT.
vykdymą
Plano
pasiekiamumas.
atsakingas
patvirtinimo.
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.
3.8. Plano ataskaitos paskelbimas interneto Už korupcijos Per
vieną Didesnis atvirumas Paskelbta
Planuojama
paskelbti
portale LRT.LT.
prevenciją
ir mėnesį
nuo visuomenei,
informacija interneto LRT.LT
portale
po
kontrolės
ataskaitos
didesnis
LRT portale LRT.LT.
patvirtinimo
generalinio
vykdymą
pateikimo.
pasiekiamumas.
direktoriaus įsakymu.
atsakingas
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asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.
3.9. Nustatyto LRT atsparumo korupcijai Už korupcijos Kasmet.
lygio paskelbimas.
prevenciją
ir
kontrolės
vykdymą
atsakingas
asmuo.
Mobiliųjų
aplikacijų
ir
socialinių
medijų grupės
vyriausiasis
projektų
vadovas.

Didesnis atvirumas
visuomenei,
tinkamas,
pakankamas
jos
informavimas.

Interneto
portale Paskelbta LRT.LT portale
LRT.LT,
skiltyje 2019 m. rugsėjo mėnesį.
,,Korupcijos
prevencija“
paskelbtas nustatytas
atsparumo
korupcijai
lygis
LRT.

