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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2019 METŲ PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

 
Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas 

rezultatas 

I UŽDAVINYS ATSKLEISTI KORUPCIJOS PRIEŽASTIS 

1.1. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas: 

remiantis, Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos 7 

punktu 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2017 m. III 

ketvirtis 

2018 m. III 

ketvirtis 

2019 m. III 

ketvirtis 

Laiku parengtas 

ir Ūkio 

ministerijai 

pateiktas 

vertinimo 

aprašymas 

1.2. Rašytinis kreipimasis į 

Specialiųjų tyrimų tarnybą 

dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį direktoriaus 

pavaduotojo pareigas  

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Pagal poreikį Užtikrinamas 

asmenų 

tinkamumas 

einamoms 

pareigoms 

2 UŽDAVINYS – SUKURTI TINKAMĄ IR VEIKSMINGĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS CPO LT 

ORGANIZAVIMO, ĮGYVENDINIMO, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS MECHANIZMĄ 

2.1. CPO LT interneto 

tinklalapyje sukurti 

korupcijos prevencijos skiltį 

ir skelbti Bendrųjų 

reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms 

aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

2003 m. balandžio 18 d. 

nutarimu Nr. 480, 17
2 

punkte 

nustatyta informaciją 

CPO LT 

programuotojas- 

analitikas, 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

 

2017 m. II 

ketvirtis 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką 

2.2. CPO LT antikorupcinės 

programos, jos 

įgyvendinimo priemonių 

planų skelbimas CPO LT 

interneto svetainėje 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas, 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Per 5 darbo 

dienas nuo 

patvirtinimo 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką bei 

dalyvavimo 

šalinant 

prielaidas 

korupcijai 

atsirasti ir plisti 



2 

 

skatinimas 

2.3. CPO LT interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie 

Ūkio ministerijos ir ūkio 

ministro valdymo sričiai 

priskirtų įstaigų kovos su 

korupcija 2015–2019 metų 

programos įgyvendinimo 

priemonių plane nustatytų, 

CPO LT priskirtų, 

priemonių vykdymą 

 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas, 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2017 m. II 

ketvirtis 

Visuomenės 

informavimas 

apie CPO LT 

korupcijos 

prevencijos 

politiką 

2.4. CPO LT darbuotojų viešųjų 

ir privačių interesų 

deklaravimo kontrolė 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Nuolat Užtikrintas 

viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimas 

teisės aktų 

nustatyta tvarka 

2.5. CPO LT darbo tvarkos 

taisyklių laikymosi kontrolė. 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Nuolat Nustatyti Darbo 

tvarkos taisyklių 

nesilaikymo 

atvejai atlikti 

tyrimai ir priimti 

sprendimai dėl 

poveikio 

priemonių 

taikymo 

3 UŽDAVINYS – STIPRINTI VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ LAIKYMĄSI 

CPO LT 

 

3.1. Konkursinių pareigų atvejais 

informacijos skelbimas CPO 

LT interneto svetainėje ir 

Valstybės tarnybos 

departamento svetainės 

darbo skelbimų portale 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Esant poreikiui Didinamas 

informacijos apie 

karjeros 

galimybes 

prieinamumas 

4 UŽDAVINYS – TOBULINTI VIDAUS TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIO 

VERTINIMO PROCESĄ 

4.1. Teisės aktų ar jų projektų 

susijusių su viešaisiais 

pirkimais  antikorupcinis 

vertinimas 

CPO LT 

teisininkai 

Esant poreikiui Užtikrinamas 

korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidų 

nustatymas 

4.2. CPO LT vidinių teisės aktų 

antikorupcinis vertinimas 

CPO LT 

teisininkai 

Nuolat (kai 

keičiami ir (ar) 

priimami nauji 

vidiniai teisės 

aktai) 

Įvertintos 

korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidos ir 

sumažinta 



3 

 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

5 UŽDAVINYS – DIDINTI CPO LT DARBUOTOJŲ TEISINĮ SĄMONINGUMĄ IR 

ATSAKINGUMĄ, KELTI JŲ KVALIFIKACIJĄ KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE 

5.1. CPO LT darbuotojų 

informavimas apie 

korupcijos prevencijos 

naujoves, atliktus tyrimus, 

parengtas studijas ir kt. 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat CPO LT 

darbuotojams 

aktuali 

informacija 

pateikiama 

aiškiai ir laiku. 

5.2. Mokymų (vidinių ir 

išorinių), susijusių su CPO 

LT darbuotojų etikos ir 

antikorupcinio elgesio 

nuostatų ugdymu bei 

laikymusi organizavimas 

CPO LT 

darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Kartą per 

metus 

Sudarytos 

galimybės CPO 

LT darbuotojams 

tobulėti 

antikorupcinėje 

srityje. 

 

_________________________________ 

 

 


