VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO
VYKDYMO 2018 M. ATASKAITA
Eil Nr.
1.

2.

Uždavinio
Priemonės pavadinimas
pavadinimas
Atskleisti korupcijos 1.1.
Korupcijos
priežastis
pasireiškimo tikimybės
nustatymas
remiantis
Korupcijos
rizikos
analizės atlikimo tvarkos
17
7 punktu
1.2. Rašytinis kreipimasis
į
Specialiųjų tyrimų
tarnybą dėl informacijos
apie asmenį, siekiantį eiti
arba einantį direktoriaus
pavaduotojo pareigas

Sukurti tinkamą ir
veiksmingą
korupcijos
prevencijos CPO LT
organizavimo,
įgyvendinimo,
priežiūros
ir

2.1. CPO LT interneto
tinklalapyje
sukurti
korupcijos
prevencijos
skiltį ir skelbti Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir
įstaigų
interneto

Vykdytojai

Laukiamas
Įvykdymo
rezultatas
terminas
Laiku parengtas ir 2018 m. III
Ūkio
ministerijai ketvirtis
pateiktas vertinimo
aprašymas

Rezultatas

Įvykdyta
(http://www.cpo.lt/wpcontent/uploads/2018/10/Korupcijospasirei%C5%A1kimotikimyb%C4%97s-nustatymasvie%C5%A1ojoje-%C4%AFstaigojeCPO-LT-2018-m..pdf).
Užtikrinamas asmenų Pagal poreikį
Įvykdyta.
tinkamumas
2018 m. poreikio kreiptis į Specialiųjų
einamoms pareigoms
tyrimų tarnybą dėl informacijos apie
CPO LT darbuotojas
asmenį, siekiantį eiti arba einantį
atsakingas už
direktoriaus pavaduotojo pareigas,
korupcijos prevenciją
pateikimo
nebuvo.
Tačiau
ir kontrolę
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9
straipsnyje nustatyta tvarka buvo
kreiptasi į Specialiųjų tyrimų tarnybą
dėl laimėjusių kandidatų eiti:
1. Viešosios įstaigos CPO LT
vyriausiojo buhalterio pareigas;
2. Viešosios įstaigos CPO LT
Antrosios centralizuotų viešųjų pirkimų skyriaus vadovo pareigas;
3. Viešosios įstaigos CPO LT
Pirkimų vykdymo skyriaus vedėjo
pareigas.
CPO
LT Visuomenės
2017 m. II Įvykdyta.
programuotojasinformavimas
apie ketvirtis
CPO LT interneto tinklapyje sukurta
analitikas,
CPO LT korupcijos
skiltis „Korupcijos prevencija“ ir
CPO LT darbuotojas prevencijos politiką
skelbiama, atnaujinama informacija:
atsakingas
už
1. Viešosios įstaigos CPO LT kovos
korupcijos prevenciją
su
korupcija
2017-2019
metų
ir kontrolę
programa;
CPO LT darbuotojas
atsakingas už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę

1

kontrolės
mechanizmą

svetainėms
aprašo,
patvirtinto
Lietuvos
Respublikos Vyriausybės
2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480, 172
punkte
nustatytą
informaciją

2.2.
CPO
LT
antikorupcinės
programos,
jos
įgyvendinimo priemonių
planų skelbimas CPO LT
interneto svetainėje

CPO
LT
programuotojasanalitikas,
CPO LT darbuotojas
atsakingas
už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę

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.
2.4. CPO LT darbuotojų
viešųjų
ir
privačių
interesų
deklaravimo
kontrolė.

CPO
LT
programuotojasanalitikas,
CPO LT darbuotojas
atsakingas
už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę

2. jos įgyvendinimo priemonių planas;
3. anketa apie korupcijos prevencijos
vykdytojus/ atsakingus asmenis;
4. korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas;
5. informacija, kad Viešoji įstaiga
CPO LT duomenis apie laimėjusius
kandidatus į pareigybes renka
vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91
straipsnių nuostatomis.
Visuomenės
Per 5 darbo Įvykdyta.
informavimas
apie dienas
nuo Skelbiama ir atnaujinama informacija
CPO LT korupcijos patvirtinimo
CPO LT interneto tinklapyje.
prevencijos politiką
bei
dalyvavimo
šalinant
prielaidas
korupcijai atsirasti ir
plisti skatinimas
Visuomenės
2017 m.
informavimas
apie ketvirtis
CPO LT korupcijos
prevencijos politiką

CPO LT darbuotojas Užtikrintas viešųjų ir Nuolat
atsakingas
už privačių
interesų
personalo valdymą.
deklaravimas teisės
aktų nustatyta tvarka.
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II Įvykdyta.
Skelbiama ir atnaujinama informacija
CPO LT interneto tinklapyje.

Vykdoma nuolat. Viešosios įstaigos
CPO LT direktoriaus 2018 m. gegužės
29 d. įsakymu Nr. 3V-121 paskirtas
asmuo atsakingas už Viešosios
įstaigos CPO LT darbuotojų privačių
interesų
deklaracijų
pateikimo

kontrolę.
2.5. CPO LT darbo CPO LT darbuotojas Nustatyti
darbo Nuolat
tvarkos
taisyklių atsakingas
už tvarkos
taisyklių
laikymosi kontrolė.
personalo valdymą
nesilaikymo atvejai
atlikti tyrimai ir
priimti
sprendimai
dėl
poveikio
priemonių taikymo.

3.

4.

5.

Stiprinti viešumo ir 3.1. Konkursinių pareigų
skaidrumo principų atvejais
informacijos
laikymąsi CPO LT
skelbimas
CPO
LT
interneto svetainėje ir
Valstybės
tarnybos
departamento svetainės
darbo skelbimų portale.
Tobulinti
vidaus 4.1. Teisės aktų ar jų
teisės
aktų projektų susijusių su
antikorupcinio
viešaisiais
pirkimais
vertinimo procesą
antikorupcinis vertinimas
4.2. CPO LT vidinių
teisės aktų antikorupcinis
vertinimas

Didinti CPO LT
darbuotojų
teisinį
sąmoningumą
ir
atsakingumą, kelti jų
kvalifikaciją
korupcijos

5.1. CPO LT darbuotojų
informavimas
apie
korupcijos
prevencijos
naujoves,
atliktus
tyrimus,
parengtas
studijas ir kt.

CPO LT darbuotojas Didinamas
Esant
atsakingas
už informacijos
apie poreikiui
personalo valdymą.
karjeros galimybes
prieinamumas.

CPO LT teisininkas

CPO LT teisininkas

CPO LT darbuotojas
atsakingas
už
korupcijos prevenciją
ir kontrolę.
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Užtikrinamas
korupcijos
pasireiškimo
prielaidų nustatymas
Įvertintos korupcijos
pasireiškimo
prielaidos
ir
sumažinta korupcijos
pasireiškimo
tikimybė

Esant
poreikiui

Vykdoma nuolat.
Einamaisiais metais nebuvo nustatytų
darbo tvarkos taisyklių nesilaikymo
atvejų.
Viešosios
įstaigos
CPO
LT
direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. 3V-193 patvirtintas
Viešosios įstaigos CPO LT darbo
reglamentas.
Vykdoma.
Darbo skelbimai skelbiami CPO LT
interneto
svetainėje,
Valstybės
tarnybos
valdymo
informacinėje
sistemoje VATARAS ir VATIS.

Nebuvo poreikio.

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

CPO
LT Nuolat
darbuotojams aktuali
informacija
pateikiama aiškiai ir
laiku

Vykdoma nuolat.

prevencijos srityje

5.2. Mokymų (vidinių ir
išorinių), susijusių su
CPO LT darbuotojų
etikos ir antikorupcinio
elgesio nuostatų ugdymu
bei
laikymusi
organizavimas

CPO LT darbuotojas Sudarytos galimybės Kartą
atsakingas
už CPO
LT metus
korupcijos prevenciją darbuotojams
ir kontrolę
tobulėti
antikorupcinėje
srityje.
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per Įvykdyta.
2018 m. spalio 19 d. Viešosios
įstaigos CPO LT darbuotojams buvo
išplatinti
nuotoliniai
Specialiųjų
tyrimų tarnybos mokymai „Rizikos ir
galimos
korupcijos
apraiškos
viešuosiuose
pirkimuose“
(https://www.youtube.com/watch
?v=Yb2fO4HQLig&t=13s).

