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

VYKDYMO 2019 M. ATASKAITA 

Eil Nr. 
Uždavinio 

pavadinimas 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Laukiamas 

rezultatas 

Įvykdymo 

terminas 
Rezultatas 

1. 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 

Laiku parengtas ir 

Ūkio ministerijai 

pateiktas vertinimo 

aprašymas. 

2019 m. III 

ketvirtis 
Įvykdyta. 

 

Viešosios įstaigos CPO LT 2019 m. 

spalio 21 d. raštu Nr. 1S-764 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo aprašymas pateiktas 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijai, taip pat 

paskelbtas CPO LT interneto 

tinklalapyje adresu: 

https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2019/10/Korupcijos-

pasirei%C5%A1kimo-

tikimyb%C4%97s-nustatymas-

vie%C5%A1ojoje-%C4%AFstaigoje-

CPO-LT-2019-m..pdf 

1.2. Rašytinis kreipimasis 

į Specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį direktoriaus 

pavaduotojo pareigas 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Užtikrinamas asmenų 

tinkamumas 

einamoms pareigoms. 

Pagal poreikį Nebuvo poreikio. 

 

 

2. 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 

CPO LT 

programuotojas-

analitikas, CPO LT 

darbuotojas atsakingas 

už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę 

Visuomenės 

informavimas apie 

CPO LT korupcijos 

prevencijos politiką. 

2017 m. II 

ketvirtis 
Įvykdyta.  

 

CPO LT interneto tinklapyje sukurta 

skiltis „Korupcijos prevencija“ 

(https://www.cpo.lt/korupcijos-

prevencija/). 
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2003 m. balandžio 18 d. 

nutarimu Nr. 480, 172 

punkte nustatytą 

informaciją 

Papildomai įvykdyta.  

 

CPO LT interneto tinklalapyje sukurta 

skiltis „Pranešėjų apsauga“  

(https://www.cpo.lt/praneseju-

apsauga/). 

Viešosios įstaigos CPO LT 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. 

įsakymu Nr. 3V-516 patvirtintas 

informacijos apie pažeidimus CPO LT 

teikimo tvarkos aprašas. 

Informacijos apie pažeidimus CPO LT 

teikimo tvarkos aprašas nustato 

informacijos apie CPO LT galimai 

rengiamus, padarytus ar daromus 

pažeidimus teikimo, informacijos apie 

pažeidimus priėmimo CPO LT 

veikiančiu vidiniu informacijos apie 

pažeidimus teikimo kanalu, jos 

vertinimo ir sprendimų priėmimo 

tvarką. CPO LT veikiančiu vidiniu 

informacijos apie pažeidimus teikimo 

kanalu informaciją turi teisę pateikti 

asmuo, kurį su CPO LT sieja ar siejo 

tarnybos ar darbo santykiai arba 

sutartiniai santykiai (konsultavimo, 

rangos, stažuotės, praktikos, 

savanorystės ir pan.). 
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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 

Visuomenės 

informavimas apie 

CPO LT korupcijos 

prevencijos politiką 

bei dalyvavimo 

šalinant prielaidas 

korupcijai atsirasti ir 

plisti skatinimas. 

Per 5 darbo 

dienas nuo 

patvirtinimo 

Įvykdyta. 

 

Skelbiama ir atnaujinama informacija 

CPO LT interneto tinklapyje. 

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 

Visuomenės 

informavimas apie 

CPO LT korupcijos 

prevencijos politiką 

2017 m. II 

ketvirtis 
Įvykdyta.  

 

Skelbiama ir atnaujinama informacija 

CPO LT interneto tinklapyje. 

2.4. CPO LT darbuotojų 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo 

kontrolė. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą. 

Užtikrintas viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimas teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

Nuolat Vykdoma nuolat.  

 

Viešosios įstaigos CPO LT 

direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. 

įsakymu Nr. 3V-215 patvirtintas CPO 

LT darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų derinimo tvarkos aprašas. 

 

2.5. CPO LT darbo 

tvarkos taisyklių 

laikymosi kontrolė. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

personalo valdymą 

Nustatyti darbo 

tvarkos taisyklių 

nesilaikymo atvejai 

atlikti tyrimai ir 

priimti sprendimai 

dėl poveikio 

priemonių taikymo. 

Nuolat Vykdoma nuolat. 

 

Einamaisiais metais nebuvo nustatytų 

darbo tvarkos taisyklių nesilaikymo 

atvejų.  
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3. 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. 

Didinamas 

informacijos apie 

karjeros galimybes 

prieinamumas. 

Esant 

poreikiui 
Įvykdyta. 

 

Darbo skelbimai skelbiami CPO LT 

interneto svetainėje. Konkursai 

skelbiami ir vykdomi Valstybės 

tarnybos valdymo informacinėje 

sistemoje VATARAS ir VATIS. 

4. Tobulinti vidaus 

teisės aktų 

antikorupcinio 

vertinimo procesą 

4.1. Teisės aktų ar jų 

projektų susijusių su 

viešaisiais pirkimais  

antikorupcinis vertinimas 

CPO LT teisininkas Užtikrinamas 

korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidų nustatymas 

Esant 

poreikiui 

Nebuvo poreikio. 

4.2. CPO LT vidinių teisės 

aktų antikorupcinis 

vertinimas 

CPO LT teisininkas Įvertintos korupcijos 

pasireiškimo 

prielaidos ir 

sumažinta korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė. 

Nuolat (kai 

keičiami ir 

(ar) priimami 

nauji vidiniai 

teisės aktai) 

Nebuvo poreikio. 

5. 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 

CPO LT 

darbuotojams aktuali 

informacija 

pateikiama aiškiai ir 

laiku. 

Nuolat Įvykdyta. 

 

2019 m. kovo 22 d. CPO LT 

darbuotojams buvo siūloma užpildyti 

„CPO LT darbuotojų tolerancijos 

korupcijai anoniminę apklausą“, kurios 

rezultatai buvo susisteminti, 

apibendrinti ir paviešinti CPO LT 

kolektyvui. Viso apklausoje dalyvavo 

21 CPO LT darbuotojas. Į klausimus, 

ar CPO LT yra paveikta korupcijos ir 

ar darbovietėje toleruojama korupcija, 

net 95 proc. respondentų atsakė, kad 

ne. Į klausimus, kokios CPO LT 

korupcijos formos labiausiai tikėtinos 

ir ar CPO LT vykdomos korupcijos 

prevencijos priemonės, respondentai 

pateikė galimas korupcijos formas 

CPO LT. 88 proc. respondentų nurodė, 
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kad korupcijos prevencijos priemonės 

CPO LT yra vykdomos. 

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 

Sudarytos galimybės 

CPO LT 

darbuotojams tobulėti 

antikorupcinėje 

srityje. 

Kartą per 

metus 
Įvykdyta. 

 

2019 m. rugsėjo 4 d. išplatinti 

nuotoliniai Lenkijos centrinio kovos su 

korupcija biuro (lenk. CBA) sukurto e. 

mokymų modulio mokymai, kuriuose 

atskleidžiamas korupcijos reiškinys ir 

pateikiamas antikorupcinių mokymų 

ciklas, skirtas viešojo sektoriaus 

atstovams, verslininkams ir jaunimui 

(https://szkolenia-

antykorupcyjne.edu.pl/). Mokymų 

turinys apima tris sritis: korupciją 

viešajame sektoriuje, korupciją verslo 

aplinkoje ir socialines korupcijos 

pasekmes. Korupcija – daugialypis 

reiškinys, todėl, esant galimybei, CPO 

LT darbuotojams buvo siūloma 

peržiūrėti visas temas ir pasitikrinti 

savo žinias šioje srityje. 

 


