
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CPO LT 2020-2022 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS 

 ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2020 M. ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingi 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Įgyvendinimas 

 

1 UŽDAVINYS – Didinti CPO LT veiklos viešumą 

 
1. Nustatyti Viešosios įstaigos CPO LT (toliau 

– CPO LT) darbuotojams pareigą CPO LT 

internetinės svetainės www.cpo.lt 

elektroniniame kalendoriuje žymėti 

susitikimus su CPO LT veikla 

suinteresuotais asmenimis. 

CPO LT teisininkas 

 

 

 

 

 

 

 

CPO LT darbuotojai 

CPO LT atstovas 

ryšiams su visuomene 

Nustatyti  

iki 2020-07-31 

 

 

 

 

 

 

Nuolat 

Viešumo didinimas ir 

korupcijos rizikos 

pasireiškimo mažinimas  

tiesioginiame kontakte su 

suinteresuotais asmenimis. 

Įvykdyta. 

CPO LT 2020-07-31 direktoriaus įsakymu 

Nr. 3V-510 CPO LT darbo reglamentas 

papildytas 152(1) punktu, kuriame 

numatyta, kad kiekvienas CPO LT 

darbuotojas savo darbinius susitikimus su 

suinteresuotais asmenimis registruoja CPO 

LT internetinėje svetainėje. 

Įvykdyta. 

CPO LT internetinės svetainės  www.cpo.lt 

skiltyje „Struktūra ir kontaktai“ sukurta 

grafa „Susitikimai“, kurios elektroninio 

kalendoriaus aplinkoje CPO LT darbuotojai 

ir CPO LT atstovas ryšiams su visuomene 

žymi  susitikimus su CPO LT veikla 

suinteresuotais asmenimis 

(https://www.cpo.lt/susitikimai/). 

 

2 UŽDAVINYS – padėti atskleisti ir sumažinti korupcijos priežastis, galinčias sudaryti sąlygas neskaidriai CPO LT darbuotojų ir CPO LT informacinių 

sistemų naudotojų veiklai 

 

2. Stiprinti CPO LT darbuotojų skaidrumo 

vertybių ir antikorupcinės politikos įstaigoje 

laikymąsi:  

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Didėjanti CPO LT 

darbuotojų kompetencija 

identifikuojant korupcijos 

apraiškas ir jų netoleravimas. 

 

2.1. Viešinti darbuotojams faktinius skaidrumo 

pavyzdžius įvykusius įstaigoje; 

 

Vykdoma nuolat. 

http://www.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/
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2.2. Vykdyti darbuotojų mokymus tikslu lavinti 

įgūdžius atpažinti korupcinius veiksnius 

atliekant darbines funkcijas. 

Įvykdyta1. 

 

3. Parengti ir vykdyti CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojų apklausą siekiant 

nustatyti jų ir CPO LT skaidrumo vertinimą. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

CPO LT atstovas 

ryšiams su visuomene 

Parengti  

iki 2020-06-30 

 

Nuolat 

Gautas CPO LT ir CPO LT 

elektroninio katalogo 

naudotojų veiklos skaidrumo 

įvertinimas, nustatytos CPO 

LT veiklos sritys, kuriose 

korupcijos tikimybė 

didžiausia. 

Įvykdyta2. 

 

 

4. Vykdyti aktyvią analitinių duomenų analizę, 

elgsenos stebėseną siekiant nustatyti ir 

prevenciškai užkardyti galimus CPO LT 

elektroninio katalogo naudotojų korupcinius 

veiksmus. 

CPO LT darbuotojai 

CPO LT 

Informacinių sistemų 

skyriaus projektų 

vadovas 

CPO LT 

Nuolat Savalaikiai nustatyti ir 

prevenciškai užkardyti 

galimi CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojų 

korupciniai veiksmai. 

Vykdoma nuolat. 

 
1 2020 metais vykdyti CPO LT darbuotojų mokymai tikslu lavinti įgūdžius atpažinti korupcinius veiksnius atliekant darbines funkcijas: 

2020-09-29 Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymai tema „Korupcijos rizika viešuosiuose pirkimuose“; 

2020-05-18 išplatintos nuotolinės Specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio švietimo video paskaitos antikorupcinės aplinkos kūrimo, interesų konfliktų valdymo temomis; 

2020-04-15 išplatinti atnaujinti 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. 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. 
2 2020-06-29 paskelbta CPO LT elektroninio katalogo naudotojų skaidrumo vertinimo apklausa „CPO LT elektroninio katalogo naudotojų (pirkėjų) apklausą dėl galimų korupcijos 

apraiškų“, apklausa išsiųsta 1000 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVH3NeZB1Ik9IZdGsXkoJU22qVoHNIr7pTKqx2dsL66nVfJA/viewform); 

Pakartotinai 2020-09-25 paskelbta CPO LT elektroninio katalogo naudotojų (pirkėjų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų  

(https://docs.google.com/forms/d/1ff0FYgaw31yyDTFz3wpFVGw-Plp9HWkm8KLj6j5_tNY/edit); 

2020-09-29 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų (tiekėjų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų  

(https://docs.google.com/forms/d/18JZPpeGRNplYyc8xPPtMODrkiz9aIV4tqtTpszdUukY/edit). 

2020-09-30 CPO LT internetinės svetainės www.cpo.lt skiltyje „Naujienos“ patalpintas panešimas „CPO LT dėmesys korupcijos prevencijai – Tiekėjai kviečiami dalyvauti apklausoje“ 

(https://www.cpo.lt/cpo-lt-demesys-korupcijos-prevencijai-tiekejai-kvieciami-dalyvauti-apklausoje/). 

Susisteminti atliktų apklausų rezultatai paskelbti: 

2020-11-16 CPO LT elektroninio naudotojų (PIRKĖJŲ) atliktos apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų apibendrinimas 

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_POsaugykla.pdf); 

2020-11-17 CPO LT elektroninio katalogo (TIEKĖJŲ) atliktos apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų apibendrinimas 

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_tiek%C4%97jai_saugykla.pdf). 

http://www.cpo.lt/
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Metodologijos ir 

mokymų skyriaus 

analitikas 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

 

3 UŽDAVINYS – užtikrinti korupcijos prevencijos reikalavimų įgyvendinimą 

 

5. Informuoti CPO LT darbuotojus ir 

visuomenę apie CPO LT įgyvendinamas 

priemones korupcijos prevencijos srityje. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Iki  

2021-03-01 

  

Didėjantis pasitikėjimas 

CPO LT veiklos skaidrumu.  

Įvykdyta3. 

 

6. Atlikti CPO LT darbuotojų apklausą siekiant 

nustatyti ir įvertinti CPO LT veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. Jos pagrindu parengti 

ataskaitą ir numatyti priemones mažinančias 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Iki  

2020-10-15 

 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė CPO 

LT veikloje. 

Įvykdyta4. 

 

7. Antikorupciškai vertinti ir esant poreikiui 

atnaujinti, tikslinti CPO LT parengtus teisės 

aktus dėl spragų ir kolizijų. 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Nuolat Sumažintos objektyvios 

prielaidos korupcijai 

atsirasti. 

Nebuvo poreikio. 

 
3 Parengta ir 2020-03-31 CPO LT direktoriaus įsakymu Nr. 3V-199 patvirtinta CPO LT 2020-2022 metų kovos su korupcija programa, kuri paskelbta CPO LT internetinės svetainės 

skiltyje „Korupcijos prevencija“ (https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/04/CPO-LT-KKP-2020-2022.pdf.). 

Atliktas 2020 m. Korupcijos pasireiškimo CPO LT tikimybės nustatymas, kuris 2020-10-29 paskeltas CPO LT interneto svetainės www.cpo.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ 

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/10/Korupcijos-pasireiskimo-tikimybes-nustatymas-viesojoje-%C4%AFstaigoje-CPO-LT-2020-m.pdf). 

2020-12-02 CPO LT internetinės svetainės www.cpo.lt skiltyje „Naujienos“ paviešintas pranešimas „Kompleksinė korupcijos prevencijos apklausa: respondentai – perkančiosios 

organizacijos, tiekėjai ir CPO LT darbuotojai“ (https://www.cpo.lt/kompleksine-korupcijos-prevencijos-apklausa-respondentai-perkanciosios-organizacijos-tiekejai-ir-cpo-lt-

darbuotojai/). 

2021-01-11 CPO LT internetinės svetainės www.cpo.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ paviešinta CPO LT 2020-2022 metų kovos su korupcija programos  įgyvendinimo priemonių 

plano vykdymo 2020 m. ataskaita (https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/). 
4 2020-09-30 visiems CPO LT darbuotojams elektroniniu paštu buvo išsiųsta apklausa siekiant nustatyti ir įvertinti CPO LT veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-AKx0AOBGI0ewxuPNmmCWXFJnAbbQ1_qk_pLaN609gRooyA/viewform); 

2020-11-18 paskelbti apibendrinti CPO LT darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų rezultatai  

(https://www.cpo.lt/wp-content/uploads/2020/12/korupcija_darbuotojaisaugykla.pdf). 

http://www.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/
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CPO LT teisininkas 

8. Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį 

pateikimo ir vertinti ją prieš skiriant 

pretendentą eiti pavaduotojo pareigas. 

CPO LT teisininkas 

 

Nuolat Sumažinta korupcijos rizika, 

užtikrinamas asmenų 

tinkamumas einamoms 

pareigoms. 

Įvykdyta papildomai. 

CPO LT 2020-10-15 raštu Nr. 1S-545 

kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) 

su prašymu pateikti informaciją apie 

asmenį, siekiantį eiti CPO LT Statybų 

srities pirkimų skyriaus vadovo pareigas. 

9.  Parengti ir patvirtinti CPO LT skaidraus 

elgesio dokumentaciją: 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Iki  

2020-12-31 

Sumažintos objektyvios 

prielaidos korupcijai 

atsirasti, didėjantis 

darbuotojų raštingumas 

korupcijos prevencijos 

srityje. 

 

9.1. Parengti ir patvirtinti CPO LT darbuotojų 

elgesio, susidūrus su neteisėtu atlygiu, 

dovanomis rekomendacijas; 

Įvykdyta. 

CPO LT 2020-12-21 direktoriaus įsakymu 

Nr. 3V-794 patvirtintos CPO LT 

darbuotojų elgesio, susidūrus su neteisėtu 

atlygiu, dovanomis rekomendacijas 

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

content/uploads/2020/12/CPO-LT-

darbuotoj%C5%B3-elgesio-

susid%C5%ABrus-su-neteis%C4%97tu-

atlygiu-dovanomis-rekomendacijos.pdf). 

9.2. Parengti ir patvirtinti CPO LT darbuotojo 

gautų dovanų,  reprezentacijai skirtų dovanų 

perdavimo, įvertinimo, apskaitos ir 

saugojimo tvarkos aprašą. 

Įvykdyta. 

CPO LT 2020-12-21 direktoriaus įsakymu 

Nr. 3V-794 patvirtintas CPO LT gautų 

dovanų, pagal tarptautinį protokolą ar 

tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų 

dovanų perdavimo, vertinimo, 

registravimo, saugojimo ir eksponavimo 

tvarkos aprašas (https://www.cpo.lt/wp-

content/uploads/2020/12/CPO-LT-

darbuotoj%C5%B3-gaut%C5%B3-

dovan%C5%B3-reprezentacijai-

skirt%C5%B3-dovan%C5%B3-

perdavimo-%C4%AFvertinimo-apskaitos-

ir-saugojimo-tvarkos-

apra%C5%A1as.pdf). 

 

__________________________ 


