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

 ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2021 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 darbuotojai 

CPO LT atstovas 

ryšiams su visuomene 

Nuolat Viešumo didinimas ir 

korupcijos rizikos 

pasireiškimo mažinimas  

tiesioginiame kontakte su 

suinteresuotais asmenimis. 

Įvykdyta. 

CPO LT internetinės svetainės  www.cpo.lt 

skiltyje „Struktūra ir kontaktai“ sukurtoje grafoje 

„Susitikimai“ 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. 

2.2. Vykdyti darbuotojų mokymus tikslu lavinti 

įgūdžius atpažinti korupcinius veiksnius 

atliekant darbines funkcijas. 

Įvykdyta1. 

 

 
1 2021 metais vykdyti CPO LT darbuotojų mokymai tikslu lavinti įgūdžius atpažinti korupcinius veiksnius atliekant darbines funkcijas: 

2021-10-28 Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymai tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Interesų konfliktai ir jų valdymas“; 

2021-09-21 Specialiųjų tyrimų tarnybos e. mokymo platformos pristatymo nuotolinis renginys; 

2021-04-29 Specialiųjų tyrimų tarnybos mokymai tema „Antikorupcinės aplinkos kūrimas viešajame sektoriuje“. 

 

http://www.cpo.lt/
http://www.cpo.lt/
https://www.cpo.lt/susitikimai/
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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 

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 

Metodologijos ir 

mokymų skyriaus 

analitikas 

CPO LT darbuotojas 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

 

 

 

 

 

 

 

Nuolat Savalaikiai nustatyti ir 

prevenciškai užkardyti 

galimi CPO LT elektroninio 

katalogo naudotojų 

korupciniai veiksmai. 

Vykdoma nuolat. 

 
2 2021-09-15 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/1FAIpQLSdvbOf6LyNnEAizLDmao1OFjIBO4oAuUwthIlHQJZ2q17skJA/viewform); 

2021-09-15 CPO LT elektroninio katalogo naudotojų (tiekėjų) apklausa dėl galimų korupcijos apraiškų  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo807bCBxXzbkHxKok_pYSBOWvHBNP07_ppmhzNqZCTaXk9w/viewform). 

Susisteminti atliktų apklausų rezultatai paskelbti: 

2021-10-12 CPO LT elektroninio naudotojų (PIRKĖJŲ) ir (TIEKĖJŲ)  atliktos apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų apibendrinimas  (https://www.cpo.lt/korupcijos-prevencija/, 

skiltyje „Apklausos“); 

2021-11-18 CPO LT interneto svetainėje paskelbta Naujiena „Apklausos rezultatai patvirtina – CPO LT yra skaidri ir patikima įstaiga“ (https://www.cpo.lt/apklausos-rezultatai-

patvirtina-cpo-lt-yra-skaidri-ir-patikima-istaiga/). 
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3 UŽDAVINYS – užtikrinti korupcijos prevencijos reikalavimų įgyvendinimą 

 
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  

2021-10-15 

 

Sumažinta korupcijos 

pasireiškimo tikimybė CPO 

LT veikloje. 

Įvykdyta3. 

 

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 

CPO LT teisininkas 

Nuolat Sumažintos objektyvios 

prielaidos korupcijai 

atsirasti. 

Nebuvo poreikio. 

8. Kreiptis į STT dėl informacijos apie asmenį 

pateikimo ir vertinti ją prieš skiriant 

pretendentą eiti direktoriaus  pavaduotojo, 

Vyriausiojo finansininko, Vyriausiojo 

buhalterio, Skyriaus vadovo pareigas. 

CPO LT Teisės ir 

personalo skyriaus 

Žmogiškųjų išteklių 

vadybininkas 

 Kreiptis į STT dėl 

informacijos apie asmenį 

pateikimo ir vertinti ją prieš 

skiriant pretendentą eiti 

direktoriaus  pavaduotojo, 

Vyriausiojo finansininko, 

Vyriausiojo buhalterio, 

Skyriaus vadovo pareigas. 

Įvykdyta. 

CPO LT 2021-08-02 raštu Nr. 1S-502 

kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu 

pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti 

CPO LT Vyriausiojo finansininko pareigas. 

CPO LT 2021-08-02 raštu Nr. 1S-503 

kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu 

pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti 

CPO LT Biuro ir veiklos aptarnavimo srities 

pirkimų skyriaus vadovo pareigas. 

CPO LT 2021-08-12 raštu Nr. 1S-535 

kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą su prašymu 

pateikti informaciją apie asmenį, siekiantį eiti 

CPO LT Sveikatos srities pirkimų skyriaus 

vadovo pareigas. 

____________________ 

 
3 2021-09-15 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/1FAIpQLSdIbwrj-qn5jt94FOEsbauahMM2Nr14zdRji_4Gzibcxu2LNg/viewform? 

pli=1); 

2021-11-18 CPO LT interneto svetainėje paskelbta Naujiena „Apklausos rezultatai patvirtina – CPO LT yra skaidri ir patikima įstaiga“ (https://www.cpo.lt/apklausos-rezultatai-

patvirtina-cpo-lt-yra-skaidri-ir-patikima-istaiga/). 

 


