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2020–2023 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas Įvykdymo 

laikas 

Laukiamas rezultatas Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1 2 3 4 5 6 

Veiksmingas antikorupcinių priemonių sistemos įgyvendinimas 

1.   

Paskirti atsakingą darbo grupę už korupcijos prevencijos 

koordinavimą ir kontrolės vykdymą. 

 

Įmonės 

direktorius 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Paskirta atsakinga 

darbo grupė 

Paruoštas ir patvirtintas 

įsakymas. 

2.  Parengti ir patvirtinti darbo grupės reglamentą.   Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingos 

darbo grupės 

vadovas, Įmonės 

direktorius 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Nustatytos darbo 

grupės narių funkcijos 

Paruoštas darbo grupės 

reglamentas. 

3.  Parengti Korupcijos prevencijos politiką (Politika) bei Vidaus 

tyrimų tvarką. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingos 

darbo grupės 

vadovas, Įmonės 

direktorius 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Korupcijos 

netoleravimo ugdymas 

Parengta Politika bei Vidaus 

tyrimų tvarka. 

4.  Supažindinti darbuotojus su Politika bei Vidaus tyrimų tvarka. Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga 

darbo grupė 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Pilietiškumo ir 

nepakantumo 

korupcijai ugdymas.  

Darbuotojų supažindinimas. 

5.  Paskelbti Politiką, kovos su  korupcija prevencijos priemonių ir 

jų įgyvendinimo planą (Planas) Įmonės  internetinėje 

svetainėje. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga 

darbo grupė, 

Rinkodaros 

specialistas 

2020 m. IV 

ketvirtis 

Viešinama informacija 

apie vykdomas 

priemones 

Paskelbimas internetinėje 

svetainėje. 

6.  Nustatyti rizikingiausias veiklos sritis korupcijos tikimybei 

įvertinti. 

Už korupcijos 

prevenciją 

Kasmet IV 

ketvirtis 

Rizikingiausių veiklų 

korupcijai pasireikšti 

Parengta motyvuota išvada. 

Pateikimas kuruojančiai 



atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

nustatymas institucijai. 

7.  Keisti ar papildyti Planą, atsižvelgiant į sprendimus dėl 

einamųjų metų motyvuotoje korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadoje nurodytos informaciją. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingos 

darbo grupės 

vadovas 

Kasmet IV 

ketvirtis 

Užtikrinti, kad  

korupcijos Planas būtų 

aktualus ir 

įgyvendinamas 

Peržiūra ir papildymas. 

8.  Įgyvendinti išvadoje dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo pateiktas išvadas 

ir rekomendacijas korupcijos pasireiškimo tikimybei mažinti. 

Visi Įmonės 

padaliniai, kurie 

buvo minėti 

motyvuotoje 

išvadoje 

Kasmet IV 

ketvirtis 

Sumažinta 

identifikuota 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Įgyvendintos išvados ir 

rekomendacijos. 

9.  Antikorupcinis vidaus teisės aktų projektų vertinimas. Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

2020 m. IV 

ketvirtis. 

Vertinimas 

vykdomas 

esant poreikiui 

Užtikrinti tinkamą 

teisės aktų 

įgyvendinimą 

užkertant kelią 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybei 

Parengta antikorupcinio vidaus 

teisės aktų projektų vertinimo 

tvarka. Įvertintų vidaus teisės 

aktų skaičius. 

Kovos su korupcija Plano įgyvendinimo kontrolė 

10.  Analizuoti tarpinius Plano vykdymo rezultatus, esant poreikiui 

teikti Įmonės struktūriniams padaliniams rekomendacijas dėl 

Plano vykdymo. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga 

darbo grupė 

Kas ketvirtį  Kontroliuojamas 

korupcijos prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimas 

Parengtos ketvirtinės ataskaitos.  

11.  Pagal atsakingų vykdytojų pateiktas Plano vykdymo ataskaitas 

parengti Plano vykdymo metinę ataskaitą ir, įvertinus 

ataskaitoje nurodytas išvadas, keisti ar papildyti Planą. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingos 

darbo grupės 

vadovas 

Iki einamųjų 

metų vasario 1 

d. 

Užtikrinti, kad  

korupcijos Planas būtų 

aktualus ir 

įgyvendinamas. 

Analizuojamas 

korupcijos prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimas. 

Didesnė vykdomų 

priemonių kontrolė 

Parengta ataskaita apie Plano 

vykdymą ir paskelbta interneto 

svetainėje. 

Įmonės rengiamų teisės aktų skaidrumo užtikrinimas 

12.  Užtikrinti, kad būtų atliktas Įstaigoje rengiamų teisės aktų 

projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius 

santykius, įtvirtintus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 

straipsnyje, antikorupcinis vertinimas. 

Teisės akto 

projekto rengėjas,  

Už korupcijos 

prevenciją 

Rengiant teisės 

aktus ir (ar) 

projektus, 

kurie skelbiami 

Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė 

Parengtų teisės aktų projektų 

antikorupcinis vertinimas. 



atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

Teisės aktų 

registre 

13.  Pagal gautus pagrįstus fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl 

teisės aktų nuostatose paliktų spragų korupcijai pasireikšti, 

inicijuoti teisės aktų nuostatų keitimą, papildymą ar naujų 

teisės aktų projektų rengimą. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė 

 

Gavus pagrįstų 

fizinių ir 

juridinių 

asmenų skundų 

dėl teisės aktų 

nuostatose 

paliktų spragų 

korupcijai 

pasireikšti 

Mažinama korupcijos 

pasireiškimo rizikos 

tikimybė 

Pakeistų (patikslintų) ar naujai 

parengtų teisės aktų projektų 

skaičius. 

Korupcijos tikimybės mažinimas 

14.  Interneto svetainėje skelbti aktualius atvirus duomenis apie 

finansų valdymą, informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį, 

laisvas darbo vietas. 

Paskirtas darbo 

grupės narys 

(Rinkodaros 

specialistas, 

Personalo 

inspektorius) 

Nuolat Veiklos viešumo 

didinimas, taip 

sudarant skaidres ir 

vienodas sąlygas 

Paskelbimas internetinėje 

svetainėje. 

15.  Interneto svetainėje skelbti nuorodas, kur kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis. 

Paskirtas darbo 

grupės narys 

(Rinkodaros 

specialistas) 

Nuolat Veiklos skaidrumo 

didinimas 

Paskelbimas internetinėje 

svetainėje. 

16.  Sudaryti sąlygas darbuotojams pranešti vadovui apie įtarimus 

dėl galimos korupcinio pobūdžio veiklos. 

Paskirtas darbo 

grupės narys  

Nuolat Didinamas 

nepakantumas 

korupcinei veiklai 

Sąlygų sukūrimas.  

17.  Organizuoti Įmonės darbuotojams mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

Personalo 

inspektorius kartu 

su paskirtu darbo 

grupės nariu 

Kiekvienais 

metais 

Įmonės darbuotojų 

kvalifikacijos 

tobulinimas korupcijos 

prevencijos srityje 

Mokymų skaičius. 

18.  Pagal galimybes plėtoti bendradarbiavimą su korupcijos 

prevenciją įgyvendinančiomis institucijomis ar 

visuomeninėmis organizacijomis. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė 

 

Nuolat, pagal 

galimybes 

Glaudžiau 

bendradarbiaujant ir 

dalijantis gerąja 

patirtimi didinamas 

korupcijos prevencijos 

priemonių 

efektyvumas ir 

darbuotojų 

kompetencija 

Susitikimai, diskusijos, 

dalijimasis gerąja patirtimi. 



19.  Anoniminė Įmonės darbuotojų apklausa siekiant nustatyti 

atsparumą korupcijai. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

Ne rečiau kaip 

kartą per Plano 

įgyvendinimo 

laikotarpį 

Įmonės darbuotojų 

apklausos metu gautos 

informacijos analizė 

Atlikta apklausa. 

Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas 

20.  Paaiškėjus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar 

administracinių teisės pažeidimų požymiams, vadovaujantis 

Vidaus tyrimų tvarkos nuostatomis, imtis priemonių, kad būtų 

informuotos atitinkamos institucijos. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė 

 

Nuolat Netolerancija 

korupcijai 

Informuotos kompetentingos 

institucijos apie įtariamą 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką ar 

administracinį teisės pažeidimą. 

21.  Paaiškėjus korupcinio pobūdžio pažeidimo požymiams 

(išskyrus nusikalstamas veikas ir administracinius teisės 

pažeidimus), imtis priemonių, kad atsakingi asmenys būtų 

patraukti drausminėn atsakomybėn. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė 

 

Nuolat Korupcinio pobūdžio 

pažeidimų skaičiaus 

mažėjimas; 

Netolerancija 

korupcijai; 

Atsakomybės 

neišvengiamumas 

Įmonės darbuotojų, patrauktų 

drausminėn atsakomybėn, 

skaičius. 

Antikorupcinės kultūros Įmonėje ugdymas 

22.  Informuoti Įmonės darbuotojus apie korupcijos prevencijos 

naujoves. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė  

Nuolat (esant 

teisės aktų 

pakeitimams ar 

kitai aktualiai 

informacijai) 

Įmonės darbuotojams 

aktualios korupcijos 

prevencijos naujovės 

Įmonės darbuotojų informavimas 

(pranešimų skaičius). 

23.  Informuoti Įmonės darbuotojus apie interesų konflikto 

galimybę, veiksmus, kurių reikia imtis siekiant išvengti 

konflikto ar jam atsiradus. 

Personalo 

inspektorius kartu 

su paskirtu darbo 

grupės nariu 

Kiekvienais 

metais  

Įmonės darbuotojų 

žinios, kaip išvengti 

interesų konflikto, 

kokių prevencinių 

veiksmų imtis 

Įmonės darbuotojų informavimas 

(pranešimų skaičius). 

Visuomenės švietimas ir informavimas 

24.  Rengti ir skelbti Įmonės interneto svetainėje informaciją apie 

Įmonėje vykdomą veiklą, nukreiptą prieš korupciją. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

Nuolat Visuomenė bus 

informuota apie 

Įmonėje vykdomą 

kovą su korupcija ir 

taip bus didinamas 

visuomenės 

pasitikėjimas Įstaiga 

Skelbimas internetinėje 

svetainėje. 

25.  Įmonės interneto svetainėje ir gyventojų priėmimo vietose 

paskelbti informaciją apie atsakomybę už kyšininkavimą, 

Už korupcijos 

prevenciją 

Nuolat Viešumo užtikrinimas 

Visuomenės 

Informacinių pranešimų skaičius. 



tarpininko kyšininkavimą ir papirkimą. atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

pasitikėjimo Įmone 

didinimas 

Skatinimas visuomenę įsitraukti į korupcijos prevenciją 

26.  Sudaryti galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims Įmonės 

interneto svetainėje anonimiškai informuoti apie Įmonės 

darbuotojų galimus korupcinio pobūdžio pažeidimus. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

Nuolat Bus užtikrinta 

korupcijos prevencija 

Gautų skundų, pareiškimų dėl 

galimos korupcijos skaičius. 

27.  Skatinti asmenis pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus 

(ar mėginimą juos daryti) Įmonėje. Lipdukų ir plakatų gamyba 

antikorupcine tema bei jų atnaujinimas. 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakinga darbo 

grupė (paskirtas 

darbo grupės 

narys) 

Priemonių 

plano 

įgyvendinimo 

laikotarpiu, 

esant 

finansinėms 

galimybėms 

Visuomenė bus 

skatinama įsitraukti į 

korupcijos prevenciją. 

Šviečiamoji medžiaga 

Įmonės paslaugų 

gavėjams bei 

darbuotojams 

Gautų skundų, pareiškimų dėl 

galimos korupcijos skaičius. 

 

 

Parengė: 

Darbo grupės vadovas G. Stefanovič 

Nariai: V. Ustilienė 

            J. Trukšinienė          


