Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų
antikorupcinės programos
priedas
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2016–2025 METŲ ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS TIKSLO PASIEKIMO VERTINIMO KRITERIJAI:
1. Elektroninėje erdvėje viešinama informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pajamas ir išlaidas.
2. Kasmet antikorupciniu požiūriu įvertinama bent 10 proc. antikorupciniu požiūriu rizikingiausių Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir finansų ministro valdymo sričiai priskirtų
įstaigų ir valstybės valdomų įmonių, kuriose Finansų ministerija yra akcijų valdytoja arba įgyvendina savininko teises ir pareigas (toliau – įstaigos ir įmonės), veiklos sričių ir pagal
poreikį įgyvendinamos būtinos korupcijos prevencijos priemonės.
3. Sudaromos galimybės asmenims pranešti apie įtariamas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių veikloje.
1 UŽDAVINYS
VYKDYTI TARPINSTITUCINIO PLANOi PRIEMONES, SKIRTAS
ADMINISTRACINIŲ IR VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KOKYBEI GERINTI, SPRENDIMŲ IR PROCEDŪRŲ SKAIDRUMUI, VIEŠUMUI IR
ATSKAITINGUMUI VISUOMENEI DIDINTI, VALSTYBĖS TARNYBOS ATSPARUMUI KORUPCIJAI STIPRINTI
Korupcijos prevencijos priemonės
Vykdytojai
Įgyvendinimo
Laukiami rezultatai
Vertinimo kriterijai
terminas
1. Reglamentuoti privalomai skelbiamų atviro formato
Finansų
2021 m. IV
Padidės savivaldybių pajamų ir
Parengti ir priimti reikalingų teisės aktų, kuriuose
savivaldybių pajamų ir išlaidų duomenų viešinimo
ministerijos
ketvirtis
išlaidų naudojimo skaidrumas,
reglamentuojama privalomai skelbiamų atviro
elektroninėje erdvėje apimtį ir tvarką,
Valstybės iždo
visuomenė bus skatinama
formato savivaldybių pajamų ir išlaidų duomenų
parengiant ir priimant reikalingus teisės aktų pakeitimus.ii
departamentas
aktyviau dalyvauti sprendimų,
viešinimo elektroninėje erdvėje apimtis ir tvarka,
susijusių su savivaldybių lėšų
pakeitimų projektai.
naudojimu, rengimo ir
priėmimo procese.
2. Atverti duomenis, susijusius su sandoriais dėl valstybės Finansų
2022 m. IV
Padidės valstybės
Sukurtas ir įdiegtas VTIPS posistemis, skirtas
ir savivaldybių nekilnojamojo turto perdavimo,
ministerijos
ketvirtis
nekilnojamojo turto perdavimo
informacijai apie sudarytus valstybės
elektroninėje erdvėje (savivaldybių interneto svetainėse,
Valstybės turto
sandorių (nuomos, panaudos,
nekilnojamojo turto perdavimo sandorius (nuomos,
valstybės nekilnojamojo turto – Valstybės turto
valdymo
patikėjimo, pirkimo ir
panaudos, patikėjimo, pirkimo ir pardavimo
informacinėje paieškos sistemoje (VTIPS)), sukuriant ir
departamentas
pardavimo sutarčių pagrindais)
sutarčių pagrindais) viešinti.
VTIPS įdiegiant posistemį, skirtą informacijai apie
skaidrumas.
sudarytus valstybės nekilnojamojo turto perdavimo
Valstybės įmonė
sandorius (nuomos, panaudos, patikėjimo, pirkimo ir
Turto bankas
pardavimo sutarčių pagrindais) viešinti.iii
(toliau – Turto
bankas)
3. Parengti teisės aktų pakeitimų projektus, leisiančius
Finansų
2022 m. IV
Padidės gautos paramos
Parengti teisės aktų pakeitimo, kuriuose
Valstybinės mokesčių inspekcijos turimus duomenis apie
ministerijos
ketvirtis
paskirstymo ir panaudojimo
reglamentuojamas duomenų apie paramos gavėjų
paramos gavėjų (veikiančių pagal Lietuvos Respublikos
Mokesčių
skaidrumas.
(veikiančių pagal Lietuvos Respublikos asociacijų
asociacijų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
politikos
įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
departamentas
įstatymą ir Lietuvos Respublikos labdaros ir
fondų įstatymą) gaunamą paramą ir jos panaudojimą
paramos fondų įstatymą) gaunamą paramą ir jos
skelbti viešai.iv
Valstybinė
panaudojimą viešinimas, projektai.
mokesčių
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inspekcija prie
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos
(toliau – VMI)
2 UŽDAVINYS
ĮGYVENDINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES
Korupcijos prevencijos priemonės
Vykdytojai
Įvykdymo
Laukiami rezultatai
Vertinimo kriterijai
terminas
1. Finansų ministerijos veiklos srityse
1.1. Veikla įgyvendinant valstybės teises ir pareigas finansų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse
1.1.1. Reglamentuoti savininko teisių ir pareigų
Finansų
2021 m. II
Bus nustatytos
Nustatytas įstaigų ir įmonių savininko teisių ir
įgyvendinimo įstaigose ir įmonėse modelį, apimantį
ministerijos
ketvirtis
Finansų ministerijos
pareigų įgyvendinimo modelis ir aprašytos
Finansų ministerijos atliekamus veiksmus, funkcijas ir
Veiklos valdymo
administracijos padalinių
procedūros.
nustatantį vidaus procesą.v*
departamentas
atliekamos funkcijos, sprendimų
priėmimo, veiksmų atlikimo
tvarka, principai, kriterijai ir
terminai, sprendimus priimančių
subjektų įgaliojimai,
įgyvendinant valstybės teises ir
pareigas finansų ministro
valdymo srityje veikiančiose
įstaigose ir įmonėse.
1.2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas)
1.2.1. Pateikti Lietuvos Respublikos teisingumo
Finansų
2021 m. I
Bus profesionaliau, objektyviau Teisingumo ministerijai pateikti pasiūlymai dėl
ministerijai pasiūlymus dėl detalesnio reglamentavimo
ministerijos
ketvirtis
ir skaidriau atliekamas teisės
detalesnio reglamentavimo teisės aktų projektų
teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo srityje ir
Personalo
aktų projektų antikorupcinis
antikorupcinio vertinimo srityje ir teisės aktų
teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo funkcijos
valdymo skyrius
vertinimas.
projektų antikorupcinio vertinimo funkcijos
perdavimo nepriklausomai įstaigai ar institucijai, kuri turi
perdavimo nepriklausomai įstaigai ar institucijai,
atitinkamą kompetenciją korupcijos prevencijos srityje
kuri turi atitinkamą kompetenciją korupcijos
(Teisingumo ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai prie
prevencijos srityje (priemonė įgyvendinta).
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ar
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai).vi**
1.2.2. Parengti centralizuoto teisės aktų projektų
Finansų
2021 m. III
Padidės numatomo teisinio
Parengtas centralizuoto teisės aktų projektų
antikorupcinio vertinimo modelio, kuris apimtų
ministerijos
ketvirtis
reguliavimo poveikio korupcijos antikorupcinio vertinimo modelio, kuris apimtų
kolegialaus organo – komisijos, kurios sudėtyje galėtų būti Personalo
mastui vertinimo kokybė ir
kolegialaus organo – komisijos, kurios sudėtyje
Finansų ministerijos administracijos padalinių atstovų, o
valdymo skyrius
skaidrumas.
galėtų būti Finansų ministerijos administracijos
vadovas – asmuo, išmanantis korupcijos prevencijos sritį,
padalinių atstovų, o vadovas – asmuo, išmanantis
sudarymą, projektą.**
Finansų
korupcijos prevencijos sritį, sudarymą, projektas.
ministerijos
Veiklos valdymo
departamentas
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2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – VDAT) veiklos srityse
2.1. Fizinių asmenų asmens duomenų apsauga
2.1.1. Reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą
VDAT
2021 m. I
Sumažės korupcijos rizika
Aprašytos asmens duomenų tvarkymą
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymosi VDAT
ketvirtis
tvarkant fizinių asmenų
reglamentuojančių teisės aktų nuostatų laikymosi
stebėsenos procesą, nustatyti reikalavimus dėl įstaigos
duomenis.
VDAT stebėsenos procedūros, nustatyti
veiklos vertinimo metu nustatytos korupcijos rizikos
reikalavimai dėl veiklos vertinimo metu nustatytos
sumažinimo ar panaikinimo.*
korupcijos rizikos sumažinimo ar panaikinimo
(priemonė įgyvendinta).
2.1.2. Organizuoti duomenų apsaugos pareigūno ir asmens VDAT
2021 m. II
Bus sustiprintos duomenų
Suorganizuoti VDAT duomenų apsaugos pareigūno
duomenų tvarkymo funkcijas atliekančių VDAT
ketvirtis
apsaugos pareigūno ir asmens
ir asmens duomenų tvarkymo funkcijas atliekančių
darbuotojų antikorupcinius mokymus.*
duomenų tvarkymo funkcijas
VDAT darbuotojų antikorupciniai mokymai.
atliekančių darbuotojų žinios
antikorupcine tema.
2.2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas**
2.2.1. Nustatyti kriterijus, kuriems esant saugiųjų
VDAT
2021 m. IV
Sumažės korupcijos
VDAT teisės aktuose nustatyti kriterijai, kuriems
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės
ketvirtis
pasireiškimo tikimybė VDAT
esant saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų
tikrinimą išimties tvarka gali atlikti vienas darbuotojas.**
darbuotojams atliekant saugiųjų blankų kokybės tikrinimą išimties tvarka gali atlikti
dokumentų ir saugiųjų
vienas darbuotojas.
dokumentų blankų kokybės
tikrinimą.
2.2.2. Reglamentuoti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
VDAT
2021 m. I
Nustačius galimybę atlikti
VDAT teisės aktuose reglamentuotas saugiųjų
dokumentų blankų kokybės tikrinimo kontrolės
ketvirtis
netikėtus patikrinimus sumažės
dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės
periodiškumą numatant netikėtų patikrinimų atlikimo
nesąžiningo elgesio tikimybė
tikrinimo kontrolės periodiškumas, numatyta
galimybę.**
VDAT darbuotojams atliekant
netikėtų patikrinimų atlikimo galimybė (priemonė
saugiųjų dokumentų ir saugiųjų
įgyvendinta).
dokumentų blankų kokybės
tikrinimą.
3. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) veiklos srityse
3.1. Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo priežiūra
3.1.1. Detalizuoti Muitinės departamento prekių, paslaugų Muitinės
2021 m. II
Sumažės korupcijos pasireiškimo Detalizuotas prekių, paslaugų ir darbų viešųjų
ir darbų viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo,
departamentas
ketvirtis
tikimybė viešųjų pirkimų
pirkimų planavimo, organizavimo, atlikimo ir
atlikimo ir vidaus kontrolės mechanizmą:
planavimo, organizavimo,
vidaus kontrolės mechanizmas – apibrėžta
a) apibrėžti pirkimų iniciatoriaus sąvoką, atsižvelgiant į
atlikimo ir sutarčių vykdymo
pirkimų iniciatoriaus sąvoka, atsižvelgiant į
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įtvirtintą
priežiūros procese.
Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą viešojo
viešojo pirkimo iniciatoriaus sąvoką;
pirkimo iniciatoriaus sąvoką, nustatytas
b) nustatyti informacijos apie pastebėtus pirkimo sutarties
informacijos apie pastebėtus pirkimo sutarties
vykdymo trūkumus perdavimo pagal kompetenciją
vykdymo trūkumus perdavimo pagal
atsakingiems asmenims mechanizmą, apimantį atvejus,
kompetenciją atsakingiems asmenims
kai už sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo ir
mechanizmas, apimantis atvejus, kai už sutarties
įsigyto objekto naudotojas yra skirtingi asmenys;
vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo ir įsigyto
c) apibrėžti pirkimo sutarčių prevencinio patikrinimo
objekto naudotojas yra skirtingi asmenys;
sąvoką ir nustatyti už pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą
apibrėžta pirkimo sutarčių prevencinio
atsakingų asmenų atliekamas pirkimo sutarties vykdymo
patikrinimo sąvoka ir nustatytos už pirkimo
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prevencinės ir paskesniosios kontrolės funkcijas;
d) nustatyti reikalavimą, kad sudarytose viešųjų pirkimų
sutartyse atsakingi asmenys būtų nurodomi vadovaujantis
Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu
ir 25 straipsnio 2 dalimi;
e) nustatyti apribojimus dėl galimybės tęsti viešąjį
pirkimą, jeigu nustatoma, kad vykdant pirkimą gali būti
įgyvendinamas neteisėtas sprendimas.*

3.2.1. Muitinės departamento teisės aktuose detaliai
reglamentuoti šias Lietuvos Respublikos muitinės (toliau –
muitinė) informacinių sistemų (toliau – MIS) naudotojų
duomenų tvarkymo procedūras:
a) nustatyti kiekvienos MIS naudotojų vaidmenis,
įgaliojimus, teises ir pareigas ir, jeigu būtina, specialiosios
teisės dirbti su MIS suteikimo, duomenų pakeitimo,
atšaukimo, keitimo, atnaujinimo, įvedimo ir naikinimo
tvarką;
b) nustatyti prieigos prie MIS teisės suteikimo,
sustabdymo mechanizmą, jo įgyvendinimo kontrolės
procedūras, apimančias ir atsakingų subjektų teises ir
pareigas, nustatyti veiksmus, kurie turi būti atliekami MIS
naudotojui atlikus neteisėtus ar pavojingus veiksmus.**
3.2.2. Užtikrinti, kad būtų nedelsiant panaikinta prieigos
prie MIS teisė asmenims, atleistiems iš pareigų
muitinėje.**

4.1.1. Nustatyti terminus, per kuriuos VMI turi įvertinti
pirminę informaciją apie mokestinių prievolių
nevykdančių įmonių galimą nemokumą ir priimti
motyvuotus sprendimus dėl įmonių bankroto bylų
inicijavimo ar atsisakymo inicijuoti šias bylas.*

sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingų asmenų
atliekamos pirkimo sutarties vykdymo
prevencinės ir paskesniosios kontrolės funkcijos;
nustatytas reikalavimas, kad sudarytose viešųjų
pirkimų sutartyse atsakingi asmenys būtų
nurodomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų
įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi ir 87 straipsnio 1
dalies 12 punktu; nustatyti apribojimai dėl
galimybės tęsti viešąjį pirkimą, jeigu nustatoma,
kad vykdant pirkimą gali būti įgyvendinamas
neteisėtas sprendimas.
3.2. Informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymas
Muitinės
2021 m. IV
Nustačius išsamias ir aiškias MIS
departamentas
ketvirtis
naudotojų duomenų tvarkymo
procedūras sumažės korupcijos
rizika tvarkant MIS naudotojų
duomenis.

Muitinės
departamentas

Asmenims, atleistiems iš pareigų
muitinėje, nebus galimybės
neteisėtai įgyti ir panaudoti MIS
tvarkomų duomenų.
4. VMI veiklos srityse
4.1. Mokestinės nepriemokos administravimas
VMI
2021 m. II
Bus apribota VMI darbuotojams
ketvirtis
suteikta pernelyg plati diskrecija
sprendimus dėl įmonių bankroto
inicijavimo priimti laisvai
interpretuojant ir netiksliai taikant
teisės aktus.
2021 m. IV
ketvirtis

Muitinės teisės aktuose detaliai reglamentuotos
MIS naudotojų duomenų tvarkymo procedūros –
nustatyti kiekvienos MIS naudotojų vaidmenys,
įgaliojimai, teisės ir pareigos ir, jeigu būtina,
specialiosios teisės dirbti su MIS suteikimo,
duomenų pakeitimo, atšaukimo, keitimo,
atnaujinimo, įvedimo ir naikinimo tvarka,
nustatytas prieigos prie MIS teisės suteikimo,
sustabdymo mechanizmas, jo įgyvendinimo
kontrolės procedūros, apimančios ir atsakingų
subjektų teises ir pareigas, nustatyti veiksmai,
kurie turi būti atliekami MIS naudotojui atlikus
neteisėtus ar pavojingus veiksmus.
Nedelsiant panaikinama prieigos prie MIS teisė
asmenims, atleistiems iš pareigų muitinėje.

Nustatyti terminai, per kuriuos VMI turi įvertinti
pirminę informaciją apie mokestinių prievolių
nevykdančių įmonių galimą nemokumą ir priimti
motyvuotus sprendimus dėl įmonių bankroto bylų
inicijavimo ar atsisakymo inicijuoti šias bylas.
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4.1.2. Aprašyti VMI finansinių reikalavimų formų
pildymą ir pateikimą – nustatyti šių formų pildymo ir
teikimo atvejus, kreditinio reikalavimo tikslinimo
priežasčių sąrašą, pagal vykdomuosius dokumentus
išieškotinas mokesčių sumas, kurios turi būti nurodomos
VMI kreditiniame reikalavime ir kt.*

VMI

2021 m. II
ketvirtis

Sumažės korupcijos rizika dėl
netikslaus mokestinės
nepriemokos dydžio
apskaičiavimo ir išieškojimo.

4.1.3. Reglamentuoti žalos, atsiradusios laiku nepateikus
pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo, nustatymo
procesą – nustatyti VMI atliekamus veiksmus, sprendimų
priėmimo tvarką, terminus, žalos vertinimo kriterijus,
reikalavimus dėl įvykdytų užduočių pagrindimo.*

VMI

2021 m. II
ketvirtis

Padidės VMI atliekamų veiksmų
ir priimamų, sprendimų
skaidrumas.

4.1.4. Nustatyti tikslius terminus, per kuriuos VMI turėtų
atlikti reikiamus veiksmus fizinio asmens bankroto
proceso metu – pateikti teismo išduotus vykdomuosius
dokumentus nepriemokų išieškojimo veiksmams atlikti,
kreiptis į fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjusį teismą
dėl vykdomųjų dokumentų grąžinimo, Audito, apskaitos,
turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikti
informaciją apie VMI nustatytus neteisėtus bankroto
administratoriaus veiksmus fizinio asmens bankroto
proceso metu.*

VMI

2021 m. II
ketvirtis

Padidės VMI atliekamų veiksmų
aiškumas ir priimamų sprendimų
skaidrumas fizinio asmens
bankroto proceso metu.

Nustatyta finansinių reikalavimų formų pildymo
ir pateikimo tvarka (nustatyti šių formų pildymo
ir teikimo atvejai, kreditinio reikalavimo
tikslinimo priežasčių sąrašas, pagal
vykdomuosius dokumentus išieškotinų mokesčių
sumos, kurios turi būti nurodomos VMI
kreditiniame reikalavime ir kt.).
Aprašytos žalos, atsiradusios laiku nepateikus
pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo,
nustatymo procedūros (nustatyti VMI atliekami
veiksmai, sprendimų priėmimo tvarka, terminai,
žalos vertinimo kriterijai, reikalavimai dėl
įvykdytų užduočių pagrindimo).
Nustatyti tikslūs terminai, per kuriuos VMI turėtų
atlikti reikiamus veiksmus fizinio asmens
bankroto proceso metu (pateikti teismo išduotus
vykdomuosius dokumentus nepriemokų
išieškojimo veiksmams atlikti, kreiptis į fizinio
asmens bankroto bylą nagrinėjusį teismą dėl
vykdomųjų dokumentų grąžinimo, Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pateikti informaciją apie VMI
nustatytus neteisėtus bankroto administratoriaus
veiksmus fizinio asmens bankroto proceso metu).

4.2. Vidaus administravimas (ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir valdymas)
4.2.1. Nustatyti tikslius terminus, per kuriuos už pirkimo
VMI
2021 m. IV
Bus sustiprinta pirkimo sutarčių
Nustatyti tikslūs terminai, per kuriuos už pirkimo
sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi VMI darbuotojai turi
ketvirtis
vykdymo kontrolė ir sumažės
sutarčių vykdymo kontrolę atsakingi VMI
atlikti kontrolės veiksmus ir nustatyti šių kontrolės
korupcijos rizika viešųjų pirkimų
darbuotojai turi atlikti kontrolės veiksmus,
veiksmų dokumentavimo tvarką.**
procese.
nustatyta šių kontrolės veiksmų dokumentavimo
tvarka.
4.2.2. Nustatyti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo turto
likvidavimo būdus ir terminus.

Sumažės korupcijos pasireiškimo
Nustatyti nurašyto VMI ilgalaikio materialiojo
tikimybė administruojant nurašytą turto likvidavimo būdai ir terminai.
VMI ilgalaikį materialųjį turtą.
4.2.3. Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu
VMI
2021 m. IV
Padidės pripažinto nereikalingu
Už pripažinto nereikalingu arba netinkamu
(negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto (išskyrus
ketvirtis
arba netinkamu (negalimu)
(negalimu) naudoti ir nurašyto VMI turto
kompiuterinę ir programinę įrangą) likvidavimą
naudoti ir nurašyto VMI turto
(išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą)
atsakingais asmenimis paskirti daugiau nei vieną
(išskyrus kompiuterinę ir
likvidavimą atsakingais asmenimis paskirtas
asmenį.**
programinę įrangą) likvidavimo
daugiau nei vienas asmuo.
procedūrų skaidrumas.
5. Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) veiklos srityse
5.1. Projektų vertinimas
VMI

2021 m. IV
ketvirtis
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5.1.1. Nustatyti, kad pirminio ir pakartotinio paraiškų
vertinimo negali atlikti tas pats vertintojas.*

CPVA

2021 m. II
ketvirtis

5.1.2. Detalizuoti CPVA etikos kodekso apribojimus dėl
CPVA darbuotojų veiklos, nesusijusios su jų tiesioginėmis
funkcijomis, – nustatyti, kad CPVA darbuotojai negali
dalyvauti bet kurioje trečiųjų asmenų vykdomoje (projektų
paraiškų rengimo, teikimo ar projektų administravimo ar
pan.) veikloje, jeigu ši veikla susijusi su CPVA
administruojamomis programomis.*

CPVA

2021 m. II
ketvirtis

5.1.3. Reglamentuoti, kad paraiškos atmetamos, jeigu jų
vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas ar su paraiška
susiję asmenys siekė gauti konfidencialią informaciją arba
neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar
vertintojams.*

CPVA

2021 m. II
ketvirtis

Išsamus teisinis reglamentavimas
užtikrins projektų vertinimo
proceso skaidrumą.
Bus užtikrinta interesų konfliktų
prevencija projektų vertinimo
procese.

Bus užtikrintas CPVA veiklos
skaidrumas ir pareiškėjų
lygiateisiškumas.

Nustatyta, kad pirminio ir pakartotinio paraiškų
vertinimo negali atlikti tas pats vertintojas.
Detalizuoti CPVA etikos kodekso apribojimai dėl
CPVA darbuotojų veiklos, nesusijusios su jų
tiesioginėmis funkcijomis, – nustatyta, kad CPVA
darbuotojai negali dalyvauti bet kurioje trečiųjų
asmenų vykdomoje (projektų paraiškų rengimo,
teikimo ar projektų administravimo ar pan.)
veikloje, jeigu ši veikla susijusi su CPVA
administruojamomis programomis.
Nustatyta, kad paraiškos atmetamos, jeigu jų
vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas ar su
paraiška susiję asmenys siekė gauti konfidencialią
informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo
rezultatams ar vertintojams.

5.2. Su projektų įgyvendinimu susijusių pažeidimų valdymas
CPVA
2021 m. IV
Savalaikis duomenų apie
CPVA teisės aktuose nustatyti aiškūs duomenų
ketvirtis
pažeidimus registravimas CPVA
registravimo CPVA informacinėje sistemoje
informacinėje sistemoje NORIS
NORIS terminai ir asmenys, atsakingi už šių
turės teigiamos įtakos pažeidimų
duomenų registravimą nustatytu laiku.
tyrimo skaidrumui ir rezultatams.
6. Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Lošimų priežiūros tarnyba) veiklos srityse
6.1. Lošimų įrenginių tipų tvirtinimas
6.1.1.Reglamentuoti lošimo įrenginio tipo vertinimo
Lošimų
2021 m. II
Sumažės korupcijos rizika
Reglamentuota lošimo įrenginio tipo vertinimo
procedūrą – nustatyti išvados dėl lošimo įrenginio tipo
priežiūros
ketvirtis
nustatant ir tvirtinant lošimo
procedūra – nustatyta išvados dėl lošimo
tvirtinimo formą ir joje pateikiamos informacijos turinį.*
tarnyba
įrenginio tipą.
įrenginio tipo tvirtinimo forma ir joje pateikiamos
informacijos turinys.
6.2. Licencijų organizuoti lošimus ir didžiąsias bei mažąsias loterijas išdavimas, lošimų reglamentų, jų pakeitimų ir papildymų tvirtinimas ir didžiųjų bei mažųjų loterijų
taisyklių, jų papildymų ir pakeitimų derinimas
6.2.1. Reglamentuoti informacijos apie juridinį asmenį,
Lošimų
2021 m. IV
Bus efektyviau vertinama Lošimų Reglamentuota informacijos apie juridinį asmenį,
pageidaujantį gauti lošimų licenciją arba loterijų licenciją, priežiūros
ketvirtis
priežiūros tarnybai pateikta
pageidaujantį gauti lošimų licenciją arba loterijų
vertinimo procedūrą – nustatyti, kokia informacija turi
tarnyba
informacija ir priimami skaidresni licenciją, vertinimo procedūra – nustatyta, kokia
būti pateikta Lošimų priežiūros tarnybos specialisto
sprendimai dėl lošimų ar loterijų
informacija turi būti pateikta Lošimų priežiūros
išvadoje dėl lošimų ar loterijų licencijos išdavimo, ir šios
licencijos išdavimo.
tarnybos specialisto išvadoje dėl lošimų ar loterijų
informacijos vertinimo kriterijus.**
licencijos išdavimo, ir šios informacijos vertinimo
kriterijai.
6.2.2. Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose nustatytų Lošimų
2021 m. IV
Sumažės korupcijos rizika dėl
Lošimų priežiūros tarnybos teisės aktuose
dokumentų, kurių reikia lošimų ar loterijų licencijoms ir
priežiūros
ketvirtis
pernelyg plačios tarnybos
nustatytų dokumentų, kurių reikia lošimų ar
leidimams gauti, lošimų organizavimo reglamentams
tarnyba
specialistų diskrecijos.
loterijų licencijoms ir leidimams gauti, lošimų
tvirtinti ir didžiųjų loterijų taisyklėms suderinti, sąrašą
organizavimo reglamentams tvirtinti ir didžiųjų
papildyti, įtraukiant į jį ir gamintojo taisykles.**
loterijų taisyklėms suderinti, sąrašas papildytas,
įtraukiant į jį ir gamintojo taisykles.
5.2.1.CPVA teisės aktuose nustatyti aiškius duomenų
registravimo CPVA informacinėje sistemoje NORIS
terminus ir asmenis, atsakingus už šių duomenų
registravimą nustatytu laiku.**
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7. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinių sistemų naudotojų duomenų tvarkymo
srityje
7.1. Užtikrinti, kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
Audito,
2021 m. II
AVNIS duomenų tvarkymas,
AVNIS duomenų tvarkymas atitinka informacinių
nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
apskaitos, turto
ketvirtis
atitinkantis informacinių sistemų
sistemų duomenų saugą reglamentuojančių teisės
finansų ministerijos Audito, vertinimo ir nemokumo
vertinimo ir
duomenų saugą
aktų reikalavimus (AVNIS techninėmis
informacinės sistemos (toliau – AVNIS) duomenų
nemokumo
reglamentuojančių teisės aktų
priemonėmis fiksuojamas didžiausias leistinas
tvarkymas atitiktų informacinių sistemų duomenų saugą
valdymo
reikalavimus, sumažins prielaidas mėginimų prisijungti prie AVNIS skaičius ir
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus (AVNIS
tarnyba prie
korupcijai pasireikšti.
blokuojamas prisijungimas prie AVNIS
techninėmis priemonėmis fiksuoti didžiausią leistiną
Lietuvos
naudotojui įvedus tam tikrą neteisingų
mėginimų prisijungti prie AVNIS skaičių ir blokuoti
Respublikos
slaptažodžių skaičių, naikinamų audito duomenų
prisijungimą prie AVNIS naudotojui įvedus tam tikrą
finansų
įrašų kontrolė užtikrinama fiksuojant audito įrašų
neteisingų slaptažodžių skaičių, užtikrinti naikinamų
ministerijos
trynimą ar keitimą).
audito duomenų įrašų kontrolę fiksuojant audito įrašų
trynimą ar keitimą).**
8. Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ (toliau – Prabavimo rūmai) veiklos srityse
8.1. Tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių prabavimo, įspaudavimo ir kokybės pažymėjimų išdavimas
8.1.1. Nustatyti Prabavimo rūmų teikiamos tauriųjų
Prabavimo
Sumažės korupcijos rizika
Nustatyti Prabavimo rūmų teikiamos tauriųjų
2021 m. II
metalų, brangakmenių ir jų gaminių prabavimo ir
rūmai
Prabavimo
rūmų
teikiamų
metalų, brangakmenių ir jų gaminių prabavimo ir
ketvirtis
įspaudavimo paslaugos atlikimo termino „skubos tvarka“
paslaugų vykdymo procese.
įspaudavimo paslaugos atlikimo termino „skubos
nustatymo kriterijus ir sąlygas.*
tvarka“ nustatymo kriterijai ir sąlygos.
8.1.2. Nustatyti užsakymų dėl tauriųjų metalų,
Prabavimo
2021 m. II
Nustatytos didžiausią riziką
Nustatyta užsakymų dėl tauriųjų metalų,
brangakmenių ir jų gaminių prabavimo ir įspaudavimo
rūmai
ketvirtis
keliančių užsakymų privalomos
brangakmenių ir jų gaminių prabavimo ir
paslaugų rizikingumo įvertinimo metodiką ir aprašyti
kontrolės procedūros sumažins
įspaudavimo paslaugų rizikingumo įvertinimo
didžiausią riziką keliančių užsakymų privalomas kontrolės
korupcijos tikimybę paslaugų
metodika ir aprašytos didžiausią riziką keliančių
procedūras.*
teikimo procese.
užsakymų privalomos kontrolės procedūros.
8.1.3. Reglamentuoti brangakmenių diagnostikos
Prabavimo
2021 m. II
Privalomos kontrolės procedūros
Reglamentuota brangakmenių diagnostikos
bandymų rezultatų kontrolės procedūrą, nustatyti, kokie
rūmai
ketvirtis
sumažins korupcijos tikimybę
bandymų rezultatų kontrolės procedūra, nustatyta,
asmenys privalo atlikti šios procedūros kontrolę ir
brangakmenių diagnostikos
kokie asmenys privalo atlikti šios procedūros
pasirašyti bandymų protokolus.*
bandymų rezultatų kontrolės
kontrolę ir pasirašyti bandymų protokolus.
procese.
8.2. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai
8.2.1. Prabavimo rūmų teisės aktuose nustatyti ūkio
Prabavimo
2021 m. IV
Sumažės prielaidos korupcijai
Prabavimo rūmų teisės aktuose nustatyti ūkio
subjektų atrankos patikrinimams pagal Lietuvos
rūmai
ketvirtis
atsirasti ūkio subjektų atrankos
subjektų atrankos patikrinimams pagal Pinigų
Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo
patikrinimams procese.
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos
prevencijos įstatymą kriterijus ir atvejus, kai reikia atlikti
įstatymą kriterijai ir atvejai, kai reikia atlikti
neplaninius patikrinimus.**
neplaninius patikrinimus.
9. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ veiklos srityse
9.1. Indėlių draudimo išmokų ir įsipareigojimų investuotojams draudimo išmokų apskaičiavimas ir išmokėjimas
9.1.1. Nustatyti kriterijus, kuriems esant draudimo
Valstybės įmonė 2021 m. II
Išsamiai reglamentuota draudimo Nustatyti kriterijai, kuriems esant draudimo
išmokas išmoka valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų
„Indėlių ir
ketvirtis
išmokų išmokėjimo tvarka
išmokas išmoka valstybės įmonė „Indėlių ir
draudimas“.*
investicijų
sumažins korupcijos pasireiškimo investicijų draudimas“.
draudimas“
tikimybę.
9.2. Atstovavimas įmonei teismuose ir bankrutavusių kredito įstaigų bankrotų procesuose

8
9.2.1. Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“
teisės aktuose nustatyti, kad už informacijos, skelbiamos
Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „eteismas.lt“, kontrolę atsakingo asmens funkcijos negali
būti pavedamos atlikti vienam valstybės įmonės „Indėlių
ir investicijų draudimas“ darbuotojui ir atsakingais už šių
funkcijų atlikimą paskirti daugiau negu vieną asmenį.**

Valstybės įmonė
„Indėlių ir
investicijų
draudimas“

Valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų
draudimas“ teisės aktuose nustatyta, kad už
informacijos, skelbiamos Lietuvos teismų
elektroninių paslaugų portale „e-teismas.lt“,
kontrolę atsakingo asmens funkcijos negali būti
pavedamos atlikti vienam valstybės įmonės
„Indėlių ir investicijų draudimas“ darbuotojui ir
už šių funkcijų atlikimą atsakingais asmenimis
paskirtas daugiau negu vienas asmuo.
10. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros (toliau – VIPA) veiklos srityse
10.1. Projektų, apimančių finansines priemones, mokėjimo prašymų vertinimas ir prašymuose nurodytų išlaidų apmokėjimas
10.1.1. Reglamentuoti VIPA administruojamų projektų
VIPA
2021 m. II
Sumažės korupcijos tikimybė
Reglamentuota VIPA administruojamų projektų
mokėjimo prašymų vertinimo procedūrą – nustatyti
ketvirtis
VIPA administruojamų projektų
mokėjimo prašymų vertinimo procedūra –
asmenis, kurie turi teisę atlikti mokėjimų prašymų
mokėjimo prašymų vertinimo
nustatyti asmenys, kurie turi teisę atlikti
vertinimą, mokėjimo prašymų paskyrimo VIPA
procese.
mokėjimų prašymų vertinimą, mokėjimo prašymų
darbuotojams vertinimui atlikti tvarką, kriterijus, užduotis
paskyrimo VIPA darbuotojams vertinimui atlikti
dėl paraiškų vertinimo skiriančius atsakingus asmenis,
tvarka, kriterijai, užduotis dėl paraiškų vertinimo
asmenis, kurie priima sprendimus dėl mokėjimo
skiriantys atsakingi asmenys, asmenys, kurie
prašymuose nurodytų išlaidų apmokėjimo, tvirtina išlaidų
priima sprendimus dėl mokėjimo prašymuose
apmokėjimo dokumentus, nustatyti mokėjimo prašymuose
nurodytų išlaidų apmokėjimo, tvirtina išlaidų
nurodytų išlaidų apmokėjimo tvirtinimo būdą.*
apmokėjimo dokumentus, nustatytas mokėjimo
prašymuose nurodytų išlaidų apmokėjimo
tvirtinimo būdas.
10.1.2. Nustatyti galimybę mokėjimo prašymų vertinimo
VIPA
2021 m. II
Bus sustiprintas rizikos
Nustatyta galimybė mokėjimo prašymų vertinimo
procese vertinti ir informaciją apie įtariamus pažeidimus,
ketvirtis
vertinimas mokėjimo prašymų
procese vertinti ir informaciją apie įtariamus
kurią pateikia VIPA darbuotojai.*
vertinimo procese.
pažeidimus, kurią pateikia VIPA darbuotojai.
10.2. Projektų patikrų organizavimas
10.2.1. VIPA teisės aktuose reglamentuoti VIPA
VIPA
2021 m. IV
Bus apribota pernelyg plati
VIPA teisės aktuose reglamentuoti VIPA
administruojamų projektų, finansuojamų Energinio
ketvirtis
patikras vietose atliekančių
administruojamų projektų, finansuojamų EEFP ir
efektyvumo finansavimo platformos (toliau – EEFP) ir
darbuotojų VIPA diskrecija.
KPF lėšomis, atrankos patikroms vietose kriterijai
Kultūros paveldo fondo (toliau – KPF) lėšomis, atrankos
ir patikrų atlikimo vietose procedūros.
patikroms vietose kriterijus ir patikrų atlikimo vietose
procedūras.**
10.2.2. VIPA teisės aktuose reglamentuoti patikras vietose VIPA
2021 m. IV
Sumažės prielaidos korupcijai ir
VIPA teisės aktuose reglamentuoti patikras
atliekančių darbuotojų veiksmus ir procedūras jiems
ketvirtis
padidės VIPA atliekamų projektų vietose atliekančių darbuotojų veiksmai ir
susidūrus su tikrinamo subjekto galimai neteisėtu
patikrų procedūrų skaidrumas.
procedūros jiems susidūrus su tikrinamo subjekto
poveikiu, kuriuo siekiama daryti įtaką patikrų vietose eigai
galimai neteisėtu poveikiu, kuriuo siekiama daryti
ar rezultatams.**
įtaką patikrų vietose eigai ar rezultatams.
11. Turto banko veiklos srityse
11.1. Valstybės nekilnojamojo turto ir jam priskirtų žemės sklypų ir kitų nekilnojamųjų daiktų valdymas, naudojimas ir disponavimas jais
11.1.1.Reglamentuoti Turto banko turto nuomos konkurso Turto bankas
2021 m. II
Padidės Turto banko atliekamų
Reglamentuotos Turto banko turto nuomos
organizavimo procesą sudarančias nuomos mokesčio
ketvirtis
procedūrų skaidrumas.
konkurso organizavimo procesą sudarančios
apskaičiavimo dokumentavimo ir informacijos mainų
nuomos mokesčio apskaičiavimo dokumentavimo
2021 m. IV
ketvirtis

Padidės valstybės įmonės „Indėlių
ir investicijų draudimas“ vidaus
kontrolės procedūrų skaidrumas.
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procedūras, nustatyti, kad turto nuomos mokesčio
apskaičiavimo ir nuomos konkurso organizavimo
funkcijos negali būti pavedamos atlikti tam pačiam Turto
banko darbuotojui.*
11.1.2. Nustatyti turto nuomos ir kitų su turto valdymu,
naudojimu ir disponavimu juo susijusių sutarčių sąlygų
vykdymo kontrolės ir kontrolės rezultatų dokumentavimo
procedūras.*

Turto bankas

2021 m. II
ketvirtis

ir informacijos mainų procedūros, nustatyta, kad
turto nuomos mokesčio apskaičiavimo ir nuomos
konkurso organizavimo funkcijos negali būti
pavedamos atlikti tam pačiam Turto banko
darbuotojui.
Nustatytos turto nuomos ir kitų su turto valdymu,
naudojimu ir disponavimu juo susijusių sutarčių
sąlygų vykdymo kontrolės ir kontrolės rezultatų
dokumentavimo procedūros.

Bus sustiprintas rizikos valdymas
turto nuomos ir kitų su turto
valdymu, naudojimu ir
disponavimu juo susijusių
sutarčių sąlygų vykdymo procese.
11.2. Valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perėmimas ir valdymas bei privatizavimas
11.2.1. Reglamentuoti Turto banko sudarytų privatizavimo Turto bankas
2021 m. IV
Sumažės korupcijos tikimybė
Reglamentuotos
Turto
banko
sudarytų
sandorių nemokestinių įsipareigojimų vykdymo,
ketvirtis
privatizavimo sandorių kontrolės privatizavimo
sandorių
nemokestinių
mokėjimo terminų nustatymo, akcijų paketo vertės
procese.
įsipareigojimų vykdymo, mokėjimo terminų
nustatymo ir akcijų privatizavimo būdo nustatymo
nustatymo, akcijų paketo vertės nustatymo ir
akcijų privatizavimo būdo nustatymo kontrolės
kontrolės procedūras ir užtikrinti jų įgyvendinimą. **
procedūros ir užtikrintas jų įgyvendinimas.
12. UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – bendrovė) veiklos srityse
12.1. Bendrovės išieškotų sumų ir patirtų išlaidų priskyrimas klientui traukiant į apskaitą skolas
12.1.1. Nustatyti bendrovės išieškotų sumų ir patirtų
Bendrovė
2021 m. II
Padidės bendrovės išieškotų sumų Nustatyta bendrovės išieškotų sumų ir patirtų
išlaidų priskyrimo klientui traukiant į apskaitą skolas
ketvirtis
ir patirtų išlaidų priskyrimo
išlaidų priskyrimo klientui traukiant į apskaitą
tvarką ir procedūras. *
klientui traukiant į apskaitą skolas skolas tvarka ir aprašytos procedūros.
skaidrumas.
12.2. Bendrovės sudaromų sutarčių projektų derinimas
12.2.1. Patikslinti skolų nurašymo ir reikalavimo teisių
Bendrovė
2021 m. IV
Sumažės korupcijos atsiradimo
Patikslinta skolų nurašymo ir reikalavimo teisių
atsisakymo tvarką, atsisakant reikalavimo teisių į
ketvirtis
rizika dėl galimos žmogiškojo
atsisakymo tvarka, atsisakyta reikalavimo teisių į
nehipotekinę skolą ar jos dalį atsisakymo praktikos
faktoriaus įtakos priimant
nehipotekinę skolą ar jos dalį atsisakymo
taikymo ir numatant tiksliau reglamentuoti skolų
bendrovės sprendimus dėl skolų
praktikos taikymo ir tiksliau reglamentuota skolų
nurašymo procedūrą.**
nurašymo ir reikalavimo teisių į
nurašymo procedūra.
skolą ar jos dalį atsisakymo.
13. Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro (toliau – NBFC) veiklos srityse
13.1. Fizinių asmenų asmens duomenų apsauga
13.1.1. Reglamentuoti NBFC asmens duomenų apsaugos
NBFC
2021 m. IV
Sumažės korupcijos rizika asmens Reglamentuotas NBFC asmens duomenų
kontrolės procesą, įtvirtinti antikorupcinius saugiklius,
ketvirtis
duomenų apsaugos kontrolės
apsaugos kontrolės procesas, nustatyti
skirtus veiklos vertinimo metu nustatytai korupcijos
procese.
antikorupciniai saugikliai, skirti veiklos vertinimo
rizikai pašalinti ar sumažinti.*
metu nustatytai korupcijos rizikai pašalinti ar
sumažinti.
13.1.2. Nustatyti reikalavimus NBFC darbuotojų elgesiui
NBFC
2021 m. II
Nustatytos aukščiausius
Nustatyti NBFC darbuotojų elgesio reikalavimai
(etikos kodeksas).*
ketvirtis
standartus atitinkančio etiško
(etikos kodeksas) (priemonė įgyvendinta).
elgesio normos įpareigos
darbuotojus rodyti, remti,
puoselėti etišką elgesį, didinti
NBFC ir darbuotojų veiklos
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13.2.1. Parengti ir patvirtinti NBFC darbuotojų atranką,
priėmimą į pareigas, darbuotojų pavadavimą
reglamentuojančius teisės aktus.**
13.2.2. Nustatyti NBFC darbuotojų sprendimų
analizuojamoje veiklos srityje priėmimo kontrolės
procedūras.**
13.2.3. Parengti ir patvirtinti NBFC tvarkomų dokumentų,
su kuriais turi būti supažindinami NBFC darbuotojai,
sąrašą ir nustatyti darbuotojų supažindinimo su šiais
dokumentais procedūras.**
13.2.4. Reglamentuoti NBFC teisės aktų periodinės
peržiūros procedūras.**

skaidrumą.
13.2. Personalo formavimas, valdymas ir administravimas
NBFC
2021 m. IV
Padidės NBFC darbuotojų
ketvirtis
atrankos, priėmimo į pareigas,
darbuotojų pavadavimo procedūrų
skaidrumas.
NBFC
2021 m. IV
Sumažės korupcijos tikimybė
ketvirtis
priimant sprendimus personalo
formavimo, valdymo ir
administravimo srityje.
NBFC
2021 m. IV
Užtikrinus NBFC darbuotojų
ketvirtis
informuotumą padidės jų veiklos
skaidrumas.

NBFC

2021 m. IV
ketvirtis

Sumažės teisės aktų
neatitinkančių sprendimų rizika.

Parengti ir patvirtinti NBFC darbuotojų atranką,
priėmimą į pareigas, darbuotojų pavadavimą
reglamentuojantys teisės aktai.
Nustatytos NBFC darbuotojų sprendimų
analizuojamoje veiklos srityje priėmimo kontrolės
procedūros.
Parengtas ir patvirtintas NBFC tvarkomų
dokumentų, su kuriais turi būti supažindinami
NBFC darbuotojai, sąrašas ir nustatytos
darbuotojų supažindinimo su šiais dokumentais
procedūros.
Reglamentuotos NBFC teisės aktų periodinės
peržiūros procedūros.

14. Akcinės bendrovės Giraitės ginkluotės gamyklos (toliau – Gamykla) personalo formavimo, valdymo ir administravimo veiklos srityje
14.1. Reglamentuoti Gamyklos darbuotojų perkėlimą į
Gamykla
2021 m. II
Bus užtikrintas darbuotojų
Reglamentuotos Gamyklos darbuotojų perkėlimo
kitas pareigas kaitumo būdu ir darbuotojų skatinimo
ketvirtis
perkėlimo į kitas pareigas ir jų
į kitas pareigas kaitumo būdu ir darbuotojų
sąlygas, nustatyti kriterijus ir aprašyti procedūras.*
skatinimo skaidrumas, sumažinta
skatinimo sąlygos, nustatyti kriterijai ir aprašytos
korupcijos rizika.
procedūros.
14.2. Viešai skelbti informaciją apie pareigybes, kurioms
Gamykla
2021 m. II
Padidės darbuotojų atrankos ir
Viešai skelbiama informacija apie pareigybes,
užimti vykdoma naujų darbuotojų paieška, ir apie
ketvirtis
tarnybinio kaitumo skaidrumas.
kurioms užimti vykdoma naujų darbuotojų
pareigybes, į kurias Gamyklos darbuotojai gali būti
paieška, ir apie pareigybes, į kurias Gamyklos
perkeliami kaitumo būdu, ir sudaryti sąlygas Gamyklos
darbuotojai gali būti perkeliami kaitumo būdu, ir
darbuotojams susipažinti su šia informacija.*
sudarytos sąlygos Gamyklos darbuotojams
susipažinti su šia informacija.
14.3. Parengti ir patvirtinti Gamyklos darbuotojų atrankos Gamykla
2021 m. IV
Sumažės korupcijos rizika
Parengtas ir patvirtintas Gamyklos darbuotojų
ir perkėlimo į kitas pareigas kaitumo būdu procedūras,
ketvirtis
darbuotojų atrankos procese ir
atrankos ir perkėlimo į kitas pareigas kaitumo
kriterijus ir sąlygas reglamentuojantį teisės aktą.**
perkeliant juos į kitas pareigas
būdu procedūras, kriterijus ir sąlygas
kaitumo būdu.
reglamentuojantis teisės aktas.
14.4. Nustatyti Gamyklos darbuotojų pareigybėms
Gamykla
2021 m. IV
Sumažės korupcijos rizika
Nustatyti Gamyklos darbuotojų pareigybėms
reikalingus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.**
ketvirtis
skiriant darbuotojus į pareigas.
reikalingi bendrieji ir specialieji reikalavimai.
14.5. Reglamentuoti Gamyklos darbuotojų veiklos
vertinimo tvarką ir procedūras. **

Gamykla

2021 m. IV
ketvirtis

Darbuotojų veiklos vertinimas
bus objektyvesnis ir skaidresnis.

Reglamentuota Gamyklos darbuotojų veiklos
vertinimo tvarka ir procedūros.

14.6. Gamyklos teisės aktuose reglamentuoti, kokia
informacija, reikalinga darbo sutarčiai sudaryti ir vykdyti,
gali būti suteikiama kandidatams į pareigas Gamykloje iki
darbo sutarties sudarymo dienos.**

Gamykla

2021 m. IV
ketvirtis

Sumažės korupcijos tikimybė
tarnybinės informacijos apsaugos
procese.

Gamyklos teisės aktuose reglamentuota, kokia
informacija, reikalinga darbo sutarčiai sudaryti ir
vykdyti, gali būti suteikiama kandidatams į
pareigas Gamykloje iki darbo sutarties sudarymo
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dienos.
3 UŽDAVINYS
DIDINTI ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO SKLAIDĄ, STIPRINTI ANTIKORUPCINĖS ELGSENOS PASKATAS
1. Organizuoti privalomus mokymus asmenims,
įgaliotiems vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę
Finansų ministerijoje, įstaigose ir įmonėse.

Finansų
ministerijos
Personalo
valdymo
skyrius

Kiekvienais
metais

2. Organizuoti informacijos pristatymą, skirtą naujai
priimtiems į pareigas Finansų ministerijos valstybės
tarnautojams ir darbuotojams ir pagal poreikį kitiems
Finansų ministerijos valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, supažindinti juos su Finansų ministerijoje
įgyvendinamomis korupcijos ir sukčiavimo prevencijos
priemonėmis, skirtomis viešųjų interesų viršenybei
užtikrinti (įskaitant viešųjų ir privačių interesų konfliktų
prevencijos priemones).

Finansų
ministerijos
Personalo
valdymo
skyrius

Kiekvienais
metais

3. Organizuoti Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių
valstybės tarnautojams ir darbuotojams mokymus
korupcijos prevencijos tematika .

Finansų
ministerijos
Personalo
valdymo
skyrius,
įstaigos, įmonės

Kiekvienais
metais

Bus tobulinama už antikorupcinę
veiklą atsakingų asmenų
profesinė kompetencija, kuri leis
racionaliau atlikti teisės aktuose
nustatytas antikorupcines
procedūras, parengti efektyvesnes
korupcijos prevencijos
priemones, organizuoti ir vykdyti
šių priemonių įgyvendinimo
kontrolę.
Finansų ministerijos valstybės
tarnautojams ir darbuotojams
suteikta informacija apie Finansų
ministerijoje įgyvendinamas
korupcijos ir sukčiavimo
prevencijos priemones, skirtas
viešųjų interesų viršenybei
užtikrinti, įtvirtins jų
antikorupcinės elgsenos
prioritetus, sumažins interesų
konfliktų ir korupcijos prielaidas.
Bus sustiprintas darbuotojų
antikorupcinis imunitetas.

Asmenų, dalyvavusių mokymuose, skaičius.

Organizuotas Finansų ministerijoje
įgyvendinamų korupcijos ir sukčiavimo
prevencijos priemonių (įskaitant viešųjų ir
privačių interesų konfliktų prevencijos
priemones) pristatymas.

10 proc. padidėjęs mokymus antikorupcijos tema
išklausiusių Finansų ministerijos ir finansų
ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų
valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius,
palyginti su praėjusiais metais. Mokymų
akademinių valandų skaičius, tenkantis vienam
kursus išklausiusiam darbuotojui.

___________________________

i

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinis veiklos planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo
2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Tarpinstitucinis planas).
ii
Tarpinstitucinio plano priemonė, kodas 10.1.2.
iii
Tarpinstitucinio plano priemonė, kodas 10.1.3.
iv
Tarpinstitucinio plano priemonė, kodas 10.1.12.
v
* Priemonė parengta pagal 2019 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės antikorupciniu požiūriu rizikingiausiose veiklos srityse rezultatus.
vi
** Priemonė parengta pagal 2020 metų korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės antikorupciniu požiūriu rizikingiausiose veiklos srityse rezultatus.

