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Akcinės bendrovės Lietuvos paštas 

generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 20 d. 

įsakymu Nr. T-2021-00016 

 

 

AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTAS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2021-2022 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

1  PROGRAMOS UŽDAVINYS - didinti veiklos skaidrumą ir atvirumą klientams, visuomenei ir kitoms suinteresuotosioms šalims 

1.1.  Bendrovės interneto tinklalapyje viešinti 

Antikorupcinę programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 20 d. d. 

nuo 

patvirtinimo 

Pateikta klientams, visuomenei ir 

suinteresuotosioms šalims 

informacija apie konkrečias 

korupcijos prevencijos priemones, 

kurios taikomos Bendrovėje 

Bendrovės interneto tinklalapyje 

patalpinta Antikorupcinė programa ir 

jos įgyvendinimo priemonių planas 

1.2.  Bendrovės interneto tinklalapyje ir 

intranete (Infonete) viešinti metinę 

Antikorupcinės programos 

įgyvendinimo priemonių ataskaitą  

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

2021-06-30 

2022-03-31 

Laiku parengta ir pateikta 

susipažinimui metinė Antikorupcinės 

programos įgyvendinimo ataskaita 

Bendrovės darbuotojams, klientams 

ir kitoms suinteresuotosioms šalims 

Bendrovės interneto tinklalapyje ir 

intranete (Infonete) patalpinta metinė 

Antikorupcinės programos 

įgyvendinimo priemonių ataskaita 

1.3.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

Bendrovės strategiją ir jos įgyvendinimo 

ataskaitą 

Verslo ir technologijų 

plėtros padalinys 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 20 d. d. 

nuo 

patvirtinimo 

Visuomenės informavimas apie 

Bendrovės vykdomą administracinę 

veiklą 

Laiku paskelbta informacija 

1.4.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

motyvuotą išvadą apie Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

(toliau – STT) atliktą korupcijos rizikos 

analizę ir nustatytus korupcijos rizikos 

veiksnius Bendrovėje 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 20 d. d. 

nuo 

dokumento 

gavimo 

Visuomenė informuota apie 

Bendrovėje nustatytus korupcijos 

rizikos veiksnius ir pateiktas 

rekomendacijas jiems valdyti 

Laiku paskelbta informacija 

                                                           
1 Jeigu nurodomi keli už priemonės  įgyvendinimą atsakingi padaliniai, koordinuojančiu padaliniu laikomas nurodytas pirmas padalinys. 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

1.5.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

vidaus teisės aktus, susijusius su 

Korupcijos prevencijos politikos 

įgyvendinimu 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 20 d. d. 

nuo 

patvirtinimo 

Visuomenė informuota apie 

vykdomą Korupcijos prevencijos 

politikos įgyvendinimą Bendrovėje 

Laiku paskelbta informacija 

1.6.  „Pasitikėjimo linija“ gautų pranešimų 

nagrinėjimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

 

Nuolat Didinamas darbuotojų ir visuomenės 

pasitikėjimas Bendrove, veiksmingai 

veikiantis pranešimų kanalas 

Gautų ir ištirtų pranešimų skaičius 

Pasitvirtinusių pranešimų dalis, 

procentas 

1.7.  Pranešimų dėl galimų korupcinių atvejų 

tyrimai 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Didinamas visuomenės pasitikėjimas 

Bendrove, formuojamas skaidrios ir 

patikimos organizacijos įvaizdis 

Gautų ir ištirtų pranešimų skaičius 

Pasitvirtinusių pranešimų dalis, 

procentas 

1.8.  Pranešimų korupcijos prevencijos ir 

sukčiavimo temomis parengimas ir 

paskelbimas Bendrovės išoriniuose 

komunikacijos kanaluose 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

2021-12-31 

2022-12-31 

Visuomenė informuota apie taikomas 

korupcijos prevencijos priemones 

Bendrovėje 

Ne mažiau nei 5 vnt. per metus 

1.9.  Klientų apklausos dėl Bendrovės 

skaidrumo atlikimas: 

    

1.9.1.  apklausos parengimas Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Klientų patirčių 

departamentas 

2021-09-30 Nustatyti pagrindiniai rodikliai, skirti 

matuoti klientų nuomonės pokytį 

apie Bendrovės skaidrumą 

Parengti klausimai apklausai 

1.9.2.  apklausos atlikimas Klientų patirčių 

departamentas 

2021-11-30 

2022-11-30 

Gauta nuomonė apie Bendrovės 

skaidrumą 

Atlikta reprezentatyvi apklausa 

 

1.10.  Gautų ir teiktų dovanų registro 

viešinimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 5 d. d. 

nuo registro 

informacijos 

atnaujinimo 

Visuomenė informuota apie 

Bendrovės taikomą dovanų tvarką 

Laiku paskelbta informacija apie 

gautas, teiktas dovanas ir elgesį su 

jomis 

Gautų ir užregistruotų dovanų skaičius 

Mažėjantis gautų dovanų kiekis 

1.11.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

informaciją apie Bendrovės 

parduodamą, nuomojamą nekilnojamąjį 

turtą 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Didinama Bendrovės parduodamo ir 

nuomojamo nekilnojamo turto 

sklaida 

Paskelbti Bendrovės parduodamų ir 

nuomojamų objektų sąrašai 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

1.12.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

informaciją apie vykstančius 

nekilnojamo turto pardavimo konkursus 

/ aukcionus, nuomos ar išsinuomojimo 

konkursus pagal Bendrovės patvirtintas 

nekilnojamo turto valdymo tvarkas 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Paskelbti visi konkursai ir / ar 

aukcionai, susiję su nekilnojamo 

turto pardavimu, nuoma, 

išsinuomojimo 

Paskelbtų konkursų ir / ar aukcionų 

skaičius 

1.13.  Bendrovės interneto tinklalapyje skelbti 

informaciją apie sudarytus nekilnojamo 

turto pardavimo, nuomos ir 

išsinuomojimo sandorius 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Paviešinta informacija apie visus 

sudarytus nekilnojamo turto 

sandorius  

100 % 

1.14.  Bendrovės interneto tinklalapyje ar 

darbo skelbimų portale skelbti 

informaciją apie laisvas darbo vietų 

pozicijas: 

- administracijos darbuotojai; 

- pašto operacijų padalinys; 

- tinklo padalinys. 

Organizacijos vystymo 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Informacijos apie laisvų darbo vietų 

Bendrovėje prieinamumo didinimas 

Per metus paskelbtų laisvų darbo 

pozicijų skaičius 

 

1.15.  Visuomenės informavimas apie 

Bendrovės paslaugų, pokyčių veiklą 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Bendrovės teikiamų paslaugų, 

susijusių su paslaugų pokyčiu, 

žinomumo didinimas 

Klientų pasitenkinimo rodiklio 

augimas 

1.16.  Kiekvienais metais vykdyti 

Antikorupcinės vadybos sistemos 

vertinamąją analizę, rezultatus pristatant 

valdybai 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-06-30 

2022-06-30 

Bendrovės valdyba informuota apie 

Antikorupcinės vadybos sistemos 

veiksmingumą ir vertinamosios 

analizės rezultatus 

 

Valdybai pristatyti Antikorupcinės 

vadybos sistemos vertinamosios 

analizės rezultatai 

1.17.  Bendradarbiavimas ir dalinimasis gerąja 

patirtimi su kitomis korupcijos 

prevenciją įgyvendinančiomis 

institucijomis ar visuomeninėmis 

organizacijomis 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Pagal poreikį Didėjantis korupcijos prevencijos 

priemonių veiksmingumas ir 

atsakingų už korupcijos prevenciją 

darbuotojų kompetencija 

 

Susitikimų, renginių, veikloje įdiegtų 

gerųjų praktikų skaičius 

1.18.  Dalyvauti įgyvendinant Lietuvos 

Respublikos susisiekimo ministerijos 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Įgyvendintos visos Bendrovei skirtos 

priemonės 

Programos įgyvendinimas 100 % 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

(toliau -Susisiekimo ministerija) kovos 

su korupcija programą 

1.19.  Dalyvavimas suinteresuotųjų šalių 

apklausose ir tyrimuose 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Verslo ir technologijų 

plėtros padalinys 

Pagal poreikį Gerinama Bendrovės reputacija ir 

didinamas Bendrovės įsitraukimas į 

suinteresuotųjų šalių veiklą. 

Sudalyvautų apklausų ir tyrimų 

skaičius 

1.20.  Bendradarbiavimas su teisėsaugos 

institucijomis ir Bendrovės partneriais 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Didėjantis pasitikėjimas Bendrove ir 

stiprinamas bendradarbiavimas su 

suinteresuotosiomis šalimis 

Atsakymų, pateiktų suinteresuotosioms 

šalims, skaičius 

 

1.21.  Pakoreguoti Bendrovės interneto 

tinklalapyje esančią informaciją dėl 

Pranešėjų apsaugos įgyvendinimo pagal 

Generalinės prokuratūros pateiktą 

informaciją 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

2021-06-30 Tiksliau ir aiškiau pateikta 

informacija dėl anonimiškai pateiktos 

informacijos nagrinėjimo 

Pranešėjai supažindinti su jiems 

taikomomis garantijomis 

Bendrovės interneto tinklalapyje 

atnaujinta Pranešėjų apsaugos 

įgyvendinimo skiltis 

1.22.  Bendrovės interneto tinklalapyje viešinti 

informaciją, susijusią su Lietuvos 

Respublikos vyriausybės nutarimu dėl 

valstybės valdomų įmonių veiklos 

skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo 

įgyvendinimu 

Komunikacijos 

departamentas 

Nuolat Visuomenės informavimas apie 

Bendrovės vykdomą administracinę 

veiklą 

Laiku paskelbta informacija 

2  PROGRAMOS UŽDAVINYS – didinti darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, išlaikant aukštą darbuotojų nesąžiningo elgesio netoleravimo rodiklį 

2.1.  Informuoti darbuotojus apie Bendrovėje 

atliktus tyrimus ir nustatytus pažeidimus 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Pagal poreikį Darbuotojai supažindinti su 

netoleruojamu elgesiu ir situacijomis 

Bendrovėje  

Paskelbtos informacijos skaičius 

2.2.  Supažindinti Bendrovės darbuotojus 

apie Bendrovėje taikomas korupcijos 

prevencijos priemones 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Per 20 d. d. 

nuo naujos 

priemonės 

patvirtinimo 

ar 

atnaujinimo 

Darbuotojai supažindinti su 

korupcijos prevencijos priemonėmis 

Bendrovėje  

Paskelbtos informacijos skaičius 

Parengtų / atnaujintų instrukcijų 

skaičius 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

2.3.  Parengti mokymų programą, skirtą 

darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo 

ugdymui 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Organizacijos vystymo 

departamentas  

2021-12-31 Numatyti antikorupcinio 

sąmoningumo ugdymui reikalingi 

mokymai pagal tikslinę auditoriją 

(segmentinę grupę) ir mokymų 

periodiškumas 

Parengta darbuotojų antikorupcinio 

sąmoningumo mokymo programa ir 

integruota Bendrovės mokymų 

programa 

2.4.  Parengti mokymų medžiagą konkrečiai 

Bendrovės tikslinei auditorijai ir testo 

klausimus 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

 

Pagal 

mokymų 

programoje 

numatytas 

datas 

Bendrovės darbuotojams pateikiama 

informacija apie antikorupcinei 

aplinkai svarbius principus ir elgesį 

Parengtų mokymų medžiagos ir testų 

skaičius 

2.5.  Organizuoti testus darbuotojams 

konkrečiais antikorupciniais klausimais 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Organizacijos ir 

vystymo 

departamentas 

Pagal 

mokymų 

programoje 

numatytas 

datas 

Nustatomos Bendrovės darbuotojų 

žinios antikorupcinės veiklos srityje 

Organizuotų testų skaičius 

Dalyvių skaičius 

Testą išklaikusių darbuotojų dalis, 

procentais 

2.6.  Suorganizuoti „Pranešėjų apsaugos 

įstatymo“ įgyvendinimo mokymus 

Bendrovės darbuotojams 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-12-31 Bendrovės darbuotojai supažindinti 

su Pranešėjų apsaugos įstatymu 

Suorganizuoti mokymai 

Dalyvių skaičius 

2.7.  Organizuoti Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo mokymus deklaruojantiems 

privačius interesus darbuotojams 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2022-06-30 Bendrovės darbuotojai, 

deklaruojantys privačius interesus, 

išklausę tikslinius mokymus 

Suorganizuoti mokymai 

Dalyvių skaičius 

2.8.  Informuoti (priminti) Bendrovės 

darbuotojus, kurie deklaruoja privačius 

interesus, apie privačių interesų 

deklaracijų atnaujinimą pasikeitus 

aplinkybėms 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-01-31 

2022-01-31 

Laiku atnaujintos ir pateiktos 

privačių interesų deklaracijos 

Ne mažiau nei 1 kartas per metus 

2.9.  Parengti darbuotojams atmintinę, kaip 

reikia elgtis, susidūrus su korupcijos 

apraiškomis Bendrovėje 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2022-12-31 Darbuotojams prieinama aktuali 

informacija 

Parengta atmintinė ir supažindinti 

darbuotojai 

2.10.  Darbuotojų tolerancijos korupcijai 

apklausos atlikimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-12-01 

2022-12-01 

Gauta nuomonė apie galimas 

korupcijos apraiškas, nustatytos 

Atlikta reprezentatyvi apklausa 

Informacija pateikta Susisiekimo 

ministerijai 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

Bendrovės veiklos sritys, kuriose 

korupcijos tikimybė didžiausia 

 

2.11.  Darbuotojų, administruojančių viešųjų 

pirkimų sutartis, supažindinimas su 

pagrindiniais sutarčių administravimo 

kontrolės veiksmais 

Teisės ir pirkimų 

departamentas 

Nuolat Didėjantis Bendrovės darbuotojų, 

administruojančių viešųjų pirkimų 

metu sudarytas sutartis, 

sąmoningumas dėl kontrolės veiksmų 

 

Pateikta informacija darbuotojams, 

administruojantiems viešųjų pirkimų 

sutartis, apie pagrindinius sutarčių 

administravimo kontrolės veiksmus 

3 PROGRAMOS UŽDAVINYS – nuolat gerinti antikorupcinei vadybos sistemai palaikyti skirtus procesus ir kitus Bendrovės veiklos procesus, kuriuose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, taikant prevencinį požiūrį į korupcines rizikas 

3.1.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

atlikimas pagal Susisiekimo ministerijos 

pateiktą informaciją 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-09-30 

2022-09-30 

Nustatytos konkrečios veiklos srities 

/ proceso korupcinio pobūdžio 

veiksniai ir pateiktos priemonės 

konkrečios veiklos korupcinėms 

rizikoms valdyti 

Atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas 

Informacija pateikta Susisiekimo 

ministerijai 

3.2.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

atlikimas, didesnį dėmesį skiriant 

veiklos srities/proceso (-ų): 

- teisės aktų antikorupciniam vertinimui; 

- „keturių akių“ principo taikymui; 

- funkcijų atskyrimui; 

- sprendimų priėmimo, atsakomybių, 

suteiktų įgaliojimų patikrinimui; 

- paskirtų funkcijų kvalifikacijos 

vertinimui 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-09-30 

2022-09-30 

Gerėjantis Bendrovės teisės aktų ir 

procesų aprašymas 

Identifikuotuose rizikinguose proceso 

vietose numatyti prevenciniai 

korupcinių rizikų valdymo veiksmai 

(priemonės) 

Antikorupciniu požiūriu peržiūrėtų 

teisės aktų skaičius 

Pagal pateiktas rekomendacijas 

atnaujintų teisės aktų skaičius 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

atlikimas ne mažiau nei 1 veiklos 

srityje per metus 

3.3.  Kontrahentų rizikos vertinimo tvarkos 

aprašo įgyvendinimo užtikrinimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Užtikrintas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės ir nacionalinio saugumo 

rizikos valdymas sudaromuose 

Bendrovės sandoriuose su 

kontrahentais 

Atliktų kontrahentų rizikos vertinimų 

skaičius 

Nustatytų riziką keliančių kontrahentų 

dalis nuo visų atliktų kontrahentų 

rizikos vertinimų, procentais 

Nutrauktų sandorių skaičius (įskaitant 

ir potencialius) 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

3.4.  Papildyti Kontrahentų rizikos vertinimo 

tvarkos aprašą, numatant privalomą 

kontrahento stropų patikrinimą 

perduodant svarbią veiklos funkciją 

pagal Lietuvos banko nutarimą 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-12-31 Užtikrintas tinkamas Lietuvos banko 

nutarimo dėl finansų rinkos dalyvių 

veiklos funkcijų perdavimo kitiems 

asmenims įgyvendinimas 

Atnaujintas kontrahentų rizikos 

vertinimo tvarkos aprašas 

3.5.  Parengti kontrahentų rizikos vertinimo 

ar patikros instrukciją tų sutarčių 

valdymui, kurios nepatenka į privalomą 

kontrahentų rizikos vertinimą, ir 

supažindinti sutartis administruojančius 

darbuotojus 

    

3.5.1.  Parengti ir atlikti apklausą dėl 

kontrahentų keliamos rizikos vertinimo 

ar patikrinimo valdant sutartis, kurios 

nepatenka į privalomą kontrahentų 

rizikos vertinimo imtį  

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Rinkodaros ir 

pardavimų padalinys 

 

2022-06-30 Išsiaiškintas poreikį dėl kontrahentų 

rizikos vertinimo ar patikros bei 

darbuotojams kylantys klausimai  

Atlikta apklausa ir išsiaiškintas 

poreikis dėl kontrahentų rizikos 

vertinimo ar patikros prieš sudarant 

paslaugų teikimo sutartis ir 

identifikuoti probleminiai klausimai 

3.5.2.  Parengti kontrahentų rizikos vertinimo 

ar patikrinimo instrukciją tų sutarčių 

valdymui, kurios nepatenka į privalomą 

kontrahentų rizikos vertinimą, ir 

supažindinti sutartis administruojančius 

darbuotojus 

Saugos ir prevencijos 

departamentas (rengia) 

Teisės ir pirkimų 

departamentas 

(suderina) 

2022-12-31 Užtikrintas tinkamas kontrahento 

rizikos įvertinimas sudaromoms 

paslaugų teikimų sutartims 

Parengta instrukcija 

Supažindinti darbuotojai 

3.6.  Susitikimų su išorės subjektais elgesio 

taisyklių parengimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2022-12-31 Numatytas tinkamas ir netinkamas 

elgesys susitikimų su išorės 

subjektais metu  

Parengtos susitikimų su išorės 

subjektais elgesio taisyklės 

Supažindinti darbuotojai 

3.7.  Papildyti Bendrovės sudaromas sutartis 

nuostatas su kontrahentais apie Veiklos 

partnerių etikos kodekso laikymąsi 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Teisės ir pirkimų 

departamentas 

2021-12-31 Bendrovės kontrahentai informuoti ir 

supažindinti su jiems keliamais 

reikalavimais 

Atnaujinti sutarčių šablonai 

Informacija patalpinta Bendrovės 

tinklalapyje 

3.8.  Kandidatų patikrinimo tvarkos aprašo 

parengimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-12-31 Užtikrintas netinkamų kandidatų 

priėmimo Bendrovėje rizikos 

valdymas 

Patvirtintas kandidatų patikrinimo 

tvarkos aprašas 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

3.9.  Rašytinis kreipimasis į Lietuvos 

Respublikos valstybės saugumo 

departamentą ir Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministeriją dėl 

informacijos apie asmenis pateikimo 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Pagal poreikį Užtikrinamas asmenų tinkamumas 

einamoms pareigoms 

Kreipimųsi ir priėmimo į atitinkamas 

pareigas skaičius 

Patikrintų kandidatų skaičius 

3.10.  Dovanų teikimo, priėmimo, vertinimo ir 

saugojimo tvarkos aprašo įgyvendinimas 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Didinamas Bendrovės darbuotojų 

sąmoningumas netinkamų dovanų 

priėmimo, teikimo ir elgesio su jomis 

srityje 

Nustatytų tvarkos nesilaikymo atvejų 

skaičius 

Mažėjantis nustatytų nesilaikymo 

atvejų skaičius 

3.11.  Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo kontrolė 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Nuolat Užtikrintas viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimas teisės aktų 

nustatytais terminais 

Pateiktų ir patikslintų privačių interesų 

deklaracijų skaičius 

3.12.  Nusišalinimas nuo dalyvavimo rengiant, 

svarstant ar priimant sprendimus, kurie 

sukelia (gali sukelti) interesų konfliktą 

Privačius interesus 

deklaruojantys 

darbuotojai 

Pagal poreikį Užtikrintas Bendrovės priimamų 

sprendimų skaidrumas ir 

nešališkumas bei užkirstas kelias 

galimoms korupcijos apraiškoms 

Pateiktų nusišalinimų / sprendimų dėl 

nušalinimo esant (galint kilti) interesų 

konfliktui skaičius 

Nustatytų vengimo nusišalinti atvejų 

skaičius 

3.13.  Bendrovės generalinio direktoriaus 

pateiktų nusišalinimų (arba nušalinimai) 

viešinimas Bendrovės interneto 

tinklalapyje  

Teisės ir pirkimų 

departamentas 

Komunikacijos 

departamentas 

Pagal poreikį Didinamas priimamų sprendimų 

skaidrumas ir viešumas 

Paviešinta informacija 

3.14.  Išankstinių rekomendacijų teikimas 

Bendrovės darbuotojams, 

deklaruojantiems privačius interesus, 

nuo kokių klausimų dalyvavimo, 

rengimo, svarstymo ar priėmimo privalo 

nusišalinti 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

Pagal poreikį Užtikrintas Bendrovės priimamų 

sprendimų skaidrumas ir 

nešališkumas bei užkirstas kelias 

korupcijos apraiškoms 

Pateiktų išankstinių rekomendacijų 

skaičius 

3.15.  Sąrašo, kurie darbuotojai privalo 

deklaruoti privačius interesus, 

papildymas administracinius įgaliojimus 

turinčiomis pareigybėmis 

Saugos ir prevencijos 

departamentas 

2021-06-30 Užtikrintas Bendrovės priimamų 

sprendimų skaidrumas ir 

nešališkumas 

Atnaujintas sąrašas ir supažindinti 

darbuotojai 



9 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

3.16.  Pirkimų patikros atlikimas ir korekcinių 

veiksmų nustatymas pagal Prevencinės 

pirkimų kontrolės sistemos taisykles 

Teisės ir pirkimų 

departamentas 

2021-12-31 

2022-12-31 

Užtikrinamas pirkimų proceso 

tobulinimas, identifikuojant galimus 

pažeidimus ir numatant korekcinius 

veiksmus nustatytiems pažeidimams 

šalinti 

Ne mažiau nei 4 pirkimų patikros per 

metus 

3.17.  Papildyti nekilnojamojo turto politiką 

nuostata, kad „nekilnojamasis turtas 

nebūtų perleidžiamas ar išnuomojamas 

valstybės valdomos Bendrovės 

darbuotojams, valstybės valdomos 

Bendrovės priežiūros ir valdymo organų 

nariams ar su jais susijusiems 

asmenims.“ 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

2021-07-15 Užtikrintas Valstybės turtinių ir 

neturtinių teisių įgyvendinimo 

valstybės valdomose įmonėse tvarkos 

aprašo įgyvendinimas. 

Atnaujinta Nekilnojamojo turto 

politika 

3.18.  Atnaujinti nekilnojamojo turto 

pardavimo tvarką pagal pateiktus 

pastebėjimus. 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

2021-07-15 Numatyti korupcinių rizikų valdymo 

veiksmai nekilnojamojo turto 

pardavimo procese. 

Atnaujinta nekilnojamojo turto 

pardavimo tvarka, kurioje aiškiau 

detalizuoti sprendimų priėmimo 

kriterijai, detalizuoti korupcinių rizikų 

valdymo veiksmai 

3.19.  Atnaujinti nekilnojamojo turto 

išnuomojimo tvarką pagal pateiktas 

rekomendacijas 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

2021-07-15 Numatyti korupcinių rizikų valdymo 

veiksmai nekilnojamojo turto 

išnuomojimo procese 

Atnaujinta nekilnojamojo turto 

išnuomojimo  tvarka, kurioje aiškiau 

detalizuoti sprendimų priėmimo 

kriterijai, detalizuoti korupcinių rizikų 

valdymo veiksmai 

3.20.  Atnaujinti nekilnojamojo turto 

išsinuomojimo tvarką pagal pateiktas 

rekomendacijas 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

2021-07-15 Numatyti korupcinių rizikų valdymo 

veiksmai nekilnojamojo turto 

išsinuomojimo procese 

Atnaujinta nekilnojamojo turto 

išsinuomojimo tvarka, kurioje aiškiau 

detalizuoti sprendimų priėmimo 

kriterijai, detalizuoti korupcinių rizikų 

valdymo veiksmai 

3.21.  Atnaujinti Pašto atidarymo / atnaujinimo 

/ perkėlimo tvarką pagal pateiktas 

rekomendacijas 

Bendrųjų reikalų 

departamentas 

2021-07-15 Numatyti korupcinių rizikų valdymo 

veiksmai paštų atidarymo / 

atnaujinimo / perkėlimo procesuose 

Atnaujinta Pašto atidarymo / 

atnaujinimo / perkėlimo tvarka, kurioje 

aiškiau detalizuoti sprendimų 
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Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

struktūrinio 

padalinio 

pavadinimas/ 

pareigybė1 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas Vertinimo kriterijai 

priėmimo kriterijai, detalizuoti 

korupcinių rizikų valdymo veiksmai 

 

____________________________________ 


