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VALSTYBĖS ĮMONĖS VALSTYBĖS ŽEMĖS FONDO 2020-2022 METŲ 

KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai 

1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 

1. Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės valstybės įmonėje 

Valstybės žemės fonde (toliau – 

Įmonė) nustatymą ir parengti 

konkrečias priemones galimoms 

korupcijos apraiškoms valdyti 

Asmuo, atsakingas už 

atsparios korupcijai 

aplinkos kūrimą Įmonėje 

Teisės aktuose 

nustatyta tvarka 

Identifikuota 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Parengta motyvuota išvada 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvadoje, pateiktų 

pastebėjimų bei siūlymų, padėsiančių 

sumažinti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę, 

įgyvendinimas  

Atsakingi Įmonės skyrių 

vadovai (parenkami 

atsižvelgiant į tai, su kokių 

Įmonės skyrių 

veikla yra susiję išvadoje 

dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo pateikti 

pastebėjimai) ir Asmuo, 

atsakingas už atsparios 

korupcijai aplinkos kūrimą 

Įmonėje 

Iki kiekvienų metų 

rugsėjo 30 d. 

Sumažinta 

identifikuota 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Didinamas veiklos 

skaidrumas, 

numatomos 

prevencinės priemonės 

korupcijos 

pasireiškimo galimybei 

Įgyvendintos išvados ir 

rekomendacijos. Įmonės interneto 

svetainėje paskelbta išvada 

3. Įmonės interneto svetainėje skelbti 

korupcijos pasireiškimo išvadą 

Informacinių technologijų 

skyrius. 

Asmuo, atsakingas už 

atsparios korupcijai 

Iki einamųjų metų 

spalio 1 d. 

Bus užtikrintas 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Užtikrinamas viešumas ir 

korupcijos pasireiškimo rizikų 

valdymas 
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aplinkos kūrimą Įmonėje 

 

2. Kovos su korupcija programos, jos priemonių plano įgyvendinimo kontrolė 

4. Analizuoti tarpinius Programos 

vykdymo rezultatus, esant poreikiui 

teikti Įmonės skyriams 

rekomendacijas dėl Programos 
vykdymo 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje. 

Skyrių vadovai 

Kas pusmetį Kontroliuojamas 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimas 

Parengtos pusmečio ataskaitos 

 

5. Pagal atsakingų vykdytojų pateiktas 

Programos įgyvendinimo priemonių 

plano (toliau – Planas) vykdymo 

ataskaitas parengti Programos ir 

Plano vykdymo metinę ataskaitą ir, 

įvertinus ataskaitoje nurodytas 

išvadas, keisti (tikslinti) Programos 

įgyvendinimo Planą 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje 

asmuo 

 

Iki einamų metų 

vasario 28 d. 

Analizuojamas 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimas, 

didesnė 

vykdomų 

priemonių 

kontrolė 

Parengta ataskaita apie priemonių 

vykdymą ir paskelbta Įmonės 

interneto svetainėje 

3. Korupcijos tikimybės mažinimas 

6. Organizuoti Įmonės darbuotojams, 

atsakingiems už korupcijos 

prevencijos įgyvendinimą Įmonėje, 

nuoseklius ir sistemingus mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje 

asmuo 

Teisės ir personalo 

skyriaus vadovas. 

Skyrių vadovai 

Kiekvienais 

metais 

Įmonės darbuotojų, 

atsakingų už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę, 

kvalifikacijos 

tobulinimas 

Mokymų skaičius, mokymų tema, 

mokymuose dalyvavusių Įmonės 

darbuotojų skaičius 

7. Informuoti Įmonės darbuotojus apie 

korupcijos prevencijos naujoves 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje 

asmuo 

Teisės ir personalo 

Nuolat (esant 

teisės aktų 

pakeitimams ar 

kitai aktualiai 

informacijai) 

Įmonės darbuotojams 

aktualios korupcijos 

prevencijos naujovės 

Įmonės darbuotojų informavimas 

(pranešimų skaičius) 
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skyriaus vadovas. 

Skyrių vadovai. 

8. Informuoti Įmonės darbuotojus apie 

interesų konflikto galimybę, 

veiksmus, kurių reikia imtis 

siekiant išvengti konflikto ar jam 

atsiradus 

Teisės ir personalo 

skyriaus vadovas 

Kiekvienais 

metais 

Įmonės darbuotojų 

žinios, kaip išvengti 

interesų konflikto, 

kokių prevencinių 

veiksmų imtis. 

Sąmoningumo 

ugdymas 

100 proc. informuotų Įmonės 

darbuotojų 

9. Organizuoti Įmonės darbuotojams 

nuoseklius ir sistemingus mokymus 

korupcijos prevencijos klausimais 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje 

 

Nuolat pagal 

patvirtinta 

mokymų planą 

Įmonės darbuotojų 

netolerancijos 

korupcijai didinimas 

Atsparumo 

korupcijos 

vertinimas balais 

Mokymuose dalyvavusių 

darbuotojų skaičius. 

Atsparumo korupcijai lygis balais 

10. Užtikrinti korupcijos rizikų 

valdymą ir vidaus kontrolę 

 

Skyrių vadovai. 

Atsakingas už 

atsparios korupcijai 

aplinkos kūrimą 

Įmonėje asmuo 

 

Kiekvienais 

metais arba 

dažniau pagal 

poreikį  

Korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

veiksmingumo 

nustatymas, 

atsparumo korupcijai 

didinimas 

Atsparumo korupcijai didinimas. 

Procesų kontrolės užtikrinimas 

visose veiklose 

11. Nuolat skatinti darbuotojus naudotis 

vidiniu pranešimų kanalu. 

Patvirtinti visas reikiamas priemones 

pranešėjų konfidencialumui 

užtikrinti 

Asmuo, atsakingas 

už atsparios 

korupcijai aplinkos 

kūrimą Įmonėje. 

Skyrių vadovai 

 

Nuolat visų 

mokymų metu. 

Iki 2022 metu 

sausio 1 d. 

 

Įmonės valdymo 

efektyvinimas. Visų 

Įmonės darbuotojų 

įtraukimas į Įmonėje 

vykstančius 

procesus. 

Korupcijos 

prevencija 

Didėja korupcijos netoleravimas 
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12. Įmonės interneto svetainėje 

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo nustatyta tvarka 

skelbti informaciją apie vykdomus 

viešuosius pirkimus 

Informacinių technologijų 

skyrius, Bendrųjų reikalų 

skyrius 

Lietuvos 

Respublikos 

viešųjų pirkimų 

įstatymo 
nustatyta tvarka 

Užtikrinamas 

Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų 

įstatymo nuostatų 

laikymasis 

Duomenys skelbiami Įmonės 

interneto svetainėje skiltyje 

,,Viešieji pirkimai“ 

13. Pagal galimybes plėtoti 

bendradarbiavimą su korupcijos 

prevenciją įgyvendinančiomis 

institucijomis. 

Tapti ir aktyviai dalyvauti STT 

įkurtoje platformoje „Skaidrumo 

akademija“ 

Asmuo, atsakingas už 
atsparios korupcijai 
aplinkos kūrimą Įmonėje 

Nuolat, pagal 

galimybes 

Glaudžiau 

bendradarbiaujant ir 

dalijantis gerąja 

patirtimi didinamas 

korupcijos 

prevencijos priemonių 

efektyvumas ir 

darbuotojų 
kompetencija 

Įmonėje taikomos geriausios 
praktiko ir  įgyvendinamos bei 
atnaujinamos korupcijos 
prevencijos priemonės 

4. Korupcinio pobūdžio pažeidimų tyrimas 

14. Paaiškėjus korupcinio pobūdžio 

nusikalstamoms veikoms, imtis 

priemonių, kad būtų informuotos 

atitinkamos institucijos, viešinti 

informaciją apie korupcinius 

nusikaltimus 

Asmuo, atsakingas už 
atsparios korupcijai 
aplinkos kūrimą Įmonėje. 
Skyrių vadovai. 

Nuolat Korupcijos 

prevencija. 

Atsakomybės 

už 

nusikaltimus 

neišvengiamy

bė 

Pranešimų skaičius. 

Paviešintų pažeidimų 

skaičius 

15. Stiprinti pranešėjų 

konfidencialumo užtikrinimą ir 

patvirtinti premijavimo už 

praneštus korupcinio pobūdžio 

nusikaltimus arba pažeidimus 

tvarką 

Asmuo, atsakingas už 
atsparios korupcijai 
aplinkos kūrimą Įmonėje 

Iki 2022 spalio 1 d. Užkerta kelią 

galimai 

turtinei žalai 

atsirasti arba 

iš esmės ją 

sumažina 

Pranešimų skaičius. 

Darbuotojų, žinančių apie 

pranešimų kanalą 

skaičius 

5. Visuomenės švietimas ir informavimas 
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16. Įgyvendinant darnumo politikos 

planą, tvarumo tikslus įtraukti į 

Įmonės procedūrų rinkinį – 

strateginį veiklos planą, finansinius 

ir veiklos planus 

Asmuo, atsakingas už 

atsparios korupcijai 

aplinkos kūrimą Įmonėje. 

Informacinių technologijų 

skyrius, Teisės ir personalo 

skyrius, Bendrųjų reikalų 

skyrius 

Nuolat Viešinti darnios 
politikos įgyvendinimo 
Įmonėje planus ir 
skatinti visuomenę ir 
partnerius vykdyti 
tvarią veiklą 

Įmonės interneto svetainės 

skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ 

skelbiama darnumo politika ir jos 

įgyvendinimo planas 

 

17. Rengti ir skelbti Įmonės interneto 

svetainėje informaciją apie Įmonės 

veiklą, nukreiptą prieš korupciją 

Asmuo, atsakingas už 

atsparios korupcijai 

aplinkos kūrimą Įmonėje. 

Informacinių technologijų 

skyrius, Teisės ir personalo 

skyrius 

Nuolat Visuomenė bus 

informuota apie 

Įmonės vykdomą 

kovą su korupcija ir 

taip bus didinamas 

visuomenės 
pasitikėjimas Įmone 

Įmonės interneto svetainės 

skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ 

skelbiama aktuali informacija 

18. Įmonės interneto svetainėje skelbti 

Programą ir Planą 

Asmuo, atsakingas už 

atsparios korupcijai 

aplinkos kūrimą Įmonėje. 

Informacinių technologijų 

skyrius 

Nuolat Bus užtikrintas 
korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

Įmonės interneto svetainės 
skiltyje ,,Korupcijos prevencija“ 

paskelbta Programa ir Planas 

 

 

 


