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1 priedas 

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano ir jų 

ataskaitos formos pavyzdžiai) 

AB „DETONAS“ 

___________________________________________________________________________ 

(Ministerijos administracijos padalinio, organizacijos pavadinimas) 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

IR JOS ĮGYVENDINIMO PLANAS IR JŲ ATASKAITA 

 

2022.01.17 Nr.1 

_____________________________ 

(data Nr.) 

I dalis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos tikslai, uždaviniai, 

vertinimo kriterijai ir jų reikšmių pateikimo forma (pildoma pasibaigus metams) 

 

Vertinimo 

kriterijaus rūšis 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

 Vertinimo kriterijų reikšmės  

N-3  N-2 N-1 N* N+1 

1 2 3  4 5 6 7 

PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS   



1 TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę. 

1.1. UŽDAVINYS. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo 

visuomenei, valstybės tarnybos atsparumo korupcijai. 

Rezultatas Bendrovės atsparumo korupcijai lygis, balai. -  - - - Pagal faktą 

Produktas Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo rodiklis, proc. -  - - 100 100 

2 TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove. 

2.1. UŽDAVINYS. Ugdyti kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką 

Rezultatas Korupcijos tolerancijos indeksas, proc. -  - 14,8 15,8 14,5 

Produktas Mokymų kiekis, vnt. -  - 4  4 - 

Produktas Mokymuose dalyvavusių darbuotojų vidutinė procentinė 

dalis, proc. 

-  - 64,9 77,2 78 

Produktas Vykdytų mokymų val. tenkantis 1 darbuotojui skaičius    1,2 1,35 1,4 

Produktas Užregistruotų nusišalinimų dėl interesų konfliktų situacijų 

skaičius, vnt. 

-  - 0 0 Pagal faktą 

2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą 

Rezultatas Pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius, vnt. -  - 0 0 Pagal faktą 

Produktas Pranešimų kanalais gautų pranešimų skaičius, vnt. 

 

-  - 0 0 Pagal faktą 

Produktas Pranešimų kanalais gautų pranešimų , pagal kurį buvo atlikti 

tyrimai, vnt. 

 

-  - 0 0 Pagal faktą 



Produktas pagal Pranešėjo apsaugos įstatymą gautų pranešimų 

skaičius, vnt.. 

 

-  - 0 0 Pagal faktą 

2.3. UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus 

Rezultatas Pirkimų vertės dalis vykdyta iš vieno tiekėjo, proc. -  - - 0,6 Pagal faktą 

Produktas Neskelbiamų pirkimų vertės dalis, proc. -  - - 9 Pagal faktą 

Produktas Pirkimų vykdytų ekonominio naudingumo kriterijais -  - - 0 Pagal faktą 

Produktas Pateiktų viešųjų pirkimų duomenų rodiklis, proc. -  - - 5,3 Pagal faktą 

2.4. UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą 

Rezultatas Korupcijos paplitimas -  - - - - 

Produktas Vidutinis pranešimų skaičius, viešinant priimtus sprendimus 

ir informaciją susijusią su korupcijos prevenciją 

-  - 6 6 ≥6 

        

   

* N – einamieji metai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II dalis. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių N-N+1 m. plano forma ir jo ataskaita (pildoma pusmečiui ir metams pasibaigus) 

 

Eil. Nr. Priemonė Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas** 

Laukiamas 

rezultatas 

Informacija apie priemonės 

įgyvendinimą*** 

1 2 3 4 5 6 

 PROGRAMOS STRATEGINIS TIKSLAS  

   

1 TIKSLAS. Teisinio reglamentavimo gerinimas ir geresnio valdymo užtikrinimas, siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

1.1 UŽDAVINYS. Siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo 

visuomenei, valstybės tarnybos atsparumo korupcijai. 

1.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Įgyvendinti antikorupcinio vertinimo išvadose ir korupcijos rizikos išvadose pateiktas rekomendacijas. 

1.1.1.1. Įgyvendinti LR specialiųjų 

tyrimų tarnybos 2017-05-17 

išvadoje dėl korupcijos 

analizės Nr. 4-01-3580 „Dėl 

korupcijos analizės 

Susisiekimo, Finansų ir 

Energetikos ministerijų 

valdomų bendrovių paramos 

teikimo srityje“ pateiktus 

pasiūlymus, 

patobulinant/patvirtinant 

vidaus teisės aktus dėl 

bendrovių paramos teikimo.  

AB „Detonas“ 

valdyba 

2022-01-17 Patikslinus 

Bendrovės įstatus, 

patvirtinti 

Paramos teikimo 

tvarkos aprašą 

2022 m. sausio 12 d. AB 

„Detonas“ valdybos 

sprendimu (valdybos 

posėdžio protokolas Nr.1)  

AB „Detonas“ paramos 

neteikia iki atskiro valdybos 

sprendimo priėmimo. 

1.2 UŽDAVINYS. Atlikti efektyvų ir veiksmingą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir įgyvendinti priemones, siekiant valdyti 

korupcijos rizikas. 



1.2.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Valdyti korupcijos riziką turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo veiklos srityje. 

1.2.1.1. Parengti ir patvirtinti 

kilnojamojo turto pardavimo 

tvarką, kurioje būtų numatyti 

kilnojamojo turto pardavimo 

inicijavimo, siūlomo 

parduoti kilnojamojo turto 

vertės nustatymo ir 

pardavimo principai. 

AB „Detonas“ 

direktorius 

2022-01-17 Parengti ir 

patvirtinti 

kilnojamojo turto 

pardavimo tvarka. 

Skaidresnis ir 

objektyvesnis 

kilnojamojo turto 

pardavimas. 

Parengta ir patvirtinta AB 

„Detonas“ kilnojamojo turto 

pardavimo tvarka. 2022 m. 

sausio 14 d. įsakymas Nr. 

V1-001. 

1.2.1.2. Parengti ir patvirtinti 

nekilnojamojo turto nuomos 

tvarką. 

AB „Detonas“ 

direktorius 

2022-01-17 Parengti ir 

patvirtinti 

nekilnojamojo 

turto nuomos 

tvarka. 

Skaidresnis ir 

objektyvesnis 

nekilnojamojo 

turto nuomojimas. 

Parengta ir patvirtinta AB 

„Detonas“ nekilnojamojo 

turto nuomos tvarka. 2022 m. 

sausio 14 d. įsakymas Nr. 

V1-002. 

2 TIKSLAS. Nulinės korupcijos tolerancijos skatinimas, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą Bendrove. 

2.1. UŽDAVINYS. Ugdyti skaidrumo kultūrą ir kurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje. 

2.1.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Sudaryti mokymų programas, skatinti bendradarbiavimą ir atvirumą. 

2.1.1.1. Organizuoti korupcijos 

prevencijos ir antikorupcinio 

švietimo mokymus 

darbuotojams ir kitus 

informavimo būdus (toliau – 

mokymus), didesnį mokymų 

skaičių skiriant 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

Bendrovėje 

asmuo. 

2022-01-17 Siekti ugdyti ir 

kurti 

antikorupcinę 

kultūrą ir aplinką, 

reikalinga teikti 

aktualią 

2021 m. kovo – liepos mėn. 

vyko darbuotojų 

supažindinimas su Lietuvos 

Respublikos susisiekimo 

ministerijos ir jos 

reguliavimo srities įmonių, 

įstaigų ir bendrovių 



darbuotojams, atsakingiems 

už korupcijos prevenciją, 

viešuosius pirkimus ir ūkio 

subjektų priežiūrą 

informaciją 

darbuotojams 

atsparumo korupcijai 

politika, dovanų politika, 

darbuotojų elgesio kodeksu, 

veiklos partnerių elgesio 

kodeksu. 

2021 m. rugsėjo 21 d. 

atsakingas asmuo už 

korupcijos prevenciją 

dalyvavo SST e. mokymo 

platformos pristatymo 

renginyje. 

Vykdant 2021 m. lapkričio 

26 d. AB „Detonas“ 

direktoriaus įsakymą „Dėl 

korupcijos prevencijos 

mokymų“ Nr. V1-49 

darbuotojai baigė mokymus 

STT e. mokymo platformoje 

tema „Korupcijos samprata“. 

2021 m. gruodžio 21 d. 

viešųjų pirkimų komisijai 

pravesti mokymai tema 

„Skaidrūs viešieji pirkimai“ 

 

2.1.1.2. Vykdyti Bendrovėje 

tolerancijos korupcijai 

apklausą 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

2021-10-01 Nustatyti 

korupcijos 

tolerancijos 

indeksą 

2021-09-29 nustatytas 

korupcijos toleravimo 

indeksas 15,8. 



Bendrovėje 

asmuo. 

2.1.1.3.  Vykdyti Bendrovėje viešųjų 

ir privačiųjų interesų 

derinimo stebėseną, viešinti 

informaciją apie 

nusišalinimus 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

Bendrovėje 

asmuo. 

2022-01-17 Įgyvendintas 

viešųjų ir 

privačiųjų interesų 

derinimo 

administravimas 

Vykdant viešųjų ir privačių 

interesų derinimo stebėsena 

nusišalinimų nebuvo. 

2.1.1.4. Vykdyti pro-aktyvią veiklą ir 

reaguoti į pateikiamus 

korupcijos pranešimų 

kanalais, tirti ir analizuoti 

pateikiamą informaciją ir ją 

apibendrinti 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

Bendrovėje 

asmuo. 

2022-01-17 Užtikrintas 

atsakomybės 

neišvengiamumo 

principo taikymas 

ir apibendrinta 

statistinė 

informacija: 

1) korupcijos 

pranešimų 

kanalais gautų 

pranešimų 

skaičius vnt.; 

2) pranešimų 

kanalais gautų 

pranešimų , pagal 

kurį buvo atlikti 

tyrimai; 

3) gautų 

pranešimų 

skaičius pagal 

Pranešėjo 

Užtikrintas atsakomybės 

neišvengiamumo principo 

taikymas ir apibendrinta 

statistinė informacija: 

1) korupcijos pranešimų 

kanalais gautų pranešimų 

negauta; 

2) pranešimų kanalais gautų 

pranešimų, pagal kurį buvo 

atlikti tyrimai negauta; 

3) gautų pranešimų skaičius 

pagal Pranešėjo apsaugos 

įstatymą negauta; 

4) pradėtų ikiteisminių 

tyrimų nėra. 



apsaugos įstatymą, 

vnt.; 

4) pradėtų 

ikiteisminių 

tyrimų, vnt. 

2.2. UŽDAVINYS. Užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus 

2.2.1. Vykdomas pirkimų srities monitoringas bei valdomi korupcijos rizikos veiksniai 

2.2.2. Pateikti Korupcijos 

prevencijos komisijai apie 

2020 m. atliktus pirkimus 

pagal Susisiekimo 

ministerijos korupcijos 

prevencijos politikos priedo 

formą 

Vyr. buhalterės 

pavaduotoja 

2021-06-30 Parengta ataskaita 

apie 2020 metai 

atliktus pirkimus 

ir nustatyti 

kriterijų pasiekimo 

rezultatai 

Informacija apie 2020 m. 

atliktus pirkimus, pagal 

Susisiekimo ministerijos 

korupcijos prevencijos 

politikos priedo formą 

pateikta 2021-05-13. 

2.3. UŽDAVINYS. Didinti visuomenės pasitikėjimą ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą. 

2.3.1. UŽDAVINIO PRIEMONĖ. Viešinti priimtus sprendimus ir informaciją susijusią su korupcijos prevencija. 

2.3.1. Viešinti veiklą susijusią su 

korupcijos prevencija 

Už korupcijos 

prevenciją 

atsakingas 

Bendrovėje 

asmuo. 

2022-01-17 Ne mažiau kaip 6 

pranešimai per 

metus paskelbti 

Bendrovės 

interneto 

svetainėje apie 

veiklą, kuria 

visuomenė 

informuojama apie 

Bendrovės veiklą 

Per 2021 m. iš esmės 

atnaujinat AB „Detonas“ 

interneto svetainės 

Korupcijos prevencijos skiltį, 

įkelta daugiau kaip 6 

pranešimai, kuriais 

visuomenė informuojama 

apie Bendrovės veiklą 

nukreiptą prieš korupciją. 



nukreiptą prieš 

korupciją. 

      

** Nurodomas pirminis ir visi kiti priemonės įgyvendinimo terminai terminų atidėjimai. 

*** Pildoma teikiant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių N-N+1 

m. plano ataskaitą (nurodomi konkretūs atlikti veiksmai, patikslinti dokumentai, išspręstos problemos, priemonės vykdymo progresas, jei yra nesklandumų, 

numatomi ar galimi jų sprendimo būdai). 

Direktorius                                                                                                                                                               Vaidas Zubavičius 

__________________________________                              __________________________                                   ___________________________ 

(ministerijos administracijos padalinio /                                                                              (parašas)                                                         (vardas ir pavardė) 

organizacijos vadovo pareigos)  

Parengė: Ramūnas Ragulskis, 8-695-20961, ramunas@detonas.eu 
(vardas ir pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

__________________________________________  

 


