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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas) (toliau – Įstatymas) 24 

straipsniu: 

1. P a v e d u iki už Konkurencijos tarybos korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 

atsakingo (-ų) asmens (-ų) paskyrimo vykdyti Įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų nustatytas 

funkcijas šiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (toliau kartu 

– darbuotojai): 

1.1. Administracijos direktoriui Arūnui Keraminui: 

1.1.1. organizuoti ir (ar) vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) tyrimą 

arba dalyvauti juos tiriant; 

1.1.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoti ir (ar) atlikti atsparumo korupcijai 

lygio nustatymą; 

1.1.3. tvarkyti ir (ar) nagrinėti vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus, rinkti ir 

kaupti nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, ir sisteminti tų 

duomenų nagrinėjimo rezultatus; 

1.1.4. organizuoti ir (ar) atlikti Konkurencijos tarybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo bei jų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną; 

1.1.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengti korupcijos prevencijos veiksmų planą 

ar organizuoti jo rengimą, atlikti šio plano įgyvendinimo stebėseną; 

1.1.6. kontroliuoti, kaip Konkurencijos tarybos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio 

standartų, konsultuoti juos antikorupcinio elgesio klausimais. 

1.2. Konkurencijos politikos grupės vadovui Pavelui Jacunskiui teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka organizuoti ir (ar) atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. 

1.3. Konkurencijos tarybos vyriausiajai patarėjai Jurgitai Brėskytei teisės aktų nustatytais 

atvejais ir tvarka organizuoti ir (ar) atlikti teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus. 

1.4. Konkurencijos tarybos patarėjai Agnei Saulienei: 

1.4.1. sudaryti pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą arba organizuoti jo sudarymą, taip pat dalyvauti ir teikti 

nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą 

informaciją apie asmenį; 

1.4.2. atlikti periodinę Konkurencijos tarybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo peržiūrą, konsultuoti darbuotojus viešųjų ir privačių interesų deklaravimo klausimais; 

1.4.3. prižiūrėti Konkurencijos tarybos darbuotojų atžvilgiu vykdomos lobistinės veiklos 

deklaravimą ir vykdyti šios veiklos kontrolę; 

1.5. Konkurencijos tarybos vyriausiajai specialistei Rimai Kaulėnaitei organizuoti ir (ar) 

rengti mokymus, orientuotus į Konkurencijos tarybos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo 

stiprinimą. 



1.6. Šio įsakymo 1.1-1.5 papunkčiuose nurodytiems darbuotojams: 

1.6.1. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui dėl korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimo priemonių diegimo ir įgyvendinimo;  

1.6.2. pagal poreikį atlikti kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką.  

2. N u r o d a u Administracijos direktoriui Arūnui Keraminui Konkurencijos tarybai įsteigus 

už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo (-ų) asmens (-ų) pareigybę (-es) teisės aktų 

nustatyta tvarka organizuoti paskyrimo į pareigas procedūras. 
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