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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

ANTIKORUPCINĖ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) antikorupcinė 

programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su 

korupcija 2011-2014 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. 

nutarimu Nr. IX-71 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų 

programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Valstybės ar 

savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170  „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, 

atsižvelgiant į ankstesnių LVPA antikorupcinių programų ir jų įgyvendinimo priemonių taikymo 

rezultatus bei atliktus korupcijos pasireiškimo tikimybės LVPA vertinimus. 

2. Korupcijos prevencija LVPA įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

2.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės LVPA įgyvendinamos laikantis 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant 

pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

2.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais LVPA yra visi LVPA 

darbuotojai; 

2.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių LVPA veiksmingumas užtikrinamas 

derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga 

informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

2.4. pastovumo – korupcijos prevencijos LVPA priemonių veiksmingumas užtikrinamas 

nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus. 

 



2 

 

 

II SKYRIUS 

 LVPA VEIKLOS SRITYS, KURIOSE EGZISTUOJA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ 

 

3. Atsižvelgiant į tai, kad LVPA yra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, 

kaip nepavaldūs juridiniai asmenys (pareiškėjai ir projektų vykdytojai) įgyvendindami Europos 

Sąjungos finansuojamus projektus laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, bei vykdant 

priežiūros funkcijas priimti su projektų administravimu susijusius sprendimus, kuriems nereikia 

Ūkio ministerijos patvirtinimo, išskiriamos šios veiklos sritys (projektų priežiūros etapai), kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

3.1. paraiškų vertinimas ir atranka; 

3.2. projektų įgyvendinimo priežiūra (įskaitant priežiūrą, kad be sutikimo nebūtų įkeistas 

projekte sukurtas arba naudojamas turtas); 

3.3. patikrų planavimas ir atlikimas; 

3.4. projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 

3.5. mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas; 

3.6. pažeidimų tyrimas ir nustatymas (netinkamų finansuoti išlaidų sumos nustatymas); 

3.7. ataskaitų (galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų ir ataskaitų po projekto 

užbaigimo) patikra ir tvirtinimas; 

3.8. rodiklių (veiklų įgyvendinimo ir stebėsenos) tvirtinimas.  

 

III SKYRIUS  

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

4. Programos tikslas – vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką 

Europos Sąjungos finansuojamų projektų administravimo srityje bei užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešesnę LVPA darbuotojų veiklą. 

5. Programos uždaviniai: 

5.1. sudaryti prielaidas korupcijos priežastims bei sąlygoms LVPA atskleisti ir jas šalinti; 

5.2. sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos LVPA organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 

5.3. stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LVPA;  

5.4. tobulinti LVPA vidaus teisės aktų antikorupcinio vertinimo procesą; 

5.5. įtraukti visuomenę į LVPA vykdomą korupcijos prevenciją; 
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5.6. didinti LVPA darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti kvalifikaciją 

korupcijos prevencijos srityje. 

6. Programa siekiama šių rezultatų: 

6.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

6.2. gerinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą; 

6.3. didinti nepakantumą korupcijai; 

6.4. didinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA vykdomą veiklą prieinamumą; 

6.5. didinti klientų, suinteresuotų šalių ir visuomenės pasitikėjimą LVPA vykdoma veikla. 

7. Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas bei kontrolė vertinami pagal šiuos 

rodiklius: 

7.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius; 

7.2. įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių skaičius; 

7.3. neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių skaičius; 

7.4. programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimas 

nustatytais terminais; 

7.5. gautų ir išnagrinėtų skundų (pranešimų) apie galimus korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus skaičius; 

7.6. pasitikėjimo LVPA augimo tendencijos išlaikymas. 

 

IV SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA IR ATNAUJINIMAS 

 

8. Programos įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę atlieka LVPA Rizikos ir kokybės 

valdymo skyrius (toliau – RKVS). 

9. Programai įgyvendinti LVPA direktoriaus įsakymu tvirtinamas Antikorupcinės 

programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Planas), kuriame numatoma: priemonės 

pavadinimas, atsakingas asmuo, vykdymo laikas, laukiami rezultatai ir vertinimo kriterijai (1 

priedas). 

10. Plane numatomos kovos su korupcija ir sukčiavimu priemonės, kuriomis siekiama 

stiprinti korupcijos prevenciją, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitas veiklos spragas bei trūkumus, 

dėl kurių gali atsirasti sąlygų korupcijai.  

11. Už Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingi Plane 

numatyti asmenys. Jeigu nurodomi keli už priemonės įgyvendinimą atsakingi asmenys, atsakingu ir 

priemonės įgyvendinimą koordinuojančiu laikomas pirmasis nurodytas asmuo. 
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12. Plane numatyti atsakingi asmenys pasibaigus metų ketvirčiui ne vėliau kaip per 5 

darbo dienas teikia įgaliotam RKVS darbuotojui informaciją apie jiems priskirtų korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimą, įrašydami faktinius duomenis Korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo rezultatų suvestinėje (2 priedas). 

13. RKVS darbuotojas, remdamasis atsakingų asmenų pateikta informacija, ne vėliau kaip 

per 5 darbo dienas parengia ketvirtinę Plano vykdymo ataskaitą ir teikią ją LVPA direktoriui 

susipažinti.  

14. RKVS darbuotojas, remdamasis ketvirtinių Plano vykdymo ataskaitų duomenimis, iki 

kiekvienų metų vasario 15 d. parengia metinę Programos įgyvendinimo ataskaitą ir, suderinęs ją su 

RKVS vedėju, teikia LVPA direktoriui derinti ir tvirtinti. 

15. Programos nuostatos peržiūrimos ir prevencinės kovos su korupcija priemonės 

atnaujinamos kas 3 (treji) metai. Atsižvelgiant į Programos įgyvendinimo ataskaitų ir (arba) atliktų 

tyrimų rezultatus, įvykus esminiams LVPA struktūriniams ar organizaciniams pokyčiams, teisės 

aktų nustatyta tvarka atlikus rizikos analizę LVPA ar kitais atvejais Programa ir Planas gali būti 

peržiūrimi ir keičiami anksčiau numatyto termino. 

16. Patvirtinta Programa, Planai bei Programos įgyvendinimo ataskaitos skelbiamos 

LVPA interneto svetainės www.lvpa.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ taip suteikiant galimybę 

visuomenei, klientams ir suinteresuotoms šalims susipažinti su LVPA vykdoma antikorupcine 

veikla bei pateikti savo komentarus, atsiliepimus ar pasiūlymus. 

17. Įgyvendinant Programą ir siekiant sudaryti sąlygas korupcijos prevencijos 

veiksmingumui didinti, LVPA veikia ,,Karštoji linija“, skirta telefonu ir (ar) elektroniniu paštu 

pateikti pranešimus dėl galimo Europos Sąjungos finansuojamiems projektams skirtų lėšų 

pasisavinimo, taip pat dėl galimai neskaidrios LVPA darbuotojų veiklos. Įgaliotas RKVS 

darbuotojas fiksuoja gautus pranešimus ir pateikia informaciją LVPA direktoriui LVPA vidaus 

teisės aktų, reglamentuojančių „Karštąja linija“ gautų pranešimų valdymą, nustatyta tvarka. 

 

_____________________

http://www.lvpa.lt/


 

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros antikorupcinės programos 

1 priedas 

 

(Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plano forma) 
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVO S VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS n METAMS 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1 Programos uždavinys 

1.1.      

1.2.      

2 Programos uždavinys 

2.1.      

2.2.      

3 Programos uždavinys 

3.1.      

3.2.      

 

_______________________  
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Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros antikorupcinės programos 

2 priedas 

 

(Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatų suvestinės forma) 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

N METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 

asmuo 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Vertinimo 

kriterijai 

Įgyvendinimas 

(taip/ne/iš 

dalies) 

Įgyvendinimo aprašymas, 

pagrindžiantys duomenys ir pan. 

1 Programos uždavinys 

1.1.        

1.2.        

2 Programos uždavinys 

2.1.        

2.2.        

3 Programos uždavinys 

3.1.        

3.2.        

 

_______________________ 

  

 


