
PATVIRTINTA 

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros direktoriaus 2017 m. kovo 31 d.  

įsakymu Nr. R1-021(1.3) 

 

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 nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. XII-1537 ,,Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir ūkio ministro valdymo sričiai 

priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015-2019 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 4-795 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir 

ūkio ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 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. Programa skirta LVPA darbuotojams. 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programoje vartojamas sąvokas. 

4. Korupcijos prevencija LVPA įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

4.1. veiklos viešumo ir atvirumo; 

4.2. procedūrų aiškumo ir viešumo; 

4.3. darbuotojų sąžiningumo, lojalumo, patikimumo didinimo; 

4.4. darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ir principingumo didinimo; 

4.5. darbuotojų motyvavimo neimti kyšio, neduoti kyšio ir pranešti apie korupciją. 

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

5. 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 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerijos) patvirtinimo, išskiriamos šios 

veiklos sritys (projektų priežiūros etapai), kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė:  

5.1. paraiškų vertinimas ir atranka; 

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

projekte sukurtas arba naudojamas turtas); 

5.3. patikrų planavimas ir atlikimas; 

5.4. projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 
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5.5. mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas; 

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

5.7. ataskaitų (galutinių projekto įgyvendinimo ataskaitų ir ataskaitų po projekto užbaigimo) 

patikra ir tvirtinimas; 

5.8. rodiklių (veiklų įgyvendinimo ir stebėsenos) tvirtinimas.  

6. 2016 m. „Transparency International“ atliktame Korupcijos suvokimo indekso tyrime 

Lietuvai skirti 59 balai iš galimų 100 ir 38 vieta 176 šalių sąraše. Europos Sąjungos ir Vakarų 

Europos Valstybių kontekste Lietuva užima 19 vietą, tuo tarpu 2015 m. buvo 18 vieta. 

7. 2016 m. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko 

„Lietuvos korupcijos žemėlapio“ tyrimą. Korupcijos paplitimas LVPA: 

7.1. gyventojų nuomone – labai korumpuota nurodė 14 proc.,  iš dalies korumpuota – 27 

proc., visiškai nekorumpuota – 12 proc., nežinojo/nieko neatsakė – 47 proc.; 

7.2. įmonių nuomone – labai korumpuota nurodė 8 proc., iš dalies korumpuota – 28 proc., 

visiškai nekorumpuota – 12 proc., nežinojo/nieko neatsakė – 52 proc.; 

7.3. valstybės tarnautojų nuomone – labai korumpuota nurodė 8 proc., iš dalies 

korumpuota – 40 proc., visai nekorumpuota – 7 proc., nežinojo/neatsakė – 45 proc. 

8. LVPA, siekdama vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką bei 

siekdama skaidrumo didinimo, 2016 m. liepos 26 d. kartu su „Transparency International“ Lietuvos 

skyriumi aptarė išorinių ir vidinių pranešimų kanalų svarbą ir pagal pateiktas rekomendacijas pakeitė 

vidinius teisės aktus bei patobulino LVPA internetinės svetainės Korupcijos prevencijos skiltį. 

9. LVPA aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Ūkio ministerijos ir ūkio ministro 

valdymo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija 2015–2019 metų programoje (toliau – Ūkio 

ministerijos programa). 2016 m. LVPA 100 proc. įgyvendino Ūkio ministerijos programos LVPA 

skirtų priemonių. 

10. STT nuo 2015 m. sausio 5 d. iki 2015 m. balandžio 28 d. atliko veiklos nuo 2014 m. 

sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. korupcijos rizikos analizę ir 2015 m. gegužės 19 d. išvadoje 

pateikė pasiūlymų, kaip pašalinti nustatytus veiklos trūkumus. LVPA, įvertinus i pateiktus 

pasiūlymus, LVPA direktoriaus 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. R1-039 (1.3) atnaujino LVPA 

antikorupcinės programos priemonių įgyvendinimo planą 2014–2016 metams, numatydama naujas 

priemones. 

11. Įgyvendinant LVPA antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą 2014–

2016 metams buvo: 

11.1. atlikti 2 korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimai ir aprašymai (2014 m. ir 

2016 m.); 

11.2. įvykdytos 28 programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytos  priemonės; 

11.3. neįvykdytos 2 programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytos  priemonės; 

11.4. siekiant užtikrinti tinkamą ir efektyvų korupcijos politikos įgyvendinimą ir kontrolę, 

LVPA direktoriaus 2016 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. R1-093(1.3) buvo pakeistas LVPA 

antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planas 2014–2016 metams; 

11.5. 2014–2016 metais iš fizinių ir juridinių asmenų buvo gautas tik 1 nusiskundimas 

(skundas) dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Gautas skundas nepasitvirtino; 

11.6. besikreipiančių „Karštąją linija“ dėl galimo netinkamo LVPA darbuotojų elgesio, 

įtarus, kad pareiškėjai ar projekto vykdytojai netinkamai naudoja LVPA administruojamas Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, skaičius 2014 m. – 0, 2015 m. – 10, 2016 m. – 10. 

12. LVPA, siekdama išsiaiškinti klientų ir suinteresuotų šalių nuomonę apie galimas 

korupcijos apraiškas LVPA, 2016 m. spalio 24 – lapkričio 14 dienomis atliko reprezentatyvų 

pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal 2007–2013 m. ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos priemones, tyrimą. Tyrime dalyvavo 445 respondentai. Remiantis tyrimo 

rezultatais: 

12.1. 96 proc. respondentų teigė, kad bendradarbiaujant su LVPA neteko susidurti su 

korupcijos apraiškomis, 3 proc. teigė manantys, kad teko, 1 proc. nurodė, kad teko; 
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12.2. iš teigiančių, kad teko, ar mano, kad teko susidurti su korupcijos apraiškomis 65 proc. 

respondentų negavo paramos. Taip pat iš teigiančių, ar manančių, kad teko susidurti su korupcijos 

apraiškomis, 76 proc. nurodė, kad galimos korupcijos apraiškos buvo paraiškų vertinimo etape, 

11,5 proc. – priemonės dokumentų derinimo etape, 11,5 proc. – projektų įgyvendinimo etape. 

13. LVPA, siekdama įvertinti kovos su korupcija veiklą bei nustatyti veiklos sritis, kuriose 

korupcijos tikimybė didžiausia, 2016 m. gruodžio – 2017 m. sausio mėnesiais atliko darbuotojų 

apklausą dėl galimų korupcijos apraiškų LVPA. Kadangi apklausoje dalyvavo 97 darbuotojai, iš 

kurių 5,2 proc. aukščiausio lygio vadovai, 13,4 proc. vidutinio lygio vadovai, kiti ne vadovaujančias 

pareigas užimantys darbuotojai, galima teigti, kad apklausos rezultatai yra reprezentatyvūs,  galima 

nežymi realios situacijos paklaida. Remiantis apklausos rezultatais: 

13.1. 69,8 proc. darbuotojų yra girdėję apie LVPA vykdomą Programą, 35,8 proc. iš jų 

nurodė konkrečias Programos priemones; 

13.2. 74,2 proc. darbuotojų tiki, kad LVPA vykdoma Programa veiksminga; 

13.3. 81,4 proc. darbuotojų jaučiasi apsaugoti nuo korupcinės aplinkos, o 94,8 proc. net 

neteko susidurti su korupcijos apraiškomis LVPA; 

13.4. darbuotojai, kuriems teko susidurti su korupcijos apraiškomis, sudarė 3,1 proc. 2 

darbuotojai teigė, kad apie tai informavo vadovybę arba tiesioginį vadovą, 1 darbuotojas teigė, jog 

nepranešė, nes nebuvo įsitikinęs, kad tai korupcijos atvejis; 

13.5. 84,5 proc. darbuotojų teigė, jog praneštų apie galimą korupcijos atvejį. 

  

III SKYRIUS  

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI, SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO 

KRITERIJAI 

 

14. Programos tikslas – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, skaidrumą, viešumą, darbuotojų 

atsparumą korupcijai, vykdant nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką Europos 

Sąjungos finansuojamų projektų srityje. 

15. Programos uždaviniai: 

15.1. gerinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę; 

15.2. skatinti veiklos viešumą, priimamų sprendimų skaidrumą ir atskaitingumą visuomenei; 

15.3. didinti darbuotojų atsparumą korupcijai. 

16. Programos  vertinimo kriterijai, jų faktinės reikšmės 2016 metais ir siekiamos reikšmės 

2019 metams pateikiami Programos 1 lentelėje.  

 

1 lentelė. Programos planuojami pasiekti rezultatai 

 

Eil. 

Nr. 

Uždavinių ir vertinimo kriterijų pavadinimas 2016 m. 

(atskaitos taškas) 

2019 m. 

(planas) 

1. Programos tikslas – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, skaidrumą, viešumą, darbuotojų 

atsparumą korupcijai, vykdant nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką 

Europos Sąjungos finansuojamų projektų srityje. 

1.1.  LVPA darbuotojai, kurie jaučiasi apsaugoti nuo korupcinės 

aplinkos, procentais. 

81,4 90 

1.2. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai, manantys, kad LVPA 

vykdoma veikla skaidri ir patikima, procentais. 

n. d. 80 

2. Programos 1 uždavinys: gerinti teikiamų administracinių paslaugų kokybę. 

2.1. LVPA darbuotojai tikintys, kad LVPA vykdoma 

antikorupcinė programa veiksminga, procentais. 

74,2 90 

2.2. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai, manantys, kad jiems yra 

tekę susidurti su kokiomis nors korupcijos apraiškomis, 

procentais. 

4 2 
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3.  Programos 2 uždavinys: siekti veiklos viešumo, priimamų sprendimų skaidrumo ir 

atskaitingumo visuomenei. 

3.1. Išnagrinėti „Karštąją linija“ gauti pranešimai, procentais  100 100 

4. Programos 3 uždavinys: didinti LVPA darbuotojų atsparumą korupcijai. 

4.1.  LVPA darbuotojai, susipažinę su Programa, procentais. 69,8 100 

4.2. LVPA darbuotojai, per 12 mėnesių nuo priėmimo į darbą, 

dalyvavę mokymuose kovos su korupcija tematika arba su 

šia tematika susijusiuose mokymuose, procentais. 

n. d. 100 

4.3. LVPA darbuotojai, pasirengę pranešti apie galimas 

korupcijos apraiškas darbe, procentais. 

81,4 90 

 

IV SKYRIUS  

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, 

KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

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

valdymo skyrius (toliau – RKVS). 

18. 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). 

19. 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.  

Už Plane numatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą atsakingi Plane numatyti  

administracijos padaliniai ar pareigybė. 

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

priemonės įgyvendinimą koordinuojančiu laikomas pirmasis nurodytas asmuo. 

21. 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). 

22. 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.  

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

kiekvienų metų vasario 15 d. parengia metinę Programos įgyvendinimo ataskaitą (3 priedas) ir, 

suderinęs ją su RKVS vedėju, teikia LVPA direktoriui derinti ir tvirtinti. 

24. 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. 

25. 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. 

26. Įgyvendinant Programą ir siekiant sudaryti sąlygas korupcijos prevencijos 

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

LVPA interneto svetainės „Karštosios linijos“ skiltyje 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 

http://www.lvpa.lt/
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informaciją LVPA direktoriui LVPA vidaus teisės aktų, reglamentuojančių „Karštąja linija“ gautų 

pranešimų valdymą, nustatyta tvarka. 

 

_____________________



 

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 Įvykdymo 

terminas 

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 

 

20       m.                            d.  Nr. 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Vertinimo 

kriterijai 

Įgyvendinima

s (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.        

 

_______________________ 
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Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos 

agentūros antikorupcinės programos 

3 priedas 

 

(Antikorupcinės programos įgyvendinimo n metams ataskaitos forma) 

 

TVIRTINU 

(Pareigų pavadinimas) 

(Parašas) 

(Vardas ir pavardė) 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO N METAMS ATASKAITA 

 

20       m.                            d.  Nr. 

Vilnius 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi 

asmenys 

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.        

 

_______________________ 


