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LVPA, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – 

Įstatymas) ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos)1, 2021 m. III ketvirtį 

atliko LVPA veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir parašymą. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko LVPA direktoriaus 2021 m. 

rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. R1-102 sudarytos darbo grupės nariai Projektų rizikos prevencijos centro 

vyresnioji patarėja Aurelija Babiliūtė, Projektų rizikos prevencijos centro vyresnioji projektų rizikos 

ekspertė Mažvydė Kemerzūnė, Projektų rizikos prevencijos centro vyresnysis projektų rizikos 

ekspertas Tomas Bitė. 

Vertinamos LVPA įstatuose numatytos veiklos sritys susijusios projektų administravimu, kurie 

įgyvendinamu pagal 20214-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą:  

 paraiškų vertinimas ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis verslo 

srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra; 

 paraiškų vertinimas ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis mokslinių 

tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra; 

 paraiškų vertinimas ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis turizmo 

srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra; 

 paraiškų vertinimas ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis 

energetikos srityje, administravimas ir įgyvendinimo priežiūra.  

Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius 

sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir 

vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.  

Vertintas laikotarpis – 2020 m. IV ketv. – 2021 m. III ketv.  

Naudoti metodai – vidaus teisės aktų vertinimas, analizė. 

LVPA veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

procesą sudaro šie etapai: 

 LVPA veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas ir vertinimas buvo atliekamas vadovaujantis Rekomendacijų priede pateiktu pavyzdiniu 

įstaigos veiklos analizavimo klausimynu (detalesnis vertinimas pagal Rekomendacijų priede 

pateiktus klausimus pateikiamas Priede Nr. 1) 

 LVPA veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

įvertinimas.  

LVPA veiklos sričių atitikties Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalyje nustatytiems kriterijams nustatymas: 

Išanalizavus ir įvertinus LVPA veiklos sričių atitiktį Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje nustatytiems 

kriterijams pagal Rekomendacijų 8 punkto reikalavimus, nustatyta, kad LVPA egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes apimamos veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2, 5 ir 7 p. bei Rekomendacijų 8.2, 8.5 ir 8.7 p.  

kriterijus.  

                                                           
1 Patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 2-170 

„Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. 



2 

Žemiau pateikiame pagal Rekomendacijose nurodytus kriterijus atliktą LVPA veiklos sričių 

vertinimą, kurio metu buvo analizuojami vidiniai teisės aktai, reglamentuojantys aukščiau nurodytų 

veiklų atlikimo tvarką, sprendimų priėmimo procedūras bei sprendimus priimančių darbuotojų 

įgaliojimus (detaliau vertinimas pagal Rekomendacijų priede pateiktus klausimus pateikiamas Priede 

Nr. 1).   

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 p. numatytas 

kriterijus „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“: 

Atitiktis šiam kriterijui nustatoma vertinant, ar per analizuojamąjį laikotarpį LVPA buvo 

užfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat vertinama, ar LVPA buvo užfiksuoti kitų 

tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, 

tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Vadovaujantis Rekomendacijomis, 

laikoma, kad įstaiga atitinka šį kriterijų, neatsižvelgiant į minėtų neteisėtų veikų tyrimo baudžiamojo 

proceso (administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo) 

stadiją, jei buvo užfiksuoti aukščiau įvardinti atvejai.  

Vertinama, kad LVPA šio kriterijaus neatitinka, kadangi per analizuojamą laikotarpį atvejų 

užfiksuota nebuvo dėl Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų bei kitų tapataus pobūdžio, ar mažiau pavojingų 

teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė 

atsakomybė.  

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 p. numatytas 

kriterijus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“: 

Laikoma, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jeigu nustatoma, kad įstaigai (įstaigos 

padaliniui, įstaigos valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, kai kuriems jų valstybės tarnautojams ar 

darbuotojams) suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir 

(ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar 

vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. 

Vertinama, kad LVPA veiklos sritys šį kriterijų atitinka, kadangi LVPA yra suteikti įgaliojimai 

vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip nepavaldūs juridiniai asmenys (pareiškėjai ir projektų 

vykdytojai) laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendindami projektus pagal 

įgyvendinamu pagal 20214-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą verslo, 

mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų, turizmo bei energetikos srityse, ir vykdyti 

kontrolės funkcijas šiose srityse. 

LVPA pagrindinės funkcijos, susijusios su kontrolės ir priežiūros vykdymu: 

 paraiškų vertinimas ir atranka; 

 projektų įgyvendinimo priežiūra; 

 patikrų planavimas ir atlikimas; 

 projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 

 mokėjimo prašymų tikrinimas ir tvirtinimas; 

 pažeidimų tyrimas ir nustatymas; 

 ataskaitų (galutinių ir ataskaitų po projekto užbaigimo) patikra ir tvirtinimas; 

 rodiklių (veiklų įgyvendinimo ir stebėsenos) tvirtinimas.  

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 p. numatytas 

kriterijus „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“: 

Laikoma, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jeigu nustatoma, kad valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

neapibrėžti (nepakankamai apibrėžti) įstaigos priimtų administracinių aktų ar kitų teisės aktų 

dispozicijose; yra įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų; 

nepriimti administraciniai aktai, būtini įstatymams ar kitiems teisės norminiams aktams įgyvendinti; 

platūs įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus savo nuožiūra; 

valstybės tarnautojų ar darbuotojų priimamų administracinių sprendimų ar veiklos kontrolės tvarka, 
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valstybės tarnautojų ar darbuotojų atsakomybė neapibrėžta (nepakankamai apibrėžta) įstaigos teisės 

aktuose ir kt. 

Vertinama, kad LVPA veikla šio kriterijaus neatitinka, kadangi LVPA kompetencija apibrėžta 

Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 

institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir 

rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisykles, 

patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528, Projektų 

administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau - PAFT), patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1K-316. LVPA darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, 

vykdomos funkcijos, darbo tvarka ir atsakomybė yra reglamentuoti patvirtintuose pareiginiuose 

nuostatuose bei Darbo tvarkos taisyklėse. Taip pat LVPA direktoriaus įsakymu patvirtintame Europos 

Sąjungos 2014–2020 m. fondų investicijų administravimo vadove ir jo vidaus tvarkos aprašuose. 

Darbuotojų funkcijos administruojant projektus įgyvendinamus pagal Europos Sąjungos fondų 

investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą, numatytos LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų administravimo vadove ir jo vidaus tvarkos aprašuose. Pernelyg platūs įgaliojimai 

LVPA darbuotojams vykdantiems projektų, įgyvendinamu pagal 20214-2020 m. Europos Sąjungos 

fondų investicijų veiksmų programą, administravimą priimti sprendimus savo nuožiūra nėra suteikti, 

kadangi yra sukurtos ir realiai veikia priimamų sprendimų ir veiklos kontrolę užtikrinančios 

procedūros, t. y. priimtų sprendimų peržiūrą atlieka aukštesnės grandies darbuotojai / „keturių akių“ 

principu, taip užtikrinant PAFT 5.2.3 p. p. nuostatas.   

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 p. numatytas 

kriterijus „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu“: 

Laikoma, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, nustačius, kad valstybės ar savivaldybės 

įstaigai (įstaigos padaliniui, įstaigos valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, jų valstybės tarnautojams 

ar darbuotojams) suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir 

kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas 

apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti 

teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

Vertinama, kad LVPA veikla šio kriterijaus neatitinka, kadangi LVPA darbuotojams nėra 

suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas 

teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti 

teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir 

priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 p. numatytas 

kriterijus „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo“: 

Laikoma, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, kai įstaigai (įstaigos padaliniams, įstaigos 

valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, kai kuriems valstybės tarnautojams ar darbuotojams) suteikti 

įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su valstybės ar savivaldybės turto valdymu, 

naudojimu ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, taip pat sprendimus administracinio 

reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityje, 

kai šie sprendimai susiję su kelių rūšių visuomeninių santykių reguliavimu ir (ar) kitų įstaigų valdymo 

sritimi ar kompetencija, tačiau teisės aktai nenustato prievolės derinti juos su kitomis valstybės ar 

savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Vertinama, kad LVPA veikla šį kriterijų atitinka, kadangi vykdydama veiklą priima su 

Europos Sąjungos fondų investicijų projektų administravimu susijusius sprendimus, kuriems nereikia 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Energetikos ministerijos ar Finansų ministerijos patvirtinimo, 

šiuose administruojamų projektų priežiūros ir kontrolės etapuose: 

 paraiškų vertinimas ir atranka; 

 patikrų planavimas ir atlikimas; 
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 projektų vykdytojų vykdomų pirkimų priežiūra; 

 pažeidimų tyrimas ir nustatymas; 

 ataskaitų (galutinių ir ataskaitų po projekto užbaigimo) patikra ir tvirtinimas; 

 rodiklių (veiklų įgyvendinimo ir stebėsenos) tvirtinimas.  

Visi sprendimai yra priimami vadovaujantis PAFT, priemonių finansavimo sąlygų aprašais, su 

projektų vykdytojais sudarytų finansavimo ir administravimo sutarčių nuostatomis, LVPA Europos 

Sąjungos 2014–2020 m. fondų investicijų administravimo vadovu ir jo vidaus tvarkos aprašuose 

nustatytais reikalavimais. Sprendimus, susijusius su projektų įgyvendinamų pagal 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą sutarčių sudarymu, keitimu ir nutraukimu 

LVPA priima suderinusi juos su tarpine institucija PAFT numatytais atvejais.  

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 p. numatytas 

kriterijus „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“: 

Laikoma, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jeigu nustatoma, kad įstaigos (įstaigos 

padalinio, įstaigos valdymo sričiai priklausančios įstaigos, valstybės tarnautojų ar darbuotojų) veikla 

susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga 

ir (ar) kai kurie jų darbuotojai yra įslaptintos informacijos rengėjai arba gavėjai. 

LVPA veikla šio kriterijaus neatitinka, nes LVPA veikla nėra susijusi su informacijos 

įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga ir LVPA darbuotojai 

nėra įslaptintos informacijos rengėjai arba gavėjai. 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 p. kriterijus 

„Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“: 

Įstaigos veiklos atitiktis šiam kriterijui vertinama tik tuo atveju, jei Specialiųjų tyrimų tarnyba 

teisės aktų nustatyta tvarka atliko korupcijos rizikos analizę įstaigoje ir pateikė išvadą dėl korupcijos 

rizikos analizės. Laikytina, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jei 

Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktoje išvadoje buvo nurodyti konkretūs įstaigos (įstaigos padalinio, 

valdymo sričiai priklausančios įstaigos) veiklos trūkumai ir teikti pasiūlymai jiems šalinti. 

Nors analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės LVPA 

neatliko, ji buvo atlikta LVPA 2018 m. ir 2019 m. sausio 22 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė 

išvadą dėl korupcijos rizikos analizės. LVPA įgyvendinimo Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas 

rekomendacijas, apie jų įgyvendinimą informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą ir 2019 gegužės 10 d. 

LVPA gavo informaciją, kad dėl korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų pastabų ir 

pasiūlymų neturi ir, kad baigia rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Atsižvelgiant į išdėstytą 

informaciją vertinama, kad LVPA šį kriterijų atitinka.  

 

LVPA veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

įvertinimas:  

Atliktus LVPA veiklos sričių įvertinimą ir nustatę, kad jos atitinka Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 2, 5 ir 7 p. nustatytus kriterijų, vertinama: 

 kad LVPA įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus vykdyti kontrolės 

ir priežiūros funkcijas, pagrindu priėmė būtinus vidaus teisės aktus, nustatančius ir detalizuojančius 

kontrolės ir priežiūros veiksmų, procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą (informacija 

pateikiama LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo vadove ir jo 

vidaus tvarkos aprašuose). Šiuose vidaus teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės ir priežiūros 

funkcijas vykdantys ir sprendimus priimantys subjektai, išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir 

pareigos, vertinama, kad šiems subjektams nėra suteikti per platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra, 

kadangi LVPA vidaus tvarkos aprašuose įdiegtas „Keturių akių“ principo taikymas patikrų vietoje ir 

sprendimų priėmimo metu. 

 LVPA yra priimti vidaus teisės aktai (tvarkos) užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi (Darbo tvarkos 

taisyklių 1 priedas „Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas“, Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vidaus tvarkos aprašas).  
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 LVPA priimtuose vidaus teisės aktuose, susijusiuose su projektų įgyvendinamų pagal 

Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą administravimu, įtvirtinta aiški 

sprendimų priėmimo procedūra vykdant kontrolės ir priežiūros funkcijas.  

 LVPA priimtuose vidaus teisės aktuose, susijusiuose su projektų įgyvendinamų pagal 

Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą administravimu, atskirtos 

sprendimų priėmimo ir kontrolės ir priežiūros vykdymo funkcijos (įgyvendinimų projektų kontrolę 

ir priežiūrą vykdo projektų vadovai ir projektų finansininkai, sprendimus priima jų vadovai ir 

aukštesnės grandies vadovai).  

 LVPA vidaus teisės aktai, kurie susiję su projektų įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos 

fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą administravimu reglamentuoja kontrolės ir 

priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės 

(prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras (LVPA vidaus tvarkos aprašuose įdiegtas 

„Keturių akių“ principo taikymas patikrų vietoje ir sprendimų priėmimo metu). 

 Analizuojamos veiklos sprendimų apskundimo tvarką reglamentuoja PAFT.  Taip pat 

prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo subjektuose 

reglamentuoja Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo 

subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. 

nutarimu Nr. 875. Taip pat LVPA yra patvirtintas ,,Karštosios linijos“ administravimo tvarkos 

aprašas, kuriame numatyta pranešimų priėmimo, registravimo, perdavimo nagrinėti, tyrimo, pateiktos 

informacijos ir pranešėjo informavimo tvarka.  
 LVPA priimti vidaus teisės aktai periodiškai peržiūrimi, vykdomas nustatytų 

reglamentavimo spragų / kolizijų taisymas.  

 LVPA įstaigos priimami sprendimai dėl projektų paraiškų vertinimo ir atrankos yra viešai 

prieinami www.esinvesticijos.lt. Kitų sprendimų viešinimo nenumato PAFT.  

 Subjektai, kurie planuojami tikrinti informuojami PAFT numatyta tvarka. LVPA viešai 

neskelbia informacijos apie planuojamus tikrinti subjektus, nes tokio viešinimo nenumato PAFT. 

Planuojami tikrinti subjektai dėl neplaninių patikrų vietoje atlikimo, PAFT numatytais atvejais, gali 

būti neinformuojami iš anksto.  

 Bendra LVPA vidaus kontrolės sistema nustatyta ir pagrindiniai reikalavimai įtvirtinti 

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4-420 patvirtintame LVPA 

vidaus kontrolės tvarkos apraše. Taip pat 2021 m. rugpjūčio 11 d. LVPA direktoriaus įsakymu Nr. 

R1-100 patvirtinta LVPA vidaus kontrolės politika ir paskirtas atsakingas asmuo už LVPA Vidaus 

kontrolės politikos įgyvendinimą bei priežiūrą. LVPA 2021 m. rugpjūčio 17 d. gavo Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito atskaitą „Vidaus kontrolės 

politikos vertinimas“, kurioje LVPA vidaus kontrolės elementai „Kontrolės aplinka“ ir „Kontrolės 

veikla“ vertinami gerai.  

 Įstatymai ir kiti teisės norminiai aktai įstaigai LVPA nėra suteikę teisės priimti teisės aktus 

analizuojamų veiklų srityse, LVPA norminių teisės aktų nepriiminėja.  

 Analizuojamose veiklos sritys nėra susijusios su sprendimų, susijusių su LVPA turto 

valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo, priėmimo procedūromis.  

 LVPA vykdydama projektų įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-

2020 m. veiksmų programą administravimą, vertindama projekto vykdytojų atliktus pirkimus 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu/ Lietuvos Respublikos Pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymu /PAFT ir LVPA Pirkimų priežiūros vidaus tvarkos aprašu.     

 LVPA Pirkimų priežiūros vidaus tvarkos aprašu numatyti konkretūs sprendimus dėl projekto 

vykdytojų pirkimų vertinimo galintys priimti subjektai.  

 Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės LVPA 

neatliko, ji buvo atlikta 2018 m.. 2019 m. sausio 22 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė išvadą dėl 

korupcijos rizikos analizės. LVPA pateiktos rekomendacijos ir pasiūlymai buvo įgyvendinti tinkamai. 
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Specialiųjų tyrimų tarnybą 2019 m. balandžio 18 d. LVPA informavo apie atliktos Korupcijos rizikos 

analizės pasiūlymų įgyvendinimą ir 2019 gegužės 10 d. LVPA gavo informaciją, kad dėl korupcijos 

rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų pastabų ir pasiūlymų neturi ir, kad baigia rekomendacijų 

įgyvendinimo stebėseną. 
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Priedas Nr. 1 

I. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytas kriterijus „Padaryta korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika“ 

1. Kaip nustatytas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos ir / ar kito tapataus pobūdžio, 

tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį 

numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar 

kitokia atsakomybė, valstybės ar savivaldybės įstaigoje 

faktas (pvz.: teisėsaugos institucijai pradėjus ikiteisminį 

tyrimą, remiantis valstybinio audito ar savivaldybės 

kontrolieriaus, valstybės ar savivaldybės įstaigos vidaus 

ir / ar privačios audito įmonės audito išvadose, asmenų 

skunduose, žiniasklaidoje, kita pateikta informacija)? 

Per analizuojamą laikotarpį LVPA nebuvo užfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

bei kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta 

administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejų užfiksuota nebuvo. 

2. Ar informacija buvo pateikta valstybės 

tarnautojų ir juridinių asmenų registrams, ar nustatyti 

faktai buvo paviešinti? 

Analizuojamą laikotarpį LVPA nebuvo nustatyta aukščiau 1 punkte nurodytos informacijos.  

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje sudarytos 

galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims 

kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos 

vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 

pavojingų teisės pažeidimų, valstybės ar savivaldybės 

įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių pranešimų? 

Taip, LVPA yra sudarytos galimybės LVPA darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti (taip pat ir anonimiškai) LVPA vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, 

valstybės ar savivaldybės įstaigoje faktus per „Karštąją liniją“ žodžiu, telefonu +370 620 32 292; 

paliekant pranešimą LVPA svetainėje, elektroniniu paštu karstojilinija@lvpa.lt; raštu siunčiant 

pranešimus VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius.  

 

„Karštąją liniją“ pranešimų analizuojamu laikotarpiu buvo gauta, tačiau nei vienas jų nebuvo apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 

pavojingų teisės pažeidimų, LVPA faktus.  

4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo 

atliktas tyrimas siekiant nustatyti, kokios įstaigos veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų spragos, įstaigos vidaus 

kontrolės sistemos trūkumai ir kitos priežastys sudarė 

prielaidas šias neteisėtas veikas padaryti? Jei taip, kokios 

tyrimo išvados? 

Analizuojamą laikotarpį LVPA nebuvo pateikta aukščiau punkte nurodyta informacija. 

mailto:karstojilinija@lvpa.lt
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5. Ar buvo imtasi priemonių teisinio 

reglamentavimo spragoms šalinti, įstaigos vidaus 

kontrolės sistemos efektyvumui didinti? Jei taip, kaip 

vertinate šių priemonių veiksmingumą? 

Analizuojamą laikotarpį LVPA nebuvo pateikta aukščiau 1 punkte nurodyta informacija. 

II. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2 punkte numatytas kriterijus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės 

ar priežiūros vykdymas“ 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga įstatymų 

ir kitų teisės norminių aktų, suteikiančių įgaliojimus 

vykdyti kontrolės ir priežiūros funkcijas, pagrindu 

priėmė būtinus teisės aktus, nustatančius / 

detalizuojančius kontrolės / priežiūros veiksmų, 

procedūrų ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą? 

Taip, LVPA funkcijos ir įgaliojimai yra nustatyti šiuose Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos panaudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose: 

1. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 

metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisykles, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528. 

2. Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090; 

3. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1K-316. 

 

Siekiant užtikrinti efektyvų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos administravimą bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimus, LVPA patvirtinti 

būtini vidiniai teisės aktai susiję su Europos Sąjungos investicijų 2014-2020 m. administravimu 

- LVPA direktoriaus 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. R1-052 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos 

verslo paramos agentūros 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo 

vadovo ir vidaus tvarkos aprašų patvirtinimo“ patvirtintas LVPA 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų administravimo vadovas ir jo vidaus tvarkos aprašai (LVPA 

direktoriaus 2020 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. R1-075 patvirtintos paskutinės aktualios vidaus 

tvarkos aprašų versijos ir LVPA direktoriaus 2020 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. R1-094  

patvirtinta paskutinė aktuali administravimo vadovo versija), nustatantys projektų 

administravimo veiksmų, procedūrų vykdymo tvarką, formas, periodiškumą. 

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos 

priimtuose teisės aktuose numatyti konkretūs kontrolės 

/ priežiūros funkcijas vykdantys / sprendimus 

priimantys subjektai (įstaigos padaliniai, atskiri 

darbuotojai), išsamiai ir tiksliai apibrėžtos jų teisės ir 

Taip. Siekiant užtikrinti efektyvų ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį Europos Sąjungos 

struktūrinės paramos administravimą bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymų, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų reikalavimus, LVPA patvirtinti 

būtini vidiniai teisės aktai susiję su Europos Sąjungos investicijų 2014-2020 m. administravimu 

- LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo vadovas ir jo vidaus 
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pareigos? Ar šiems subjektams nesuteikti per platūs 

įgaliojimai veikti savo nuožiūra? 

tvarkos aprašai, nustatantys projektų administravimo veiksmų, procedūrų vykdymo tvarką, 

formas, periodiškumą. Pernelyg platūs įgaliojimai LVPA darbuotojams vykdantiems projektų, 

įgyvendinamu pagal 20214-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, 

administravimą priimti sprendimus savo nuožiūra nėra suteikti, kadangi yra sukurtos ir realiai 

veikia priimamų sprendimų ir veiklos kontrolę užtikrinančios procedūros, t. y. priimtų 

sprendimų peržiūrą atlieka aukštesnės grandies darbuotojai / „keturių akių“ principu.  

 

Veiklos procedūras reglamentuojančių vidinių teisės aktų pakeitimai vykdomi reguliariai, t. y. 

stebimi teisės aktų reikalavimų pasikeitimai, atsižvelgiama į išorės institucijų atliktų auditų 

išvadas bei rekomendacijas, taip pat įvertinami LVPA darbuotojų siūlymai dėl administravimo 

ir / ar priežiūros funkcijų atlikimo gerinimo, pakeitimai derinami su EIMIN.  

 

Bendra LVPA vidaus kontrolės sistema nustatyta ir pagrindiniai reikalavimai įtvirtinti Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 4-420 patvirtintame LVPA 

vidaus kontrolės tvarkos apraše. Taip pat 2021 m. rugpjūčio 11 d. LVPA direktoriaus įsakymu 

Nr. R1-100 patvirtinta LVPA vidaus kontrolės politika ir paskirtas atsakingas asmuo už LVPA 

Vidaus kontrolės politikos įgyvendinimą bei priežiūrą. LVPA 2021 m. rugpjūčio 17 d. gavo 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vidaus audito 

atskaitą „Vidaus kontrolės politikos vertinimas“, kurioje LVPA vidaus kontrolės elementai 

„Kontrolės aplinka“ ir „Kontrolės veikla“ vertinami gerai.  

 

 

LVPA darbuotojų teisės ir pareigos apibrėžtos LVPA direktoriaus patvirtintose Darbo tvarkos 

taisyklėse (analizuojamu laikotarpiu galiojo direktoriaus 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. R1-

012 ir 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. R1-093 patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės), taip pat 

ir LVPA direktoriaus patvirtintuose darbuotojų pareigybių nuostatuose. 

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimti 

teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-

1659; 2000, Nr. 18-431) reikalavimų laikymąsi? 

Taip, LVPA yra priimti vidiniai teisės aktai, užtikrinantys Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laikymąsi.  

 

Analizuojamu laikotarpiu galiojo LVPA direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. R1-

114 ir 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. R1-087 patvirtintos LVPA Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vidaus tvarkos 

aprašas bei įsakymais buvo paskirti atsakingi asmenys už aprašo kontrolę.  

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C0E550D6ADF0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B24AF3538B14
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Taip pat analizuojamu laikotarpiu galiojo LVPA direktoriaus 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 

R1-012 ir 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. R1-093 patvirtintų Darbo tvarkos taisyklių 1 priede 

patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. 

 

Analizuojamu laikotarpiu atnaujinamas asmenų, turinčių deklaruoti privačius interesus sąrašas, 

t. y. yra derinimas su Vyriausiąją tarnybinės etikos komisija, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 4 str. 11 punktu, kadangi 

Ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 4-338 patvirtinta nauja 

LVPA struktūra (įsigaliojo nuo 2021 m. liepos 1 d), Ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. 

liepos 19 d. įsakymu Nr. 4-807 buvo atlikti patvirtintos LVPA struktūros pakeitimai ir LVPA 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. R1-098 patvirtinti darbuotojų pareigybių 

nuostatai.  

4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos 

priimtuose teisės aktuose įtvirtinta konkreti ir tiksli 

sprendimų priėmimo procedūra (pvz.: sprendimų 

priėmimo principai, kriterijai, terminai) vykdant 

kontrolės / priežiūros funkcijas? 

Taip, konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo procedūra vykdant kontrolės / priežiūros funkcijas 

administruojant projektus įgyvendinamus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 

m. veiksmų programą numatyta LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų 

administravimo vadove ir jo vidaus tvarkos aprašuose.  

5. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos 

priimtuose teisės aktuose aiškiai atskirtos sprendimų 

priėmimo ir kontrolės / priežiūros vykdymo funkcijos? 

Taip, atskirtos sprendimų priėmimo ir kontrolės / priežiūros vykdymo funkcijos administruojant 

projektus įgyvendinamus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų 

programą numatyta LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo 

vadove ir jo vidaus tvarkos aprašuose.  

6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktai reglamentuoja kontrolės / priežiūros funkcijas 

vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo 

vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, 

paskesniosios) procedūras? Ar tokia kontrolė yra 

vykdoma, ar ji pakankamai veiksminga? 

Kontrolės / priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus 

kontrolės, vykdant projektų įgyvendinamų pagal Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 

m. veiksmų programą priežiūra, numatytos PAFT ir LVPA vidaus teisės aktuose, t. y. LVPA 

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo vadove ir jo vidaus tvarkos 

aprašuose, LVPA vidaus kontrolės politikoje.  

7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti 

vidaus teisės aktai reglamentuoja kontrolės / priežiūros 

funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir sprendimų 

apskundimo tvarką? 

Analizuojamos veiklos sprendimų apskundimo tvarką reglamentuoja PAFT.  

 

Taip pat prašymų ir skundų nagrinėjimą ir asmenų aptarnavimą viešojo administravimo 

subjektuose reglamentuoja Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875.  
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Taip pat LVPA yra patvirtintas ,,Karštosios linijos“ administravimo tvarkos aprašas 

(analizuojamu laikotarpiu galiojo LVPA direktoriaus 2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. R1-

068, 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. R1-078 ir 2021 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. R1-090 

patvirtinti aprašai), kuriame numatyta pranešimų priėmimo, registravimo, perdavimo nagrinėti, 

tyrimo, pateiktos informacijos ir pranešėjo informavimo tvarka 

8. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo gauta 

asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos 

dėl kontrolės / priežiūros subjektų veiklos / priimtų 

sprendimų teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas 

tokios informacijos tyrimas? 

 Taip, buvo gauta. Visais atvejais atliekami tokios informacijos tyrimai.  

9. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti 

teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas 

nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų 

taisymas? 

Veiklos procedūras reglamentuojančių vidinių teisės aktų pakeitimai vykdomi reguliariai, t. y. 

stebimi teisės aktų reikalavimų pasikeitimai, atsižvelgiama į išorės institucijų atliktų auditų 

išvadas bei rekomendacijas, taip pat įvertinami LVPA darbuotojų siūlymai dėl administravimo 

ir / ar priežiūros funkcijų atlikimo gerinimo.  

III. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkte numatytas kriterijus „Atskirų valstybės tarnautojų 

funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė 

teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų 

komisijų ir pan. darbo reglamentus, darbuotojų 

pareigybių aprašymus ar nuostatus, kitus teisės aktus), 

reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir 

atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su šiais teisės aktais? 

Taip, analizuojami laikotarpiu galiojo direktoriaus 2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. R1–085 

patvirtinti pareigybių nuostatai ir LVPA direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. R1-

098 patvirtinti darbuotojų pareigybių nuostatai. Su pareigybių nuostatais darbuotojai 

supažindinami pasirašytinai raštu / informacinių technologijų priemonėmis pasirašant 

susipažinimą nekvalifikuotu elektroniniu parašu.  

2. Ar priimant valstybės ar savivaldybės įstaigos 

teisės aktus, reglamentuojančius atskirų valstybės 

tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, 

atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos 

padalinio) uždavinius, funkcijas? 

Taip, priimant LVPA vidaus teisės aktus reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų uždavinius, funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) 

uždavinius, funkcijas.  

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos 

priimtuose teisės aktuose apibrėžti atskirų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra 

Taip, vertinama, kad patvirtintuose pareigybių aprašymuose apibrėžti atskirų valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra pakankami LVPA uždaviniams ir 

funkcijoms įgyvendinti. 
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pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms 

įgyvendinti? 

. 4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti 

teisės aktai užtikrina aiškų atskirų valstybės tarnautojų 

ir darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? 

Taip, LVPA darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą nustato darbuotojų pareigybių nuostatai. 

Taip pat pavaldumas ir atskaitingumas, administruojant projektus įgyvendinamus pagal  

Europos Sąjungos fondų investicijų 2014-2020 m. veiksmų programą, nustatytas LVPA 2014–

2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo vadove ir jo vidaus tvarkos 

aprašuose.  

5. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti 

teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus 

kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) 

procedūras? Ar tokia kontrolė yra vykdoma? Ar ji 

veiksminga? 

Vykdant veiklą pagal LVPA patvirtintas veiklos sritis veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus 

kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūros LVPA vidaus teisės aktuose, t. 

y. LVPA 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų administravimo vadove ir jo vidaus 

tvarkos aprašuose (LVPA vidaus tvarkos aprašuose įdiegtas „Keturių akių“ principo taikymas 

patikrų vietoje ir sprendimų priėmimo metu). 

6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti 

teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, 

periodiškumą? 

Taip, analizuojamu laikotarpiu galiojo direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. R1-082 

patvirtintas LVPA darbuotojų veiklos aptarimo vidaus tvarkos aprašas. 

7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje priimtas 

valstybės tarnautojų / darbuotojų etikos / elgesio 

kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų 

įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? 

Taip, analizuojamu laikotarpiu galiojo LVPA direktoriaus 2020 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 

R1-012 ir 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. R1-093 patvirtintos Darbo tvarkos taisyklės, kurių 

2 priedas yra LVPA darbuotojų elgesio kodeksas. Elgesio kodekso laikymosi priežiūrą atlieka 

LVPA direktorius ar jo įgaliotas asmuo, LVPA administracijos padalinių vadovai.  

8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar 

vykdomas nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar 

kolizijų taisymas? 

Veiklos procedūras reglamentuojančių vidinių teisės aktų pakeitimai vykdomi reguliariai, t. y. 

stebimi teisės aktų reikalavimų pasikeitimai, atsižvelgiama į išorės institucijų atliktų auditų 

išvadas bei rekomendacijas, taip pat įvertinami LVPA darbuotojų siūlymai dėl administravimo 

ir / ar priežiūros funkcijų atlikimo gerinimo.  

IV. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 4 punkte numatytas kriterijus „Veikla yra susijusi su leidimų, 

nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu“ 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga įstatymų ir 

kitų teisės norminių aktų pagrindu priėmė būtinus teisės 

aktus, nustatančius / detalizuojančius leidimų, licencijų, 

lengvatų, nuolaidų, kitokių papildomų teisių išdavimo / 

neišdavimo arba suteikimo / nesuteikimo, teisinės 

atsakomybės, kitų teisinio / ekonominio poveikio 

priemonių procedūras? Ar šiuose teisės aktuose aiškiai 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo.  
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ir tiksliai reglamentuojama administracinės procedūros 

eiga, terminai, nustatyti konkretūs, objektyviai 

pamatuojami reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems 

asmenims (pvz.: reikalavimai asmenų teisiniam 

statusui, asmenų pateikiamiems dokumentams ir kt.)? 

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktuose aiškiai ir tiksliai numatyti leidimus, licencijas ir 

kitus dokumentus išduodantys / neišduodantys, teisinę 

atsakomybę ir kitas teisinio / ekonominio poveikio 

priemones taikantys subjektai (įstaigos padaliniai, 

valstybės tarnautojai ar darbuotojai), ar išsamiai 

apibrėžta šių subjektų kompetencija? Ar šiems 

subjektams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti savo 

nuožiūra? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės aktai 

suteikia įgaliojimus išduoti / suteikti leidimus, licencijas ir 

kitus dokumentus, taikyti teisinę atsakomybę, kitas 

teisinio / ekonominio poveikio priemones kolegialiai 

institucijai? Jei taip, ar teisės aktai detaliai reglamentuoja 

kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, 

narių skyrimo, administracinės procedūros sprendimo 

priėmimo tvarką? Ar šie teisės aktai numato kolegialios 

institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus 

sprendimus? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktuose įtvirtinti aiškūs kriterijai, principai, kuriais 

vadovaujantis priimamas sprendimas išduoti / neišduoti 

leidimus, licencijas ir kitus dokumentus? Ar numatyti 

konkretūs administracinės procedūros sprendimų 

priėmimo terminai? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

5. Ar teisinis reglamentavimas užtikrina veiklos 

ar atskirų tokios veiklos subjektų santykių skaidrumą? 

Ar teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų 

(taikant išimtis ar lengvatas kai kuriems tokios veiklos 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 
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subjektams) ar diskriminuojančių sąlygų tam tikroje 

srityje veikiantiems subjektams? 

6. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktuose atskirtas sprendimo išduoti / neišduoti leidimus, 

licencijas ir kitus dokumentus priėmimo ir 

licencijuojamos ar kitokios veiklos priežiūros / kontrolės 

bei sankcijų taikymo funkcijų įgyvendinimas? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

7. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje 

reglamentuota sprendimų išduoti / neišduoti leidimus, 

licencijas ir kitus dokumentus priėmimo proceso vidaus 

kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) 

procedūros? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

8. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, 

išduodant / neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, 

nuolaidas, suteikiant / nesuteikiant kitokias papildomas 

teises, taikomas „vieno langelio“ principas? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

9. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje, 

išduodant / neišduodant leidimus, licencijas lengvatas, 

nuolaidas, suteikiant / nesuteikiant kitokias papildomas 

teises, naudojamos informacinės technologijos 

(diegiama / įdiegta e. valdžios sistema). 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

10. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktuose numatyta subjektų, išduodančių leidimus, 

licencijas ir kitus dokumentus, veiklos ir priimtų 

sprendimų apskundimo tvarka? Ar buvo gauta asmenų 

skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio informacijos dėl 

leidimus, licencijas ir kitus dokumentus išduodančių 

arba suteikiančių subjektų veiklos / priimtų sprendimų 

teisėtumo, pagrįstumo? Ar buvo atliekamas tokios 

informacijos tyrimas? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 

11. Ar valstybės ar savivaldybės teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų teisinio 

reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? 

LVPA veiklos susijusios su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu nevykdo. 
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V. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkte numatytas kriterijus „Daugiausia priima sprendimus, 

kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ 

1. Ar įstatymai kiti teisės norminiai aktai 

valstybės ar savivaldybės įstaigai suteikia teisę priimti 

norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga priėmė vidaus 

teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų 

priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių 

teisės aktų projektų poveikio korupcijos mastui 

vertinimas? 

LVPA nėra suteikta teisę priimti norminius teisės aktus analizuojamose veiklose ir LVPA jų 

nepriima.  

2. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė 

teisės aktus, reglamentuojančius sprendimų, susijusių 

su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu 

juo, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo, priėmimo procedūras? 

Šis kriterijus yra neaktualus analizuojamų LVPA veiklų sričių kontekste (paraiškų vertinimas 

ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis verslo, mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų, turizmo ir energetikos srityje, administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra nėra susijusi su LVPA turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo). 

3. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė 

teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 

2006, Nr. 4-102) reikalavimų įgyvendinimą? 

 

LVPA projektų vykdytojų pirkimus vertina vadovaudamasi LVPA 2014–2020 m. Europos 

Sąjungos fondų investicijų administravimo vadovo Pirkimų priežiūros vidaus tvarkos aprašu ir 

PAFT / Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu / Lietuvos Respublikos pirkimų, 

atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, 

įstatymu.      

4. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigos teisės 

aktuose numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys 

priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos 

sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei šie 

teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus 

kolegialiai institucijai, ar detaliai reglamentuotos 

kolegialios institucijos sudarymo, sudėties atnaujinimo, 

narių skyrimo, sprendimų priėmimo procedūros? Ar 

teisės aktai numato kolegialios institucijos narių 

individualią atsakomybę už priimtus sprendimus? 

Taip, Pirkimų priežiūros vidaus tvarkos apraše numatyti konkretūs tokius sprendimus galintys 

priimti subjektai, kompetencija apibrėžta patvirtintuose pareigybių nuostatuose.  

 

LVPA vykdydama analizuojamas veiklas nepriima sprendimų kolegialiai institucijai.  

5. Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja 

sprendimų priėmimo, kuriems nereikia kitos valstybės 

ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat 

sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, 

Šis kriterijus yra neaktualus analizuojamų LVPA veiklų sričių kontekste (paraiškų vertinimas 

ir projektų, finansuojamų nacionalinėmis ir ES fondų lėšomis verslo, mokslinių tyrimų, 

eksperimentinės plėtros ir inovacijų, turizmo ir energetikos srityje, administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra nėra susijusi su LVPA turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo).  
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naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės 

(prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? 

VI. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkte numatytas kriterijus „Naudojama valstybės ar tarnybos 

paslaptį sudaranti informacija“ 

1. Ar įstaigoje patvirtintos įslaptintos informacijos 

administravimo, apsaugos ir kontrolės tvarką 

reglamentuojančios taisyklės? 

LVPA veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos 

naudojimu ar jos apsauga ir LVPA darbuotojai nėra įslaptintos informacijos rengėjai arba 

gavėjai.  

2. Ar įstaigoje buvo užfiksuota įslaptintos 

informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės 

tvarkos pažeidimų? Jei taip, ar buvo atliekamas tyrimas 

šios tvarkos pažeidimų priežastims ar sąlygoms 

nustatyti? Kokių priemonių buvo imtasi? 

LVPA veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos 

naudojimu ar jos apsauga ir LVPA darbuotojai nėra įslaptintos informacijos rengėjai arba 

gavėjai. 

3. Ar teisės aktai, reglamentuojantys įslaptintos 

informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės 

tvarką, periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas nustatytų 

teisinio reglamentavimo spragų ir / ar kolizijų taisymas? 

LVPA veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, įslaptintos informacijos 

naudojimu ar jos apsauga ir LVPA darbuotojai nėra įslaptintos informacijos rengėjai arba 

gavėjai. 

VII. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkte numatytas kriterijus „Anksčiau atlikus korupcijos 

rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ 

1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje buvo 

įgyvendintos Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl 

korupcijos rizikos analizės pateiktos rekomendacijos ir 

pasiūlymai? 

2018 m. LVPA Specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos rizikos analizę ir 2019 m. sausio 

22 d. Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos analizės.  

2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos rizikos 

analizės metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams 

valdyti ir / ar šalinti? 

LVPA įgyvendinimo Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktas rekomendacijas ir apie jų 

įgyvendinimą informavo Specialiųjų tyrimų tarnybą ir 2019 gegužės 10 d. gavo informaciją, 

kad dėl korupcijos rizikos analizėje pateiktų rekomendacijų pastabų ir pasiūlymų neturi ir, kad 

baigia rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną. Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų 

tarnyba korupcijos rizikos analizės LVPA neatliko. 


