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Siekiant vykdyti nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevencijos politiką Europos Sąjungos 

finansuojamų projektų administravimo srityje bei užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę 

viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – LVPA) veiklą, LVPA direktoriaus 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. R1-041(1.3) patvirtinta LVPA antikorupcinė programa (toliau 

– Programa). Programoje įvardintos veiklos sritys (projektų priežiūros etapai), kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, programos uždaviniai, siektini rezultatai bei Programos 

įgyvendinimo priemonių vykdymo ir kontrolės rodikliai. 

Vykdant korupcijos prevenciją, įgyvendinami šeši Programoje numatyti uždaviniai: 

1. Sudaryti prielaidas korupcijos priežastims bei sąlygoms LVPA atskleisti ir jas šalinti; 

2. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos LVPA organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; 

3. Stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LVPA;  

4. Tobulinti LVPA vidaus teisės aktų antikorupcinio vertinimo procesą; 

5. Įtraukti visuomenę į LVPA vykdomą korupcijos prevenciją; 

6. Didinti LVPA darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti kvalifikaciją 

korupcijos prevencijos srityje. 

Įgyvendinant Programą siekiama šių rezultatų: 

1. Sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

2. Gerinti korupcijos prevencijos priemonių organizavimą; 

3. Didinti nepakantumą korupcijai; 

4. Didinti išsamios ir aktualios informacijos apie LVPA vykdomą veiklą prieinamumą; 

5. Didinti klientų, suinteresuotų šalių ir visuomenės pasitikėjimą LVPA vykdoma veikla. 

Siekiant įgyvendinti šiuos uždavinius, LVPA direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 

Nr. R1-041(1.3) patvirtintas Programos įgyvendinimo priemonių planas 2014-2016 metams, kuriame 

numatytos korupcijos prevencijos priemonės, už jų vykdymą atsakingi asmenys, vykdymo laikas, 

laukiami rezultatai bei vertinimo kriterijai. Iš viso per 2014-2016 metų laikotarpį numatyta 
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įgyvendinti 31 antikorupcinę priemonę, kurios pagal vykdymo laiką klasifikuojamos į terminuotas, 

nuolatines ir pagal poreikį (žr. 1 pav.). 

 

1 pav. 

Planuojant antikorupcines priemones 2014-2016 metams, didžiausias dėmesys skirtas 

antram Programos uždaviniui įgyvendinti, t. y. tinkamo ir veiksmingo korupcijos prevencijos LVPA 

organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmo sukūrimui (žr. 2 pav.). 

 

2 pav. 

18; 58%

11; 36%

2; 6%

Priemonių skaičius pagal vykdymo laiką
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Nuolatinės

Pagal poreikį

6; 19%

9; 29%

4; 13%

4; 13%

4; 13%

4; 13%

Priemonių skaičius pagal uždavinius
1 uždavinys - sudaryti prielaidas
korupcijos priežastims bei sąlygoms
LVPA atskleisti ir jas šalinti

2 uždavinys - sukurti tinkamą ir
veiksmingą korupcijos prevencijos
LVPA organizavimo, įgyvendinimo,
priežiūros ir kontrolės mechanizmą
3 uždavinys - stiprinti viešumo ir
skaidrumo principų laikymąsi LVPA

4 uždavinys - tobulinti LVPA vidaus
teisės aktų antikorupcinio vertinimo
procesą

5 uždavinys - įtraukti visuomenę į
LVPA vykdomą korupcijos prevenciją

6 uždavinys - didinti LVPA darbuotojų
teisinį sąmoningumą ir atsakingumą,
kelti kvalifikaciją korupcijos
prevencijos srityje
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2014 metais buvo numatyta įgyvendinti 26 antikorupcines priemones (13 terminuotų, 11 

nuolatinių ir 2 pagal poreikį), iš kurių: įgyvendinta – 15, įgyvendinta iš dalies – 2, neįgyvendinta – 9 

(žr. 3 pav.), 6 priemonių įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus. 

 

3 pav. 

 

Siekiant sudaryti prielaidas korupcijos priežastims bei sąlygoms LVPA atskleisti ir jas 

šalinti (1 uždavinys), buvo numatyta įgyvendinti 6 antikorupcines priemones (žr. 4 pav.).  

Įgyvendintos 2 priemonės: 

 Parengtas ir 2014-11-11 raštu Nr. R4-10187(1.7) Ūkio ministerijai pateiktas veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas. 

 Užtikrintas „Keturių akių“ principo taikymas patikrų vietoje ir sprendimų priėmimo 

metu – reikalavimas taikyti šį principą apibrėžtas LVPA vidaus tvarkos aprašuose, atvejų dėl „keturių 

akių“ principo nesilaikymo nebuvo nustatyta.  

Neįgyvendintos 4 priemonės: 

 Rašytinis kreipimasis į Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti arba einantį direktoriaus pavaduotojo pareigas – poreikio įgyvendinti šią priemonę 

nebuvo, nes nauji asmenys į direktoriaus pavaduotojo pareigas 2014 metais nebuvo priimami. 

 Atrankinių projektų, finansuojamų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 

administravimo procesų patikrinimų vykdymas – įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus. 

 Klientų ir suinteresuotų šalių apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų LVPA atlikimas 

– įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus. 

 LVPA darbuotojų apklausos dėl galimų korupcijos apraiškų LVPA atlikimas – 

įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus. 

15; 58%

2; 8%
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4 pav. 

 

Siekiant sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos LVPA organizavimo, 

įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą (2 uždavinys), buvo planuota įgyvendinti 5 

antikorupcines priemones (žr. 5 pav.). 

Įgyvendintos 4 priemonės: 

 LVPA interneto svetainėje paskelbta LVPA direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 29 d. 

įsakymu Nr. R1-041(1.3) patvirtinta Antikorupcinė programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas 

2014-2016 metams. 

 Užtikrintas LVPA darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimas teisės aktų 

nustatytais terminais – viešųjų ir privačių interesų deklaracijas atnaujino 30 darbuotojų (18%), III 

ketvirtį atlikta pateiktų privačių interesų deklaracijų duomenų analizė. 

 Užtikrintas nusišalinimo nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, 

kurie sukelia (gali sukelti) interesų konfliktą, procedūros taikymas – 2014 m. gauti 3 darbuotojų 

pranešimai dėl nusišalinimo, vengimo nusišalinti atvejų nebuvo nustatyta. 

 Užtikrinta LVPA darbo tvarkos taisyklių ir Darbuotojų elgesio kodekso laikymosi 

kontrolė – taisyklių nesilaikymo ar netinkamo elgesio atvejų nebuvo nustatyta. 

Neįgyvendinta 1 priemonė: 

 Tarpinių (2014 m. III ketvirčio) LVPA antikorupcinės programos įgyvendinimo 

rezultatų analizė (metinių rezultatų analizė bus atliekama 2015 m. I ketvirtį – patvirtinus metinę 

antikorupcinės programos įgyvendinimo ataskaitą).  
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PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA PERKELTA Į 2015 M.

1 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį
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5 pav. 

 

Siekiant stiprinti viešumo ir skaidrumo principų laikymąsi LVPA (3 uždavinys), buvo 

planuota įgyvendinti 4 antikorupcines priemones (žr. 6 pav.). 

Įgyvendintos 3 priemonės: 

 Siekiant užtikrinti atliekamų viešųjų pirkimų skaidrumą, LVPA interneto svetainėje 

paskelbta informacija apie LVPA vykdomus ir planuojamus vykdyti viešuosius pirkimus. 

 LVPA svetainėje ir pasirinktame darbo skelbimų portale patalpinti 5 skelbimai apie 

atrankas laisvoms pareigybėms užimti. Valstybės tarnybos departamento svetainėje buvo paskelbtas 

1 skelbimas konkursinėms pareigoms užimti. 

 Užtikrinta informacijos apie LVPA veiklą sklaida – LVPA interneto svetainėje 

publikuotos 89 žinutės, 17 iš jų skelbta BNS naujienų agentūros tinklapyje. Išleistas 1 leidinys 

„Turizmo žinynas“, suorganizuotos 4 kelionės žiniasklaidos atstovams. 

Iš dalies įgyvendinta 1 priemonė: 

 Dovanų politikos peržiūra ir atnaujinimas – atnaujintame LVPA darbuotojų elgesio 

kodekse apibrėžti elgesio su dovanomis principai. Su dovanomis susijusių Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo tvarkos aprašo bei Klientų aptarnavimo standarto nuostatų patikslinimas perkeltas į 2015 

metus. 
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PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA PERKELTA Į 2015 M.

2 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį
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6 pav. 

 

Siekiant tobulinti LVPA vidaus teisės aktų antikorupcinio vertinimo procesą (4 

uždavinys), buvo planuota įgyvendinti 4 antikorupcines priemones (žr. 7 pav.). 

Įgyvendintos 2 priemonės: 

 Atnaujintas ir LVPA direktoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. R1-076(1.3) 

patvirtintas LVPA darbuotojų Elgesio kodeksas. 

 Atnaujintas ir LVPA direktoriaus 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. R1-063(1.3) 

patvirtintas LVPA „Karštosios linijos“ administravimo vidaus tvarkos aprašas.  

Neįgyvendintos 2 priemonės: 

 Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodikos peržiūra ir atnaujinimas 

– įgyvendinimas perkeltas į 2015 metus. 

 Vidinių LVPA teisės aktų antikorupcinis vertinimas pagal metodikos reikalavimus – 

bus įgyvendinama atnaujinus Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo metodiką. 

1

0 0

1 1

3 3

0 0 00 0 0 0 0

PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA IŠ DALIES 
ĮGYVENDINTA

PERKELTA Į 2015 M.

3 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį
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7 pav. 

 

Siekiant įtraukti visuomenę į LVPA vykdomą korupcijos prevenciją (5 uždavinys), 

buvo planuota įgyvendinti 4 antikorupcines priemones (žr. 8 pav.). 

Įgyvendintos 2 priemonės: 

 Bendradarbiauta ir dalintasi gerąja patirtimi su kitomis institucijomis – Rizikos ir 

kokybės valdymo skyriaus darbuotojai dalyvavo viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros organizuotame tarpinstituciniame susitikime korupcijos prevencijos tema bei susitikime su 

Bulgarijos kovos su sukčiavimu koordinavimo direktorato atstovais sukčiavimo prevencijos tema.  

 Užtikrintos informacijos pateikimo LVPA „Karštąja linija“ galimybės, pranešimų 

negauta. 

Iš dalies įgyvendinta 1 priemonė: 

 LVPA interneto svetainėje panaudojant dizaino sprendimus išryškinta korupcijos 

prevencijos skiltis, atnaujinta joje esanti informacija (antikorupcinė programa, vykdomos korupcijos 

prevencijos priemonės), sukurta vartotojams patogesnė pranešimo pateikimo „Karštąja linija“ forma. 

Šių sprendimų realizavimas planuojamas 2015 m. I ketvirtį. 

Neįgyvendinta 1 priemonė: 

 Skundų, pranešimų bei apklausų būdu gautos informacijos dėl galimai korupcinio 

pobūdžio veikų nagrinėjimas – poreikio įgyvendinti šią priemonę nebuvo, nes informacijos apie 

galimai korupcinio pobūdžio veikas negauta. 
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PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA ĮGYVENDINTA IŠ 
DALIES

PERKELTA Į 2015 M.

4 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį
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8 pav. 

 

Siekiant didinti LVPA darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti 

kvalifikaciją korupcijos prevencijos srityje (6 uždavinys), buvo planuota įgyvendinti 3 

antikorupcines priemones (žr. 9 pav.). 

Įgyvendintos 2 priemonės: 

 Darbuotojams 2014-09-30 išsiųstas priminimas apie privačių interesų deklaracijų 

atnaujinimą, 2014-12-04 intranete patalpintas "Transparency international" atliktas tyrimas 

"Korupcijos suvokimo indeksas 2014"; 

 Organizuoti su darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio nuostatų ugdymu bei 

laikymusi susiję mokymai: 101 LVPA darbuotojas dalyvavo 2014 m. vasario 6, 14 ir 24 d. vykusiuose 

mokymuose „Interesų konfliktai ir jų valdymas. Privačių interesų deklaravimas“, vienas darbuotojas 

2014 m. spalio 6-7 d. dalyvavo EIPA organizuotame seminare „Corruption and ethics violation in the 

public service: identify threats and implement integrity systems”. 

Neįgyvendinta 1 priemonė: 

 Sudaryti sąlygas LVPA darbuotojams anonimiškai pranešti apie galimas neetiško ar su 

galimu piktnaudžiavimu, sukčiavimu ar korupcijos rizika susijusio elgesio apraiškas – įgyvendinimas 

perkeltas į 2015 metus. 
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PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA ĮGYVENDINTA IŠ 
DALIES

PERKELTA Į 2015 M.

5 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį
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9 pav. 

 

 

Programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymui bei kontrolei įvertinti naudojamų 

rodiklių reikšmės, įvertinus 2014 metų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą, yra: 

1. Atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius – 1; 

2. Įvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių skaičius  

(skaičiuojamos pilnai ir iš dalies įgyvendintos priemonės) – 65 proc. (17 iš 26 planuotų); 

3.  Neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių skaičius 

(skaičiuojamos ir tos priemonės, kurioms įgyvendinti nebuvo poreikio) – 35 proc. (9 iš 26planuotų);   

4. Programos įgyvendinimo priemonių plane nurodytų priemonių įgyvendinimas 

nustatytais terminais (skaičiuojamos pilnai ir iš dalies įgyvendintos terminuotos priemonės) – 38 

proc. (5 iš 13 planuotų); 

5. Gautų ir išnagrinėtų skundų (pranešimų) apie galimus korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus skaičius – 0 (pranešimų ar skundų nebuvo gauta); 

6. Pasitikėjimo LVPA augimo tendencijos išlaikymas – duomenų nėra (rodiklio 

skaičiavimas numatytas nuo 2015 m.). 

 

 

Rizikos ir kokybės valdymo skyriaus 

vidaus kokybės kontrolierė    Kristina Budrikaitė 
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PLANUOTA ĮGYVENDINTA NEĮGYVENDINTA ĮGYVENDINTA IŠ 
DALIES

PERKELTA Į 2015 M.

6 uždavinio priemonių įgyvendinimas

Terminuotos Nuolatinės Pagal poreikį


