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1 SKYRIUS  

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO POLITIKOJE NAUDOJAMI TERMINAI IR 

SUTRUMPINIMAI 

1. Antikorupcinės aplinkos kūrimo veiksmų planas – IA direktoriaus įsakymu 

tvirtinamas IA veiksmų planas skirtas antikorupcinės aplinkos kūrimui, kuriame nurodomos  

vykdomos priemonės, jų vykdytojai ir terminai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai. 

2. Artimi asmenys – Darbuotojo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė 

įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens 

tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų 

sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. 

3. Darbuotojas – pagal darbo ar kitas sutartis IA dirbantis asmuo. 

4. Dovana – bet koks neatlygintinai perduodamas turtas ar turtinė teisė. Dovana apima 

viską, ką galima įvertinti pinigais, t. y. daiktus, paslaugas, įvairias pramogas, nuolaidas, dovanų 

čekius, svetingumą, paskolas. Taip pat dovanos sąvoka apima dovanojamas paslaugas, 

apmokymus, transporto, apgyvendinimo, maitinimo išlaidas. 

5. IA – Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra. 

6. Interesų konfliktas – situacija, kai Darbuotojas, atlikdamas pareigas ar vykdydamas 

pavedimą, privalo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą, kuris susijęs ir 

su jo privačiais interesais. 

7. Korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, t. 

y. bet koks Darbuotojų elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų, teisės aktuose ir IA vidaus 

darbo tvarkos taisyklėse nustatytų elgesio standartų, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir 

taip pakenkiant valstybės, IA ar atskirų fizinių arba juridinių asmenų interesams. 

8. Karštoji linija – išorinis IA informacijos apie IA rengiamus, padarytus ar daromus 

pažeidimus, netinkamą darbuotojų elgesį, aplaidumą, netinkamą pareigų atlikimą, galimai 

pastebėtus mobingo veiksmus ar galimus korupcijos požymius, įtarus, kad pareiškėjai ar projektų 

vykdytojai netinkamai naudojasi IA administruojamomis investicijomis teikimo kanalas. 

9. Korupcijos prevencija – IA sisteminga veikla, kuria siekiama didinti IA atsparumą 

korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, 

sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą. 

10. Kronizmas – draugų ir bičiulių protegavimas ir jų globa naudojantis turimomis 

pareigomis bei statusu.  

11. Neteisėtas atlygis – į IA atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais 

būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, taip pat daiktai, kurie nelaikytini dovanomis, gautomis pagal 

tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su dirbančio asmens pareigomis, 

taip pat nelaikytini reprezentacijai skirtomis dovanomis su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika 

arba paslaugomis, kai naudojamasi tarnybiniais tikslais.  

12. Nepotizmas – savo šeimos narių, giminaičių bei kitų artimų asmenų (įskaitant ir 

sugyventinių, partnerių), protegavimas ir jų globa naudojantis užimamomis pareigomis bei statusu. 

13. Pranešėjų apsauga - vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas „Pranešėjų 

apsauga“.  

14. Privatūs interesai – Darbuotojo ar jam artimo asmens, suinteresuotumas asmenine 

turtine ar neturtine nauda, Darbuotojo ar jam artimo asmens moralinė skola, moralinis 

įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas darbuotojui atliekant pareigas. 

15. Sprendimas – bet koks Darbuotojo veiksmas, kuris atliekamas vykdant savo 

tiesiogines pareigas (dalyvavimas darbo grupėse, komisijose, dokumentų rengimas, vizavimas, 

pasirašymas ir pan.). 

16. Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad Darbuotojai visus sprendimus 

priimtų nešališkai ir teisingai. 

17. Kitos šioje Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikoje vartojamos sąvokos 

suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme, 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatyme ir kituose teisės aktuose.  
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2 SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

18. IA  Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikoje, kuri yra vienas iš IA antikorupcinės 

aplinkos elementų, nustatomi bendrieji korupcijos prevencijos principai ir įsipareigojimai korupcijos 

prevencijos srityje, korupcijos prevencijos politikos tikslai ir uždaviniai, priemones ir jų 

įgyvendinimo koordinavimas bei kontrolė. Ši  Antikorupcinės aplinkos kūrimo politika yra IA 

organizacinės kultūros ir darbuotojų elgesio normų formavimo dalis ir jos nuostatos privalomos 

visiems Darbuotojams. Visi santykiai su IA suinteresuotomis šalimis yra grindžiami šioje politikoje 

įtvirtintais principais ir nuostatomis.  

19. IA, patvirtindama šią Antikorupcinės aplinkos kūrimo politiką, įsipareigoja netoleruoti 

jokių korupcijos pasireiškimo formų (interesų konflikto, kyšininkavimo, neetiško elgesio, 

nepotizmo, neteisėto atlygio, papirkimo, prekybos poveikiu, piktnaudžiavimo ar kitų korupcinėmis, 

nusikalstamomis veikomis bei mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formų) ir užtikrinti, 

kad Darbuotojai vykdytų savo funkcijas ir priimtų sprendimus laikydamiesi viešojo administravimo 

principų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.  

20. Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos tikslas – nustatyti pagrindinius IA korupcijos 

prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas 

sudaro prielaidas sukurti vienodą ir gerąją praktiką atitinkančią korupcijos rizikos valdymo sistemą, 

kuri leistų užtikrinti sąžiningą ir teisingą elgesį santykiuose su suinteresuotomis šalimis bei 

objektyvių ir nešališkų sprendimų priėmimą, taip pat korupcijai bei nepriimtinam elgesiui 

nepalankios aplinkos formavimą, didintų pasitikėjimą IA veikla. 

21. Pagrindiniai Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos uždaviniai yra: 

21.1. kurti korupcijai atsparią aplinką IA, sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos 

rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką IA ir gebėti ją valdyti; 

21.2. užtikrinti tinkamą ir nustatytu laiku atliekamą įstatymais ir kitais teisės aktais 

nustatytų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą; 

21.3. didinti antikorupcinį Darbuotojų sąmoningumą ir nustatyti reikalavimus Darbuotojų 

elgesiui korupcijos prevencijos srityje ir pasiekti, kad jie savanoriškai vadovautųsi antikorupcinio 

darbo elgesio normomis; 

21.4. užtikrinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą IA paslaugų teikimą.  

22. Pagrindiniai Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos uždaviniai siekiami 

įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, didinat darbuotojų antikorupcinio sąmoningumą 

bei užtikrinant darbuotojų patikimumą.  

23.  Antikorupcinės aplinkos kūrimo politika parengta vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymo nuostatomis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

parengtą Antikorupcinės aplinkos viešajame sektoriuje kūrimo ir įgyvendinimo vadovą.  

3 SKYRIUS  

 ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO PRINCIPAI 

24. IA korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

24.1. teisėtumo – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės įgyvendinamos laikantis 

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

teisių ir laisvių apsaugą; 

24.2. visuotinumo – korupcijos prevencijos subjektais yra visi Darbuotojai. Jie turi 

užtikrinti, kad savo veiksmais ar neveikimu jie nesudarys sąlygų korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimams; 

24.3. sąveikos – korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumas 

užtikrinamas derinant visų Darbuotojų veiksmus, keičiantis jiems reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą įgyvendinant Antikorupcinės aplinkos kūrimo politiką; 

24.4. nuolatinio korupcijai atsparios aplinkos gerinimo - korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimo priemonių veiksmingumas užtikrinamas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų 

priemonių veiksmingumo didinimo IA direktoriui ar Strategijos ir rizikos valdymo departamento 

rizikos vadovui (toliau – Rizikos vadovas).  
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24.5. proporcingumo – korupcijos prevencijos veikla vykdoma atsižvelgiant į IA 

administracinius pajėgumus, taikomos tik tos priemonės, kurios būtinos korupcijai atspariai 

aplinkai sukurti, siekiant kuo mažesnės administracinės naštos IA darbuotojams; 

24.6. veiklos viešumo ir atvirumo – IA korupcijos prevencijos veikla yra viešinama; 

24.7. nulinės tolerancijos korupcijai – IA netoleruojamos jokios korupcijos pasireiškimo 

formos (interesų konfliktas, kyšininkavimas, neetiškas elgesys, nepotizmas, kronizmas, neteisėtas 

atlygis, papirkimas, prekyba poveikiu, piktnaudžiavimas ar kitos korupcinėmis, nusikalstamomis 

veikomis bei mažiau pavojingomis korupcijos pasireiškimo formos). 

24.8. įtraukimo – į korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir gerinimo veikas įtraukiami visi 

Darbuotojai.  

4 SKYRIUS  

ATSAKOMYBĖS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIME  

25. Antikorupcinės aplinkos kūrimo politiką IA formuoja IA direktorius, kuris užtikrina, 

kad būtų sukurta, įgyvendinama, prižiūrima ir analizuojama korupcijos prevencijos sistema IA, 

siekiant mažinti korupcijos rizikas, naudojant adekvačius ir tinkamus išteklius.  

26. IA visų struktūrinių padalinių vadovai yra atsakingi, kad IA veikla būtų vykdoma 

užtikrinant tinkamą šios Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos nuostatų įgyvendinimą. Taip, pat 

kad su korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemos įgyvendinimo vidiniais IA 

dokumentas būtų tinkamai supažindinti pavaldūs darbuotojai. Kiekvieno IA struktūrinio padalinio 

vadovo pareiga yra kasdieninis Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos įtvirtinimas, komunikacija 

darbuotojams ir tinkamo elgesio formavimas.  

27. Darbuotojai, suprasdami savo svarų vaidmenį antikorupcinės aplinkos kūrime 

įsipareigoja savo asmeniniu pavyzdžiu ir kasdieniais darbais kurti antikorupcinę aplinką IA. Taip 

pat korupcijos prevencijos priemones Darbuotojai įgyvendina pagal kompetenciją vykdydami jiems 

priskirtas funkcijas ir  Antikorupcinės aplinkos kūrimo veiksmų plano įgyvendinimo priemonių plane 

numatytas priemones. Taip pat Darbuotojai skatinami teikti pasiūlymus dėl interesų konfliktų 

grėsmės valdymo bei korupcijos prevencijos tobulinimo IA. 

28. Darbuotojai susidūrę su korupcijos apraiškomis IA veikloje ar kai sužino, ar įtaria 

apie galimą padaryti ar padarytą korupcinio pobūdžio veiką, viešųjų ir privačių interesų derinimo 

ar nustatytų elgesio principų pažeidimą, privalo nedelsiant apie tai pranešti „Pranešėjų apsauga“ 

administravimo taisyklėse numatyta tvarka ir būdais.  

29. IA direktorius įsakymu tvirtina dokumentus susijusius su korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo priemonių sistemos kūrimu IA. Taip pat, IA direktorius:  

29.1. sudaro Dovanų vertinimo komisija, kuri atlieka dovanų registravimą ir vertinimą bei 

priima sprendimus dėl dovanos naudojimo, saugojimo, sunaikinimo, perdavimo ar grąžinimo 

siuntėjui ir kitus sprendimus numatytus IA Dovanų politikoje; 

29.2. paskiria atsakingą asmenį už „Karštosios linijos“ administravimą ir „Karštosios linijos“ 

administravimo tvarkos apraše jam numatytų funkcijų vykdymą; 

29.3. skiria asmenis atsakingus už vidinių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą (jei 

toks yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą 

reglamentuojančius teisės aktus).  

29.4. skiria asmenis atsakingus už kasmetinį korupcijos rizikos valdymo vertinimą. 

30. Už korupcijos prevencijos įgyvendinimą IA atsakingas Rizikos vadovas, jis rengia ir 

teikia pasiūlymus IA direktoriui dėl korupcijos prevencijos organizavimo, taip pat yra atsakingas už 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą ir kontrolę, IA darbuotojų mokymus 

ir jų organizavimą korupcijos prevencijos temomis. Jis tai pat atsakingas už vidinio kanalo 

„Pranešėjų apsauga“ administravimo taisyklėse jam numatytų funkcijų vykdymą. Ir už Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę IA, interesų konfliktų 

prevenciją bei asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo klausimais ir kitų IA viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir kontrolės vidaus tvarkos apraše jiems 

numatytų funkcijų vykdymą.  

31. IA direktorius gali sudaryti laikinai ar nuolat veikiančią darbo grupę konkrečių 

korupcijos prevencijos klausimų priežiūrai bei kontrolei.  
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5 SKYRIUS  

KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO PRIEMONIŲ SISTEMA 

32. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą sudaro taikomos korupcijos 

prevencijos priemonės, darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas ir darbuotojų 

patikimumo užtikrinimas; 

33. IA taikomos šios korupcijos prevencijos priemonės:  

33.1. IA rengiamas IA direktoriaus įsakymu tvirtinamas Antikorupcinės aplinkos kūrimo  

veiksmų planas 2022 – 2023 metams ir jo įgyvendinimo priemonių planas metams.   

33.2. veikia „Karštoji linija“; 

33.3. veikia „Pranešėjų apsauga“; 

33.4. atliekamas teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas, kuris atliekamas 

pagal poreikį IA direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo 

taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243; 

33.5. kasmet atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, vadovaujantis 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30  

d. įsakymu Nr. 2-246; 

33.6. kasmet atliekamas korupcinių rizikų indentifikavimas ir įvertinimas; 

33.7. kasmet atliekamas korupcijos rizikos valdymo vertinimas; 

33.8. kasmet atliekamas IA atsparumo korupcijai lygio nustatymas; 

33.9. taikoma Dovanų politika;  

33.10. Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimas, vykdoma interesų konfliktų 

prevencija ir kontrolė; 

33.11. Darbuotojų nusišalinimų administravimas, rekomendacijų dėl nusišalinimų, 

nušalinimų teikimas bei viešųjų ir privačių interesų deklaravimo užtikrinamas ir interesų konfliktų 

valdymas, siekiant išvengti neigiamos įtakos nešališkam ir objektyviam pareigų vykdymui; 

33.12. korupcijos prevencijos veiklos viešinimas;  

33.13. nustatytų korupcijos atvejų IA viešinimas. 

34. IA taikomos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimo priemonės:  

34.1. įgyvendinant Antikorupcinės aplinkos kūrimo veiksmų planą 2022 – 2023 metams 

įgyvendinimo priemonių plano priemones diegiami antikorupcinių elgesio standartai vykdant 

Darbuotojų mokymus; 

34.2. sudaromos galimybės Darbuotojams įsitraukti į antikorupcinės aplinkos kūrimą; 

35. IA taikomos personalo patikimumo užtikrinimo priemonės:  

35.1. kreipimasis raštu į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos 

apie asmenis surinkimo Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatyta tvarka ir 

atvejais, kai asmuo skiriamas į pareigybę, esančią IA direktoriaus įsakymu patvirtintame sąraše 

pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai dėl 

informacijos apie skirtiną asmenį pateikimo.  

36. Antikorupcinės aplinkos kūrimo priemonių sistemą reglamentuojančių vidaus teisės 

aktų sąrašas pateikiamas 1 priede (žr. Priedas Nr. 1).  

6 SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

37. Už Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos parengimą, peržiūrą, atnaujinimą ir 

įgyvendinimo kontrolę IA atsakingas Rizikos vadovas. Antikorupcinės aplinkos kūrimo politika 

tvirtinama, keičiama ar atnaujinama IA direktoriaus įsakymu. 

38. Rizikos vadovas teikia konsultacijas Darbuotojams  Antikorupcinės aplinkos kūrimo 

politikos taikymo klausimais, konsultuoja kaip išvengti korupcinio pobūdžio pažeidimų, organizuoja 

mokymus bei rengia vidaus teisės aktus, įgyvendinančius šios politikos nuostatas.  

39. Antikorupcinės aplinkos kūrimo politikos nuostatų pažeidimas laikomas šiurkščiu 

darbo tvarkos taisyklių pažeidimu, kuris administruojamas Lietuvos Respublikos darbo kodekse 

numatyta tvarka ir IA vidaus tvarkos aprašuose patvirtintomis nuostatomis.   
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Viešosios įstaigos Inovacijų agentūros  

Antikorupcinės aplinkos kūrimo  

politikos 1 priedas 

 

ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO PRIEMONIŲ SISTEMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ 

VIDAUS TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS: 

1. Antikorupcinės aplinkos kūrimo veiksmų planas 2022 – 2023 metams;  

2. Darbuotojų elgesio kodeksas;  

3. Dovanų politika ir dovanų vertinimo komisijos darbo tvarka;  

4. Viešųjų ir privačių interesų derinimo taisyklės; 

5. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi ir 

kontrolės vidaus tvarkos aprašas;  

6. Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo „Pranešėjų apsauga“ administravimo 

taisyklės; 

7. „Karštosios linijos“ administravimo tvarkos aprašas. 

 

 


