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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪROS 

ANTIKORUPCINĖS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020–2022 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingo 

administracij

os padalinio 

pavadinimas 

Vykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1 UŽDAVINYS – GERINTI TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĘ  

1.1.  Projektų, finansuojamų iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų, 

administravimo procesų atrankinių 

patikrinimų vykdymas. 

Projektų 

ekspertų grupė,  

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras  

Pagal 

pavedimą 

Atlikti atrankiniai patikrinimai, 

kaip laikomasi patvirtintų 

vidaus tvarkos aprašų 

reikalavimų.  

Atliktų atrankinių patikrinimų skaičius 

ir identifikuoti galimų korupcinių 

apraiškų atvejai.  

1.2.  „Keturių akių“ principo taikymas 

patikrų vietoje ir sprendimų 

priėmimo metu. 

Investicijų 

valdymo 

tarnyba 

Nuolat Užtikrintas vienasmenių 

sprendimų nebuvimas, 

sumažinta klaidingų sprendimų 

priėmimo rizika. 

Nukrypimo nuo „Keturių akių“ principo 

atvejų skaičius. 

1.3.  Didinti paraiškų ir projektų valdymo 

efektyvumą, nustatant 

administracinės naštos mažinimo 

priemones, prireikus patikslinti 

galiojančius Agentūros vidaus teisės 

Investicijų 

valdymo 

tarnyba, 

Veiklos 

procesų ir 

programų 

Nuolat Užtikrintas administracinės 

naštos pareiškėjams ir projektų 

vykdytojams mažinimas. 

Patobulinti Agentūros vidaus teisės aktai 

ir supažindinti Agentūros darbuotojai 

(toliau – darbuotojai) . 



2 

 

 

aktus ir (arba) parengti naujus 

reikalingus vidaus teisės aktus. 

skyrius,  

Projektų 

ekspertų grupė 

1.4.  Peržiūrėti ir atnaujinti darbuotojų 

tesies, kuriems reikalingos teises 

Agentūros administravimo 

informacinėje sistemoje (toliau – 

AIS), susijusios su priėjimu prie 

konfidencialios informacijos. 

Informacinių 

technologijų 

aptarnavimo 

grupė 

Nuolat Užtikrintas prieinamumo prie 

konfidencialios informacijos 

ribojimas ir konfidencialios 

informacijos saugumas. 

Atnaujintos darbuotojų prieinamumo 

prie konfidencialios informacijos teisės 

AIS.  

 

 

1.5.  Rašytinis kreipimasis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenis surinkimas. 

Žmogiškųjų 

išteklių grupė 

Pagal 

poreikį 

Užtikrinamas asmenų 

tinkamumas einamoms 

pareigoms.  

Kreipimųsi ir priėmimo į atitinkamas 

pareigas skaičius. 

1.6.  Darbuotojų viešųjų ir privačių 

interesų deklaravimo kontrolė. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras  

Nemažiau 

nei 1 k. 

per metus 

Užtikrintas korektiškas viešųjų 

ir privačių interesų 

deklaravimas.  

Atliktų patikrinimų skaičius.  

1.7.  Tarpinių LVPA antikorupcinės 

programos įgyvendinimo rezultatų 

analizė (rengiant metinio LVPA 

antikorupcinės programos 

įgyvendinimo priemonių plano 

vykdymo ataskaitas), esant poreikiui 

– rekomendacijų LVPA 

struktūriniams padaliniams 

teikimas. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

Nemažiau 

nei 1 k. 

per metus 

Kontroliuojamas korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimas. 

Parengta metinė ataskaita.  

1.8.  Bendradarbiavimas ir dalinimasis 

gerąja patirtimi su kitomis 

korupcijos prevenciją 

įgyvendinančiomis institucijomis ar 

visuomeninėmis organizacijomis. 

Visi Pagal 

poreikį 

Didėjantis korupcijos 

prevencijos priemonių 

veiksmingumas ir darbuotojų 

kompetencija. 

Susitikimų, renginių skaičius. 
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1.9.  Dalyvauti įgyvendinant Ministerijos 

kovos su korupcija programą. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras,  

 

Nuolat Įgyvendintos visos Agentūrai 

skirtos priemonės. 

Programos įgyvendinimas 100 proc. 

1.10.  Klientų apklausos dėl galimų 

korupcijos apraiškų Agentūroje 

atlikimas. 

Komunikacijos 

grupė, 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

2021 m. 

IV ketv., 

2022 m. 

IV ketv. 

Gauta nuomonė apie Agentūros 

veiklos skaidrumą ir 

patikimumą, galimas 

korupcijos apraiškas, nustatytos 

Agentūros veiklos sritys, 

kuriose korupcijos tikimybė 

didžiausia. 

Atliktas reprezentatyvus tyrimas.  

1.11.  Darbuotojų apklausos dėl galimų 

korupcijos apraiškų Agentūros 

atlikimas. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras  

Ne mažiau 

nei 1 k. 

per metus 

 

Gauta nuomonė apie galimas 

korupcijos apraiškas, nustatytos 

Agentūros veiklos sritys, 

kuriose korupcijos tikimybė 

didžiausia. 

Atlikta reprezentatyvi apklausa. 

2 2 UŽDAVINYS – SKATINTI VEIKLOS VIEŠUMĄ, PRIIMAMŲ SPRENDIMŲ SKAIDRUMĄ IR ATSKAITINGUMĄ VISUOMENEI 

2.1.  Viešai skelbti paraiškų vertinimo 

rezultatus. 

Investicijų 

valdymo 

tarnyba 

Nuolat Užtikrintas paraiškų vertinimo 

rezultatų prieinamumas ir 

atskaitingumas visuomenei. 

Paskelbta informacija. 

2.2.  Metinės Agentūros antikorupcinės 

programos įgyvendinimo ataskaitos 

parengimas ir darbuotojų 

supažindinimas. 

 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras, 

(skelbia 

Projektų 

vystymo 

grupė) 

Kasmet I 

ketv. 

 

Analizuojamas korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimas. 

Laiku parengta ir intranete patalpinta 

ataskaita ir su ja supažindinti 

darbuotojai.  

2.3.  Viešai skelbti Agentūros 

antikorupcinę programą, jos 

Projektų 

rizikos 

Per 3 d. d. 

nuo 

Visuomenės informavimas apie 

Agentūros korupcijos 

Laiku interneto svetainėje pateikta 

informacija. 
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įgyvendinimo priemonių planą bei 

metines įgyvendinimo ataskaitas 

Agentūros interneto svetainėje. 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė) 

patvirtini

mo 

prevencijos politiką bei 

dalyvavimo šalinant prielaidas 

korupcijai atsirasti ir plisti 

skatinimas. 

2.4.  Viešai skelbti Agentūros strateginius 

ir (ar) metinius planus ir jų 

įgyvendinimo ataskaitas 

Veiklos 

procesų ir 

programų 

skyrius 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė) 

Per 3 d. d. 

nuo 

patvirtini

mo 

Visuomenės informavimas apie 

Agentūros vykdomą 

administracinę veiklą. 

Laiku interneto svetainėje pateikta 

informacija. 

2.5.  Agentūros interneto svetainėje 

skelbti motyvuotą išvadą apie atliktą 

Agentūros veiklos sričių korupcijos 

rizikos analizę, nustatytą korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė) 

Per 3 d. d. 

nuo 

dokument

o 

patvirtini

mo 

Visuomenės informavimas apie 

Agentūros atliktą korupcijos 

rizikos analizę, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir aprašymą. 

Laiku interneto svetainėje pateikta 

informacija. 

2.6.  Agentūros interneto svetainėje 

skelbti informaciją apie konkursus ir 

atrankas laisvoms pareigybėms 

užimti (konkursas per Valstybės 

tarnybos valdymo informacinę 

sistemą skelbiamas ir Valstybės 

tarnybos departamento interneto 

svetainėje; atranka, Agentūros 

direktoriaus sprendimu, gali būti 

skelbiama pasirinktame darbo 

skelbimų portale).  

Žmogiškųjų 

išteklių grupė 

Nuolat Informacijos apie karjeros 

galimybes prieinamumo 

didinimas.  

Per kalendorinius metus vykusių 

konkursų / atrankų skaičius. 

2.7.  Informacijos apie Agentūros veiklą 

sklaida (leidiniai, filmai, straipsniai, 

Komunikacijos 

grupė 

Nuolat Informacijos apie Agentūros 

veiklą prieinamumo didinimas. 

Originalios informacijos paskleidimo 

atvejų bei tos pačios informacijos 
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pranešimai, spaudos konferencijos ir 

kt.). 

paskleidimo skirtingais kanalais 

skaičius. 

2.8.  Agentūros vidaus teisės aktų, 

susijusių su korupcijos prevencija, 

skelbimas interneto svetainėje. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė) 

Per 3 d. d. 

nuo 

dokument

o 

patvirtini

mo 

Visuomenės informavimas apie 

Agentūros vykdomą korupcijos 

prevencijos politiką. 

Laiku interneto svetainėje pateikta 

informacija. 

2.9.  Skundų, pranešimų bei apklausų 

būdu gautos informacijos dėl 

galimai korupcinio pobūdžio veikų 

nagrinėjimas. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

Nuolat Visuomenės bendradarbiavimo 

siekiant pašalinti galimas 

korupcijos apraiškas 

Agentūroje skatinimas. 

Gautų ir išnagrinėtų skundų (pranešimų) 

skaičius. 

Procentinė pasitvirtinusių skundų 

(pranešimų) dalis. 

2.10.  Užtikrinti informacijos pateikimo 

Agentūrai „Karštąja linija“ galimybę 

ir atitinkamai reaguoti į gautus 

pranešimus. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

Nuolat Didinamas visuomenės 

pasitikėjimas Agentūra, 

formuojamas skaidrios ir 

patikimos organizacijos 

įvaizdis.  

Gautų ir išnagrinėtų pranešimų skaičius. 

Procentinė pasitvirtinusių pranešimų 

dalis. 

2.11.  Parengti pranešimus Agentūros 

veiklos kovos su korupcija tema. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė)  

Kasmet Visuomenė informuota apie 

taikomas korupcijos 

prevencijos priemones 

Agentūroje. 

Ne mažiau kaip 1 pranešimas kasmet. 

2.12.  Susitikimų ir (ar) mokymų metu, 

pareiškėjus ir projektų vykdytojus 

informuoti apie prevencinius 

veiksmus pažeidimų ir sukčiavimų 

atvejams išvengti. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras, 

(skelbia 

Komunikacijos 

grupė) 

Nuolat Pareiškėjai ir projekto 

vykdytojai informuoti apie 

prevencinius veiksmus 

pažeidimų ir sukčiavimų 

atvejams išvengti.  

 

Renginiai, kurių metu pateikiama 

informacija apie prevencinius veiksmus 

pažeidimų ir sukčiavimų atvejams 

išvengti. 
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3 UŽDAVINYS – DIDINTI DARBUOTOJŲ ATSPARUMĄ KORUPCIJAI 

3.1.  Darbuotojų informavimas apie 

korupcijos prevencijos naujoves, 

atliktus tyrimus, parengtas studijas ir 

kt. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Projektų 

vystymo 

grupė) 

Nuolat Darbuotojams pateikiama 

aktuali informacija .   

Paskelbti pranešimai. 

3.2.  Supažindinti darbuotojus su 

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“, (toliau – 

Lietuvos Respublikos nacionalinės 

kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa), TVP ir Ministerijos 

programa, LVPA programa ir 

įgyvendinimo priemonėmis. 

Žmogiškųjų 

išteklių grupė, 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

Kartą per 

metus 

Visi darbuotojai susipažinę su 

Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 

2015–2025 metų programa, 

tarpinstituciniu veiklos planu, 

Ministerijos programa, 

Agentūros Programa ir 

priemonių planu. 

Darbuotojų, per 12 mėnesių nuo 

priėmimo į darbą, dalyvavusių 

įvadiniuose korupcijos prevencijos 

mokymuose skaičius. 

3.3.  Mokymų (vidinių ir išorinių), 

seminarų susijusių su darbuotojų 

etikos ir antikorupcinio elgesio 

nuostatų ugdymu bei laikymusi 

organizavimas. 

Žmogiškųjų 

išteklių grupė 

 

Kasmet  Sudarytos galimybės 

darbuotojams tobulėti 

antikorupcinėje srityje. 

Sudalyvavusių darbuotojų skaičius. Ne 

mažiau kaip 1 seminaras kasmet. 
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3.4.  Informuoti (priminti) darbuotojus 

apie viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo svarbą ir būtinybę. 

 Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Projektų 

vystymo 

grupė) 

Kasmet Laiku atnaujintos ir pateiktos 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijos. 

Ne mažiau kaip 2 priminimai kasmet 

3.5.  Atnaujinti darbuotojų elgesio, 

susidūrus su korupcine veikla, 

atmintinę ir supažindinti 

darbuotojus. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Projektų 

vystymo 

grupė) 

Pagal 

poreikį 

Darbuotojams prieinama tik 

aktuali informacija 

Atnaujinta informacija ir supažindinti 

darbuotojai. 

3.6.  Intranete skelbti informaciją apie 

įgyvendintas antikorupcinės 

programos priemones. 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

(skelbia 

Projektų 

vystymo 

grupė) 

Pagal 

poreikį 

Darbuotojai supažindinti su 

įgyvendintomis antikorupcinės 

programos priemonėmis. 

Įgyvendintų ir intranete paskelbtų 

priemonių skaičius. 

3.7.  Dalyvauti antikorupcinėje 

programoje „Skaidrumo akademija“ 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

Nuolat Didėjantis korupcijos 

prevencijos priemonių 

veiksmingumas ir darbuotojų 

įtraukimas į antikorupcinės 

programos 

Įgyvendintų ir intranete paskelbtų 

priemonių skaičius. 

4 UŽDAVINYS – sukurti ir įgyvendinti darbuotojų skaidrios veiklos ir antikorupcinio elgesio standartą 
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4.1.4

1

. 

 

4.1. 

Parengti darbuotojų skaidrios 

veiklos ir antikorupcinio elgesio 

standartą 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras  

2022 m. Darbuotojams pateikiama 

aktuali informacija.   

Paskelbti LVPA tinklalapyje. 

 

 

 

 

4.2. 

 

4.2. 

Įgyvendinti darbuotojų skaidrios 

veiklos ir antikorupcinio elgesio 

standartą 

Projektų 

rizikos 

prevencijos 

centras 

2022 II 

ketv. 

Visi darbuotojai susipažindinti 

su standarto įgyvendinimo 

principais 

Parengta ataskaita ir paskelbta LVPA 

tinklalapyje. 

___________________________ 
 


