
   

 

Viešosios įstaigos Inovacijų agentūros  

antikorupcinės aplinkos kūrimo  

veiksmų plano 3 priedas  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS INOVACIJŲ AGENTŪROS ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMO VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO 2022- 2023 METAMS 2022 METŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA 

Eil. 

Nr.  

Priemonė Atsakingas 

padalinys / 

pareigybė 

Priemonės 

įvykdymo 

terminas 

Laukiami rezultatai Įgyvendinimas 

(taip/ne/iš dalies) 

Įgyvendinimo aprašymas, 

pagrindžiantys duomenys, 

pastabos ir pan. 

1. Uždavinys Didinti antikorupcinį Darbuotojų sąmoningumą ir taikyti nulinės tolerancijos korupcijai darbo kultūrą 

1.1.  Organizuoti įvadinius 

mokymus, skirtus 

supažindinti su IA 

vykdoma antikorupcinės 

aplinkos kūrimo politika 

Darbuotojams 

dirbantiems mažiau nei 

metus / 

nesusipažinusiems.  

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

 

Suorganizuoti 

mokymai  

Taip  2022 m. spalio 21 d. vyko 

pristatymas Darbuotojams 

„Antikorupcinės aplinkos 

kūrimas IA“, kuriame 

dalyvavo 168 Darbuotojai.  

1.2.  Organizuoti 

Darbuotojams mokymus 

korupcijos prevencijos 

temomis. 

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

 

Suorganizuoti 

mokymai  

Taip 2022 m. Darbuotojai 

dalyvavo išoriniuose 

mokymuose, tokiuose kaip 

Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos 

centralizuotai 

organizuojamuose 

mokymuose temomis  

„Korupcijos ir sukčiavimo 

rizikų mažinimas 

viešuosiuose pirkimuose“; 

„Korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimai ir nusikalstamos 

veikos, sukčiavimas. 

Veiksmai susidūrus su kyšio 

siūlymu ar reikalavimu jį 

duoti“; „Korupcijai atsparios 
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aplinkos kūrimas. 

Korupcijos prevencijos 

priemonės. Interesų 

konfliktų samprata ir jų 

valdymas“, Lietuvos 

Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos 

organizuojamuose 

antikoruocinio švietimo 

mokymuose bei 

Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos 

organizuojamuose 

mokymuose tema 

„Lobistinė veikla: jos 

atpažinimas, 

reglamentavimas, galimos 

problemos ir jų sprendimo 

būdai“.  

 

Taip pat 2022 m. vyko 

vidiniai vidiniai mokymai 

nurodyti 1.1, 2.2 ir 4.1 p. 

 

Viso mokymų valandų 

korupcijos prevencijos 

temomis vienam 

Darbuotojui skaičius ~2,7 

val.  

1.3.  Sistemingai informuoti 

Darbuotojus apie 

vykdomą Antikorupcinės 

aplinkos kūrimo politiką, 

sudaryti daugiau 

galimybių darbuotojams 

įsitraukti į antikorupcinės 

aplinkos kūrimą. 

Rizikos vadovas 

 

Nuolat Darbuotojai 

supažindinti su 

vykdoma 

Antikorupcinės 

aplinkos kūrimo 

politika. 

 

Taip Intraneto skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ 

nuolat talpinama aktuali 

informacija apie 

Antikorupcinės aplinkos 

kūrimo politiką IA ir jos 

įgyvendinimo dokumentus. 

Taip pat šioje skiltyje 
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Sudaryta galimybė 

Darbuotojams per IA 

intraneto skiltyje 

„Korupcijos 

prevencija“ esančią 

nuorodą teikti 

siūlymus korupcijos 

prevencijos 

organizavimo 

klausimais. 

Darbuotojams sudaryta 

galimybė pateikti klausimus 

ir pateikti siūlymus.  

1.4.  Nustatyti korupcijos 

toleravimo lygį. 

Rizikos vadovas 

 

Kiekvienų metų 

IV ketvirtį  

Atlikta Darbuotojų 

apklausa.  

 

Įvertinti ir pristatyti 

apklausos rezultatai 

Darbuotojams 

Iš dalies 2022 m. gruodžio mėn. 

vyko korupcijos tolerancijos 

nustatymo apklausa, kurios 

metu buvo gauti 117 

Daruotojų atsakymai.  

97 proc. atsakiusių į 

klausimą „Ar sutinkate su 

teiginiu, kad „IA 

toleruojama korupcija“?“ 

atsakė neigiamai. 

 

Detalus apklausos rezultatų 

pristatymas Darbuotojams 

planuojamas iki 2023 m. I 

ketv. pabaigos.  

1.5.  Identifikuoti korupcines 

rizikas IA veiklos srityse, 

jas įvertinti ir nustatyti jų 

valdymo priemones. 

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

 

Atliktas korupcinių 

rizikų 

indentifikavimas, 

įvertinimas ir valdymo 

priemonių nustatymas 

Taip Korupcinių rizikų 

indentifikavimas,  

įvertinimas ir valdymo 

priemonių nustatymas 

atliktas 2022 m. II ketv. 

Rizikų valdymo planas 

patvirtintas 2022 gegužės 

mėn. 16 d. įsakymu Nr. R1-

087.   

2. Uždavinys Taikyti veiksmingas interesų konfliktų valdymo priemones bei didinti interesų konfliktų prevencijos ir kontrolės proaktyvumą 



4 

 
 

2.1.  Periodiškai priminti 

privačius interesus 

deklaruojantiems 

Darbuotojams apie 

pareigą patikslinti, 

atnaujinti privačių 

interesų deklaraciją. 

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per pusę 

metų 

 

Parengti priminimai 

darbuotojams 

 

Taip  2022 m. rugsėjo mėn. 27 d. 

IA intranete paskelbta 

informacija apie patvirtintą 

pareigybių, kurias einantys 

asmenys turi deklaruoti 

privačius interesus, sąrašą 

ir informacija apie privačių 

interesų deklaravimą 

PINREG.  

 

Taip pat atlikus II, III ir IV 

ketv. privačių interesų 

deklaracijų ir deklaravimo 

patikrinimus bei patikrinus 

informaciją dėl 170 

Darbuotojų, 81 išsiųsti 

priminimai patikslinti / 

pateikti privačių interesų 

deklaraciją.  

2.2.  Organizuoti mokymus 

privačių interesų 

deklaravimo ir derinimo 

temomis. 

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

 

Suorganizuoti 

mokymai  

Taip 2022 m. rugsėjo mėn. 30 d. 

vyko vidiniai mokymai 

Darbuotojams apie privačių 

interesų deklaravimą ir 

derinimą. Mokymuose 

dalyvavo 203 Darbuotojai.   

2.3.  Vykdyti reguliarią privačių 

interesų deklaravimo 

kontrolę atliekant 

deklaracijose pateiktų 

duomenų patikrą / 

lyginamąją patikrą. 

 

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per pusę 

metų 

 

Atlikti patikrinimai ir, 

esant poreikiui, raštu 

pateiktos pastabos dėl 

privačių interesų 

deklaracijų trūkumų 

pašalinimo ar 

išankstinės 

rekomendacijos dėl 

interesų konflikto 

valdymo.  

Taip  II ketv. pabaigoje atlikta 

struktūrinių padalinių 

vadovų ir jų pavaduotojų 

privačių interesų deklaracijų 

patikra.  

III ketv. atlikta 2022 m. 

rugpjūčio mėn. 31 d. 

įsakymu Nr. R1-165 „Dėl 

nuolatinių viešųjų pirkimų 

komisijų sudarymo“ 

paskirtų viešųjų pirkimų 
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komisijos narių privačių 

interesų deklaracijų patikra.  

IV ketv. pagal 2022 m. 

rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. 

R1- 185 (1.3E) „Dėl 

viešosios įstaigos Inovacijų 

agentūros pareigų, kurias 

einantys asmenys privalo 

deklaruoti privačius 

interesus, sąrašo 

patvirtinimo“ patvirtintas 

pareigybes patikrintos jas 

užimančių asmenų privačių 

interesų deklaracijos, kurios 

nebuvo tikrintos II ir III 

ketv. (pagal A-J vardo 

pirmąsias raides, likusių 

nepatikrintų planuojama 

tikrinti 2023 m.).  

3. Uždavinys Siekti veiklos viešumo, priimamų sprendimų skaidrumo ir atskaitingumo visuomenei 

3.1.  IA tinklalapyje viešinti 

veiklą, susijusią su 

vykdoma korupcijos 

prevencija ir 

antikorupcinės aplinkos 

kūrimu. 

Rizikos vadovas 

 

2022 m. – 2023 

m.  

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje 

Taip  Informacija viešinama IA 

tinklalapio skiltyje 

„Korupcijos prevencija“.  

3.2.  Vykdyti informacijos apie 

IA vykdomą veiklą sklaidą 

(leidiniai, filmai, 

straipsniai, pranešimai, 

spaudos konferencijos ir 

kt.). 

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

skyrius 

2022 m. – 2023 

m. 

Visuomenė 

supažindinama su IA 

vykdoma veikla.  

Taip  2022 m. IA tęsė 5 ES 

struktūrinių fondų 

investicijų viešinimo 

kampanijų Pareiškėjų ir 

projektų vykdytojų 

informavimas; Kodėl 

turėčiau eksportuoti; 

Konkuruok su MTEP, 

Galvok, Taupyk. Būk 

atsakingas; Naudojame 

išteklius efektyviai, 
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įgyvendinimą. Vykdant 

komunikacijos kampanijų 

veiklas buvo rengiami ir 

platinami pranešimai 

spaudai, organizuojami 

specializuoti renginiai 

pareiškėjams bei projektų 

vykdytojams, platinami 

naujienlaiškiai. Per 2022 m. 

buvo parengti ir išplatinti 

62 pranešimai 

žiniasklaidoje, 

suorganizuota 15 

specializuotų renginių 

pareiškėjams bei projektų 

vykdytojams.   

3.3.  IA tinklalapyje viešinti 

strateginius ir (ar) 

metinius planus ir jų 

įgyvendinimo ataskaitas. 

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

skyrius 

2022 m. – 2023 

m. 

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje.  

Taip Informacija viešinama IA 

tinklalapio skiltyje „Veiklos 

planai ir ataskaitos“. 

3.4.  Rengti pranešimus apie 

IA taikomas korupcijos ir 

sukčiavimo prevencijos 

priemones. 

Rizikos vadovas 

 

Ne mažiau kaip 

1 pranešimas 

kasmet. 

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje ir kitose 

komunikacijos 

kanaluose. 

Iš dalies 2022 m. IV ketv. 

pranešimai nebuvo rengti. 

 

IA tinklalapyje skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ 

nuolat skelbiama 

informacija apie IA 

taikomas kovos su 

sukčiavimu ir 

korupcija priemones.  

3.5.  Viešinti IA gautų dovanų 

registrą. 

Rizikos vadovas 2022 m. – 2023 

m. 

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje. 

Taip  Informacija viešinama IA 

tinklalapio skiltyje 

„Korupcijos prevencija“.  

3.6.  IA tinklalapyje skelbti 

informaciją apie 

konkursus ir atrankas 

laisvoms pareigybėms 

Organizacijos 

vystymo skyrius 

2022 m. – 2023 

m. 

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje.  

Taip Informacija viešinama IA 

tinklalapyje skiltyje 

„Karjera“ (atrankų 

skelbimai talpinami 
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užimti (konkursas per 

Valstybės tarnybos 

valdymo informacinę 

sistemą skelbiamas ir 

Valstybės tarnybos 

departamento interneto 

svetainėje; atranka, IA 

direktoriaus sprendimu, 

gali būti skelbiama 

pasirinktame darbo 

skelbimų portale). 

tinklalapiuose 

www.Cvonline.lt, 

www.Cvmarket.lt).  

3.7.  Atlikti IA klientų 

apklausą.  

Rinkodaros ir 

komunikacijos 

skyrius 

Kiekvienų metų 

IV ketvirtį 

Atlikta apklausą ir 

pristatyti apklausos 

rezultatai 

Darbuotojams 

Taip Vadovaujantis apklausos 

rezultatais 76 proc. 

respondentų IA veiklos 

skaidrumą vertina 

pozityviai, 22 proc. 

nuomonės šiuo klausimu 

neturi ir tik 1 proc. mano, 

kad IA veikla yra neskaidri. 

Taip pat 98 procentai 

nurodo, kad 

bendradarbiaujant su IA ar 

ankstesnių agentūrų 

darbuotojais 2022 m. 

neteko susidurti su 

kokiomis nors korupcijos 

apraiškoms. 

3.8.  Nustatyti Korupcijos 

pasireiškimo tikimybę IA. 

Rizikos vadovas Kiekvienų metų 

III ketvirtį 

Atliktas korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės nustatymas 

konkrečioje IA veiklos 

srityje 

Ne 2022 m. korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymas nebuvo 

atliktas. Planuojamas atlikti 

2023 m.  

4. Uždavinys Skatinti pranešti apie žinomus korupcijos atvejus IA 

4.1.  Organizuoti įvadinius 

mokymus, skirtus 

supažindinti su  

Rizikos vadovas 

 

Ne rečiau kaip 

kartą per metus 

 

Suorganizuoti 

mokymai 

Taip 2022 m. lapkričio 18 d. 

vyko pristatymas 

Darbuotojams „Pranešėjų 

apsauga“.  
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informacijos apie 

pažeidimus teikimo ir 

nagrinėjimo IA vidiniu 

kanalu „Pranešėjų 

apsauga“ procedūra bei 

asmens, pateikusio 

informaciją apie 

pažeidimą, teisinės 

gynybos priemones, 

kuriomis saugoma nuo 

neigiamo poveikio 

priemonių, Darbuotojams 

dirbantiems mažiau nei 

metus / 

nesusipažinusiems.  

4.2.  IA tinklalapyje teikti 

statistinius duomenys 

apie vidinio kanalo 

„Pranešėjų apsauga“ 

veiksmingumą ir kitą 

aktualią informacija, 

susijusi su informacijos 

apie pažeidimus teikimu 

ir nagrinėjimu IA.  

Rizikos vadovas 

 

Kartą per 

ketvirtį 

Viešai prieinama 

informacija IA 

tinklalapyje. 

Taip  2022 m. pranešimų per 

Pranešėjų apsaugos kanalą 

nebuvo gauta.  

Informacija viešinama IA 

tinklalapio skiltyje 

„Pranešėjų apsauga“.  

 


