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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKA 
 

Tikslas: apibrėžti UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ korupcijos prevencijos 
bendras nuostatas ir principus bei pagrindines jų įgyvendinimo gaires. 

Taikymo sritis: taikoma UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ atstovams ir jos 
dukterinėms įmonėms. 

 

I SKYRIUS.  POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR REIKŠMĖS 

Agentūra UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“, juridinio asmens 
kodas 303039520. 

Atstovas Suprantamas kaip Agentūros darbuotojas, valdymo arba 
priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, 
konsultantas, tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę 
veikti Agentūros vardu 

Interesų konfliktas Situacija, kai Atstovas, atlikdamas savo pareigas ar vykdydamas 
pavedimą, privalo priimti  sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar 
įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais  

Korupcija Bet kokia Atstovo veika piktnaudžiaujant Agentūros suteiktais 
įgaliojimais, siekiant asmeninės arba trečiųjų asmenų naudos. 
Korupcija taip pat apima visas korupcinio pobūdžio nusikalstamas 
veikas, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose 

Politika Agentūros Korupcijos prevencijos politika 
Privatūs interesai Atstovo (ar su juo susijusio asmens) asmeninis turtinis ar 

neturtinis suinteresuotumas, galintis turėti įtakos sprendimams 
atstovaujant Agentūrai 

Suinteresuotos 
šalys 

Įvairūs fiziniai ar juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės ar 
institucijos, kurioms Agentūros veikla turi ar gali turėti įtakos 
(pvz.: akcininkai, prekių tiekėjai, paslaugų teikėjai ar gavėjai ir 
kt.) priimant ar įgyvendinant Agentūros sprendimus 

Susiję asmenys Su Agentūros Atstovu artimais ryšiais, artimos giminystės, taip pat 
svainystės ryšiais susiję asmenys 

 

II SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši Politika nustato Agentūroje taikomus bendruosius korupcijos prevencijos principus, 
korupcijos prevencijos politikos formavimo priemones, tikėtinas korupcijos formas ir 
jų prevencijos būdus, atstovų atsakomybę. 

2. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu XII-1537 patvirtinta 
nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa (toliau - NKKP), Lietuvos 



Respublikos finansų ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1K-379 patvirtinta 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016-2025 metų antikorupcine programa, 
Agentūros Įstatais 2018 m. sausio 25 d. redakcija, taip pat atsižvelgiant į Agentūros 
veiklos specifiką ir Agentūros valdybos 2017 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 2017/3-29 
patvirtintą 2017-2020 metų strateginį veiklos planą, Valstybės ir savivaldybės įstaigų 
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 
rekomendacijas, patvirtintas Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 
13 d. įsakymu Nr. 2-170. 

3. Politika taikoma visiems Agentūros Atstovams.  
4. Kiekvienas Agentūros Atstovas yra susipažinęs su Politika. 
5. Politikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme, NKKP, Finansų įstaigų įstatyme, Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatyme ir kituose teisės aktuose, taikant griežčiausią įstatymuose 
naudojamos sąvokos apibrėžimą. 

 

III SKYRIUS. TAIKOMI PRINCIPAI 

6. Agentūra, siekdama užtikrinti korupcijos prevenciją, vadovaujasi šiais bendraisiais 
principais: 

6.1. Atstovų netolerancija korupcijai. Kiekvienas Agentūros Atstovas privalo 
susipažinti su Politika, laikytis jos nuostatų ir principų, savo darbą ir funkcijas 
vykdyti sąžiningai bei skaidriai; 
6.2. Skaidrumas. Agentūros veikla grindžiama skaidrumu, atvirumu, sąžininga 
praktika ir racionalumu. Agentūra laikosi teisės aktų reikalavimų, atskleidžia savo 
finansines ataskaitas kaip to reikalauja jos veiklą reglamentuojantys teisės aktai, 
bendradarbiauja su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos institucijomis ir teikia 
teisės aktų reikalaujamą informaciją, siekia racionalaus išteklių naudojimo, 
skaidriai vykdo viešuosius pirkimus ir atstovų atranką, netoleruodama kronizmo ir 
nepotizmo.  
6.3. Atsakingumas. Agentūra atsakingai vykdo ir plėtoja savo veiklą ir savo veikloje 
vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais kovą su 
korupcija, ir įstatymus įgyvendinančiais teisės aktais. Tai reiškia, kad Agentūroje 
netoleruojamos bet kokios korupcijos formos (tiek tiesioginės, tiek netiesioginės), 
taip pat nustatomi korupcijos prevencijos pagrindiniai principai.  
6.4. Darbo etika. Agentūra siekia savo akcininkų, partnerių, klientų, Atstovų 
pasitikėjimo ir geros reputacijos, todėl netoleruojami bet kokie šioje Politikoje 
numatyti veiksmai ir korupcijos tikėtinos formos, galintys daryti neigiamą įtaką ar 
žalą Agentūros reputacijai ir įvaizdžiui. 

7. Atstovai, vykdydami savo funkcijas, turi veikti sąžiningai ir skaidriai, laikydamiesi šių 
pagrindinių principų: 

7.1. nešališkumo – susidarius aplinkybėms, galinčioms sukelti Atstovo ir Agentūros 
interesų konfliktą, Atstovai turi nusišalinti nuo atitinkamo sprendimo priėmimo ir 
apie tai informuoti atsakingus asmenis Agentūroje nustatyta tvarka; 
7.2. Agentūros interesų prioriteto – atlikdami savo funkcijas, Atstovai turi siekti 
Agentūros strateginių tikslų įgyvendinimo, veiklos sprendimus grįsdami didžiausios 
vertės Agentūrai ir akcininkams principu. Atstovai negali naudotis jiems suteiktais 
įgaliojimais ar turima informacija, siekiant bet kokio pobūdžio naudos sau ar 
susijusiems asmenims; 



7.3. konfidencialumo – Atstovai turi užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą 
siekiant neatskleisti šios informacijos jos gauti neturintiems asmenims, taip pat bet 
kuriems tretiesiems asmenims, tikintis iš to bet kokio pobūdžio naudos sau ar 
susijusiems asmenims.  
7.4. teisėtumo – Atstovai, veikdami savo kompetencijos ribose, privalo vadovautis 
savo pareiginiais nuostatais ar sutarties sąlygomis ir priimti tik teisės aktų 
reikalavimus atitinkančius sprendimus bei nepažeisti šios Politikos ir kitų Agentūros 
teisės aktų nuostatų. 
7.5. Situacijose, kai ši Politika ar kiti teisės aktai nenustato atitinkamų elgesio 
normų, Agentūros atstovų elgesys turi atitikti visuomenėje priimtus aukščiausius 
patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo standartus. 

 
IV SKYRIUS KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMAS AGENTŪROJE 
 
8. Politika yra svarbi Agentūros organizacinės kultūros ir Atstovų elgesio normų formavimo 

dalis, todėl Agentūros valdymo organų nariai ir struktūrinių padalinių vadovai savo 
elgesiu formuoja Politikoje numatytą skaidraus elgesio standartą, užtikrina, kad jų 
atsakomybei priskirtose veiklos srityse veikla būtų vykdoma užtikrinant tinkamą šios 
Politikos nuostatų įgyvendinimą. Kiekvieno vadovo pareiga – kasdienis Politikos 
įtvirtinimas, komunikacija darbuotojams ir tinkamo elgesio formavimas. 

9. Atsižvelgiant į Agentūros įstatuose įtvirtintą Agentūros generaliniam direktoriui 
priskirtą funkciją organizuoti Agentūros  veiklą ir įgyvendinti jos tikslus, korupcijos 
prevencijos politiką formuoja Agentūros generalinis direktorius. 

10. Agentūroje gali būti sudaryta nuolat veikianti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir 
kontrolės darbo grupė ir/ar paskirtas asmuo korupcijos prevencijos organizavimui 
(taikymui, identifikavimui ir priežiūrai) Agentūros mastu. 

11. Kiekvienas Agentūros atstovas gali teikti siūlymus dėl šios Politikos gerinimo.  

 
V SKYRIUS. KORUPCIJOS PREVENCIJOS BŪDAI 

 
12. Agentūra netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi prevencinių priemonių 

siekdama užkirsti kelią, neapsiribojant žemiau nurodomoms, korupcijos apraiškoms 
Agentūroje: 

12.1. Teisės aktų nuostatų ir elgesio normų laikymasis. 
Vykdydama veiklą, Agentūra laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, tarptautinių ir 
Europos Sąjungos teisės aktų, kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų jai 
taikomų teisės aktų reikalavimų. 
Kai ši Politika, Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato 
atitinkamų elgesio normų, Agentūra elgiasi taip, kad jos elgesys atitiktų 
visuomenėje priimtinus aukščiausius patikimumo, sąžiningumo ir skaidrumo 
standartus. 
12.2. Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita. 
Agentūra užtikrina, kad jos veikla ir tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o 
pagrindiniai Agentūros dokumentai (įstatai, veiklos ataskaitos, kt.) būtų viešai 
prieinami, kiek tai neprieštarauja teisės aktams. Nepaisant aukščiau nurodyto 
skaidrumo įsipareigojimo, Įmonė saugo komercines paslaptis, konfidencialią 



informaciją, klientų bei partnerių asmens duomenis ir jos neatskleidžia jokiems 
asmenims, neturintiems teisės ją gauti.  
Agentūros finansinė apskaita turi būti tiksli, teisingai atspindėti visas finansines,  
ūkines operacijas ir įvykius, laikantis visų taikytinų teisės aktų ir apskaitos 
standartų. 
12.3. Prekybos poveikiu ir kyšininkavimo draudimas. 
Agentūra draudžia bet kokias prekybos poveikiu formas. Agentūros atstovai negali 
tiesiogiai ar netiesiogiai siūlyti, duoti kyšių, taip pat jų prašyti ar juos priimti. 
Nustačius prekybos poveikiu požymius Agentūroje ar gavus prašymą duoti arba 
pasiūlymą priimti kyšį, Agentūra visada informuoja atitinkamas teisėsaugos 
institucijas. 
12.4. Interesų konfliktas. 
Agentūros atstovai vengia bet kokio interesų konflikto, kuris gali turėti neigiamos 
įtakos nešališkai ir objektyviai vykdyti savo pareigas ir funkcijas. 
Agentūros darbo priemonės, finansiniai, materialiniai ištekliai, konfidenciali ir kita, 
darbo metu sužinota, informacija naudojama tik tiesioginėms Agentūros atstovo 
pareigoms atlikti. 
Agentūros atstovai, vykdantys administravimo funkcijas (direktoriai, struktūrinių 
padalinių vadovai, viešųjų pirkimų specialistai ir kt.), siekia periodiškai tobulinti 
antikorupcinės aplinkos kūrimo srities žinias ir dalyvauti mokymuose. 
Agentūros generalinio direktoriaus įsakymu patvirtinti atstovai privalo tinkamai 
teikti viešų ir privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.  
Kilus interesų konfliktui ir (ar) esant įtarimams, kad toks konfliktas galėtų kilti, 
Atstovas nedelsdamas privalo kreiptis į savo tiesioginį vadovą, raštu jį informuoti 
apie tai, o vadovas turi priimti sprendimą dėl susidariusios situacijos.  
12.5. Nepotizmas ir kronizmas 
Agentūra neproteguoja Atstovo šeimos narių, giminaičių, bei kitų susijusių asmenų, 
Atstovų bičiulių ir draugų įdarbinimo, globos ar protegavimo Agentūroje ir tokių 
asmenų tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykių buvimo. Kandidatai, 
dalyvaujantys konkursuose tam tikroms pareigoms užimti, yra atrenkami sąžiningai, 
remiantis jų kompetencija ir Agentūros poreikiu. 
12.6. Dovanos, svetingumas ir kitos naudos, reprezentacinių lėšų naudojimas 
Suprantama kaip priėmimas ir teikimas aukščiau nurodomų naudų, kurios peržengia 
įprasto verslo santykių ir skaidrumo standartus, kuriomis skatinama arba 
atsilyginama už sprendimą ar tokiu būdu siekiama įgyti palankumo ar išskirtinio 
vertinimo bet kokiose su Agentūra susijusiose veiklose. Agentūra yra patvirtinusi 
tvarką, reglamentuojančią dovanų priėmimą ir teikimą, reprezentacinių lėšų 
naudojimą.  
12.7. Pirkimai 
Visi Agentūros pirkimai yra vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo ir 
susijusių teisės aktų nuostatomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 
proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant prekes, 
paslaugas ar darbus įsigyjančios Agentūros lėšas. Agentūra imasi neatidėliotinų 
veiksmų, jei vidinės kontrolės ir kitų priemonių pagalba nustatoma, kad trečiųjų 
šalių, teikiančių Agentūrai prekes, paslaugas ar darbus, atstovų elgesys pažeidžia 
Politikos nuostatas. 
12.8. Paramos teikimas 



Parama teikiama vadovaujantis Agentūros Paramos teikimo tvarka, informacija apie 
Agentūros suteiktą paramą yra skelbiama Agentūros interneto svetainėje. 

13. Pranešimo mechanizmas ir pranešėjų apsauga 
13.1. Atstovas privalo pranešti apie bet kokius Politikos pažeidimus arba įtariamus 
pažeidimus savo tiesioginiam vadovui arba korupcijos prevenciją vykdančiam 
atsakingam asmeniui, arba pasinaudoti Agentūroje interneto svetainės Korupcijos 
prevencijos skiltyje nurodytomis pranešimo teikimo priemonėmis.  
13.2. Agentūros atstovų rengiamų, daromų ar padarytų korupcinių pažeidimų 
pranešimų teikimo/ gavimo kanalai ir priemonės, pranešimų gavimo ir nagrinėjimo 
tvarka užtikrina tinkamą ir konfidencialų pranešimo gavimą, registravimą ir 
kompetentingą nagrinėjimą. Agentūra įsipareigoja užtikrinti pranešėjo apsaugą ne 
mažesne kaip Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatyta 
apimtimi. 

 

VI SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ 

14. Šios Politikos nuostatų pažeidimas laikomas darbo drausmės ar sutarties pažeidimu ir 
už juos taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Agentūros Darbo tvarkos 
taisyklėse ir sutartyse nustatyta atsakomybė. 

15. Tais atvejais, kai Politikos pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai 
pranešama kompetentingoms institucijoms ir už šias veikas taikoma Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. 

 
VII SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

16. Visi Agentūros atstovai yra asmeniškai atsakingi už šios Politikos supratimą ir jos 
laikymasį. 

17. Visos kitos suinteresuotosios šalys raginamos siųsti pranešimus apie Politikos 
pažeidimus arba įtariamus pažeidimus www.vipa.lt puslapyje nurodytais kontaktais 

18. Politika yra vieša ir skelbiama Agentūros interneto svetainėje www.vipa.lt. 

 


