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                                                                                                                                                         PATVIRTINTA 
uždarosios akcinės bendrovės  
Viešųjų investicijų plėtros agentūra 
generalinio direktoriaus  
2022 m. gegužės 20 d. įsakymo 
Nr. 2022/9-28 redakcija 

 
Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2020-2023 metams 

Eil. 
Nr. 

Priemonės Įvykdymo 
laikas 

Priemonės 
vykdytojai 

Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai Įgyvendinimo 
būklė ketvirčio 

pabaigai  

1 Uždavinys. Teisinio reglamentavimo gerinimas, funkcionali korupcijos prevencijos vadybos sistema  

1.1. Darbo grupės posėdžiai vyksta 
Reglamente nustatytu 
periodiškumu ir tvarka.  

Kas ketvirtį Darbo 
grupės 
vadovas, 
TAS 

1. Darbo grupė veikia 
pagal patvirtintą 
darbo reglamentą; 

2. Darbo grupė 
koordinuoja, tobulina 
ir kontroliuoja 
Politikos ir priemonių 
plano įgyvendinimą. 

Įvyko ne mažiau nei 4 
Darbo grupės posėdžiai.  
Kiekviename posėdyje 
įvertinamas Priemonių 
plano įgyvendinimas. 

Vykdoma 

1.2. Parengti metinį KP priemonių 
planą. 

Kasmet, I 
ketvirtis 

Darbo 
grupė 

Patvirtintas atnaujintas 
Priemonių planas 2020-
2023 m. 

Kalendorinių metų 
pabaigai įgyvendinta 90 % 
Priemonių plane numatytų 
priemonių. 

Įgyvendinta 

1.3. Kontroliuoti ar asmenys 
užimantys pareigybes ir 
privalantys deklaruoti privačius 
interesus Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta tvarka, 
atlieka prievolę. 
 
Išsiųsti priminimus 
darbuotojams privalantiems 
deklaruoti privačius interesus 

Kasmet,  
II ketvirtis 
 
 
 
 
 
Kasmet, 
iki sausio 15 d. 

TOVD Darbuotojai, užimantys 
nurodytas pareigas 
deklaruoja privačius 
interesus. 
Sumažėja korupcinio 
pobūdžio veiksnių  
rizika. 

OVS atlikus patikrinimą, 
asmenys yra deklaravę 
privačius  interesus. 

 

Įgyvendinta 
 
 
 
 
 
 
Įgyvendinta 
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1.4. Peržiūrėti, esant poreikiui 
atnaujinti, Korupcijos 
prevencijos politiką 

Kasmet, IV 
ketvirtis  

Darbo 
grupė  

Politika nustato aiškius 
principus, gaires 
funkcionaliai KP vadybos 
sistemai įdiegtai visose 
VIPA veiklos srityse 

Korupcijos prevencijos 
politika yra patvirtinta 
VIPA stebėtojų tarybos. 

 

1.5. Paramos, suteiktos 
vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos paramos ir labdaros 
įstatymu, viešinimas Agentūros 
interneto svetainėje. 

Nuolat, ne 
vėliau kaip per 
2 d.d.  

OVS Sumažės korupcinio 
pobūdžio veiksnių 
rizika. 

Interneto svetainėje 
savalaikiai viešinama 
Agentūros suteikta 
parama. 

Parama neteikta 

1.7. Agentūros svetainėje skelbti 

aktualią: 

- KP priemonių plano 

redakciją ir įgyvendinimo 

rezultatus; 

- Asmenų, atsakingų už 

antikorupcinę veiklą, 

kontaktinę informaciją. 

-  

Per 30 d. nuo 
informacijos 
pasikeitimo 

OVS Padidės visuomenės ir 
darbuotojų 
informuotumas, didės 
Agentūros skaidrumas ir 
valdymo atvirumas. 

Interneto svetainėje 
savalaikiai viešinama 
aktuali informacija. 

Įgyvendinta 

2 Uždavinys. Veiklos sričių, kuriose didelė korupcijos tikimybė nustatymas, atskirų veiklos sričių antikorupcinė analizė 
ir vertinimas   

 

2.1. Įgyvendinti priemones, 

parengtas pagal praėjusiais 

kalendoriniais metais atliktos 

Agentūros veiklos srities 

antikorupcinės analizės 

vertinimo ataskaitos pasiūlymus 

ir (ar) Finansų ministerijos 

nustatytas antikorupcines 

priemones veiklos sričiai.  

 

 

 

Kasmet, iki 

metų pabaigos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su veiklos 

sritimi 

susiję 

skyriai 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įgyvendinus pasiūlymus 

ir (ar) priemones, 

veiklos srityje sumažės 

korupcinio pobūdžio 

rizika, efektyviau 

funkcionuos vadybos 

sistema.  

Įgyvendinta ne mažiau 

kaip 90 % priemonių, 

nurodomų veiklos srities 

antikorupcinės analizės 

vertinimo ataskaitos 

pasiūlymuose ir (ar)  

Finansų ministerijos 

nustatytose 

antikorupcinėse 

priemonėse. 

Įgyvendinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIPA KP priemonių planas 2020-2023 m. v. 2022 

3 
 

 

2.1.1. Pareiškėjų paraiškų 

vertinimo ir registravimo 

procedūros pakeitimai. 

 

 

2.1.2. Etikos kodekso 

pakeitimai.  

 

2.1.3. Paskolų ir garantijų 

komiteto darbo reglamento 

pakeitimai.  

 

2022m. II-III 

ketvirčiai  

 

 

 

 

2022 m. I ketv.  

 

 

 

KAD 

 

 

 

 

TAS 

  

 

KRVS 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

 

Įgyvendinta 

 

 

Įgyvendinta 

2.2. Atnaujinti Agentūros veiklos 
sričių sąrašą, kuriose yra didelė 
korupcijos tikimybė. 

Kasmet,  
I ketvirtis  

Darbo 
grupė 

Periodiškai įvertinant 
visas veiklos sritis, 
identifikuojamos 
veiklos sritys, kuriose 
yra didelė korupcijos 
tikimybė.  

Įvertintas ir atnaujintas 
sąrašas veiklos sričių, 
kuriose yra didelė 
korupcijos tikimybė.   

Įgyvendinta 

2.3 Nustatytos (-ų) Agentūros 
veiklos srities (-čių) 
antikorupcinė analizė ir 
vertinimas. 

Kasmet, 
III ketvirtis 

Darbo 
grupė 

Atlikta veiklos srities (-
čių) analizė ir 
vertinimas. Veiklos 
srityse sumažės 
korupcinio pobūdžio 
rizika. 

Atlikta analizė ir 
vertinimas yra teigiamai 
įvertinta Finansų 
ministerijos Korupcijos 
prevencijos koordinavimo 
ir kontrolės Komisijos.  

Įgyvendinta 

3. Uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą, stiprinti Agentūros darbuotojų antikorupcinės elgsenos paskatas  

3.1. Supažindinti su Agentūros KP 
sistema į pareigas naujai 
priimamus, grįžusius po ilgesnės 
pertraukos ir, pagal poreikį, 
kitus darbuotojus, akcentuojant 
Agentūroje įgyvendinamas KP 
priemones, skirtas viešųjų 
interesų viršenybei užtikrinti 
(įskaitant viešųjų ir privačių 

Ne vėliau kaip 
per 90 dienų 
nuo darbo 
sutarties 
pradžios. 

OVS Darbuotojai 
supažindinti su 
Agentūroje 
įgyvendinamomis KP 
priemonėmis, skirtomis 
viešųjų interesų 
viršenybei užtikrinti, 
įtvirtinti jų 
antikorupcinės elgsenos 

Visi šių kategorijos 
darbuotojai yra 
supažindinti su Agentūroje 
įgyvendinamomis KP 
priemonėmis (įskaitant 
viešųjų ir privačių interesų 
konfliktų prevencijos 
priemones). 

Vykdoma 
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interesų konfliktų prevencijos 
priemones). 

prioritetai, sumažintos 
prielaidos  interesų 
konfliktams ir 
korupcijai. 

3.2. Organizuoti seminarą, atliekant 
gautų žinių anoniminį 
patikrinimą, darbuotojams 
antikorupcijos tema, 
akcentuojant korupcijos 
apraiškų atpažinimą. 

Kasmet, 
IV ketvirtis 

OVS Darbuotojų švietimas 
antikorupcijos tema 
suteiks papildomų žinių 
ir įgūdžių, padėsiančių 
atpažinti korupcijos 
apraiškas. 

Akademinių valandų 
skaičius, tenkantis vienam 
seminarą išklausiusiam 
darbuotojui. 

 

3.3. Atlikti Agentūros darbuotojų 
tolerancijos korupcijai tyrimą, 
palyginant rezultatus su 
ankstesnio tyrimo rezultatais. 
 
 
 

Kasmet,  
IV ketvirtis 
 
 
 
 

OVS Atlikus anoniminę 
apklausą, tyrimas 
atskleis darbuotojų 
žinias, požiūrį į 
korupciją ir jų santykį su 
korupcinio pobūdžio 
apraiškomis.  

Atliktas tyrimas ir 
sudaryta tyrimo ataskaita 
įvertinta Darbo grupės 
posėdyje, suformuluotos 
rekomendacijos dėl 
antikorupcinio švietimo 
sklaidos didinimo 
remiantis apklausos 
rezultatais. 

 

3.4. Dalyvauti STT, FNTT ar kitų 
institucijų  organizuojamuose 
antikorupcinio švietimo 
seminaruose, mokymuose, 
„apvaliojo stalo“ diskusijose ir 
pan.  

Nuolat, pagal 
gautus 
kvietimus  

Darbo 
grupės 
nariai 

Darbo grupės nariai įgis 
žinių ir įgūdžių, stiprins 
kompetencijas 
antikorupcinės aplinkos 
kūrimo ir prevencijos 
srityse. 

Darbo grupės nariai yra 
dalyvavę ne mažiau 80 % 
kviestų  renginių; 
kiekvienas narys yra 
dalyvavęs ne mažiau kaip 
viename renginyje.  

Vykdoma 

 
Naudojami sutrumpinimai: 

Agentūra – uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra; 
Darbo grupė – nuolat veikianti Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo grupė; 
KP – korupcijos prevencija; 
KRVS – Kokybės ir rizikų valdymo skyrius; 
OVS – Organizacijos vystymo skyrius; 
TAS – Teisės ir atitikties skyrius; 
TOVD – Teisės ir organizacijos vystymo departamentas; 
Politika – Agentūros Korupcijos prevencijos politika; 

 


