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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros Korupcijos prevencijos 

politika (toliau – Politika) reglamentuoja Agentūroje taikomas korupcijos prevencijos 

formavimo priemones, principus, tikėtinas korupcijos formas ir jų prevencijos būdus, Atstovų 

atsakomybę, Politikos įgyvendinimą, priežiūrą ir kontrolę.  

2. Politikos tikslas - apibrėžti Agentūros ir KŪB „Tvariųjų išteklių plėtros skatinimas“ korupcijos 

prevencijos bendras nuostatas, principus, reikalavimus bei pagrindines jų įgyvendinimo gaires, 

nustatyti pagrindinius įsipareigojimus, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas kurti korupcijai 

atsparią aplinką, didinti antikorupcinį sąmoningumą. 

3. Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų 

derinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo  2022 m. birželio 28 d. Seimo nutarimu Nr. XIV-

1178 patvirtinta 2022-2033 metų nacionaline darbotvarke korupcijos prevencijos klausimais, 

Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

2016-2025 metų antikorupcine programa, Agentūros aktualios redakcijos įstatais, taip pat 

atsižvelgiant į Agentūros veiklos specifiką ir Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir integralumo 

valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse vadovo nuostatas. 

4. Politika taikoma visiems Agentūros Atstovams ir jos dukterinėms įmonėms.  

5. Kiekvienas Agentūros Atstovas yra susipažinęs su Politika. 

6. Politikoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai: 

6.1. Agentūra - uždaroji akcinė bendrovė  Viešųjų investicijų plėtros agentūra; 

6.2. Atstovas - Agentūros darbuotojas, įskaitant praktiką atliekančius asmenis, valdymo arba 

priežiūros organo narys, pagal civilines sutartis samdomas asmuo, konsultantas, 

tarpininkas ar bet kuris kitas asmuo, turintis teisę veikti Agentūros vardu, nepriklausomai 

nuo jų santykių su Agentūra formos bei atlygintinumo; 

6.3. Artimi asmenys – Atstovo sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota 

įstatymų nustatyta tvarka, taip pat asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai 

(įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar 

partneriai. 

6.4.  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; 

6.5.  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; 

6.6.  Kronizmas – darbinės padėties naudojimas draugams proteguoti; 

6.7. Nepotizmas – darbinės padėties naudojimas šeimos nariams ir (ar) giminėms proteguoti; 

6.8. Politika – Agentūros Korupcijos prevencijos politika; 

6.9. Privatūs interesai – asmens ar jam Artimų asmenų suinteresuotumas asmenine turtine ar 

neturtine nauda, moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio 

interesas asmeniui atliekant pareigas. 

6.10. Suinteresuotos šalys - įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys bei šių asmenų grupės ar 

institucijos, kuriems VIPA veikla turi ar yra tikimybė, kad ateityje turės tiesioginę ar 

netiesioginę įtaką, taip pat tie, kurie gali būti kitaip suinteresuoti įmonės veikla ar patys 
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gali daryti įtaką VIPA veiklai (pvz. įmonės darbuotojai, paslaugų teikėjai, vietinės 

bendruomenės, visuomenė, steigėjai, partneriai, kreditoriai, investuotojai, vadovybė, 

pareiškėjai, žiniasklaida, ir pan.). 

6.11. Susiję asmenys – tai juridinis asmuo, kuriame Atstovas  arba jam Artimas asmuo yra 

valdymo ar priežiūros organo narys, arba kurį asmuo arba jam Artimi asmenys tiesiogiai 

ar netiesiogiai kontroliuoja. 

6.12. Veiklos partneris - išorės šalis (klientai, konsultantai, tiekėjai, patarėjai, tarpininkai, 

investuotojai ir pan.) su kuria Agentūra yra užmezgusi arba ketina užmegzti tam tikrus 

verslo santykius. 

7. Politikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme,  Finansų įstaigų įstatyme, Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatyme ir kituose teisės aktuose, taikant griežčiausią įstatymuose 

naudojamos sąvokos apibrėžimą. 

 

II SKYRIUS. TAIKOMI PRINCIPAI 

 

8. Agentūra, siekdama užtikrinti Korupcijos prevenciją, vadovaujasi šiais bendraisiais principais: 

8.1. Atstovų netolerancija korupcijai (nulinė tolerancija Korupcijai). Agentūra ir jos 

Atstovai netoleruoja Korupcijos jokiomis jos formomis ir įsipareigoja imtis priemonių užkirsti 

kelią bet kokioms Korupcijos apraiškoms. Kiekvienas Agentūros Atstovas privalo susipažinti su 

Politika, laikytis jos nuostatų ir principų, savo darbą ir funkcijas vykdyti sąžiningai bei 

skaidriai. Darbo etika ir antikorupcinio elgesio taisyklės numato leistinas elgesio normas, 

kuriomis eliminuojami veiksmai ar neveikimas, galintys daryti neigiamą įtaką ar žalą Agentūros 

reputacijai ir įvaizdžiui. 

8.2. Skaidrumas. Agentūros veikla vieša ir atvira visuomenei, grindžiama skaidrumu, 

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, neteisėto lobizmo.  

8.3. Atsakingumas. Agentūra atsakingai vykdo ir plėtoja savo veiklą, todėl 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.  

8.4. Visuotinumo. Korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi Atstovai, Politika 

taikoma visiems Atstovams. 

8.5.  Nuolatinės kontrolės, stebėsenos ir gerinimo. Agentūra, siekdama užtikrinti 

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių veiksmingumą, reguliariai peržiūri Korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimo priemonių įgyvendinimo rezultatus, skatina teikti pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo. 

8.6. Asmens teisių apsaugos. Korupcijos prevencijos veikla turi būti vykdoma 

užtikrinant teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugant asmenų teises ir teisėtus 

interesus, vadovaujantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimais. 

8.7. Įsitraukimo. Agentūra imasi priemonių didinti savo Atstovų antikorupcinį 

sąmoningumą, teikti visuomenei informaciją apie antikorupcinės aplinkos kūrimą ir prisidėti 
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prie jos kūrimo. Į korupcijos prevenciją įtraukiami visi Agentūros Atstovai, kurie  savo 

kasdienėje veikloje skatinami teikti siūlymus dėl Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo 

priemonių diegimo ir įgyvendinimo Agentūroje.  

8.8. Kontrolės arba priežiūros. Visuose Agentūros procesuose užtikrinamas keturių 

akių principo įgyvendinimas.  

9. Atstovai, vykdydami savo funkcijas, turi veikti sąžiningai ir skaidriai, laikydamiesi šių 

pagrindinių principų: 

9.1. 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 bei nušalinti nuo sprendimų 

priėmimo kaip tai numatyta Interesų konfliktų valdymo politikoje ir ją detalizuojančiose 

vidaus procedūrose. 

9.2. Agentūros interesų prioriteto. Atlikdami savo funkcijas, Atstovai turi siekti 

Agentūros strateginių tikslų įgyvendinimo, veiklos sprendimus grįsdami didžiausios vertės 

Agentūrai ir akcininkui principu. Atstovai negali naudotis jiems suteiktais įgaliojimais ar 

turima informacija, siekiant bet kokio pobūdžio naudos sau ar susijusiems asmenims. 

9.3. 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.  

9.4. 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 vidaus procedūrų 

nuostatų, savo veiksmais ar neveikimu nesudaryti sąlygų korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimams kilti.  

9.5. 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. 

 

III SKYRIUS. KORUPCIJOS PREVENCIJOS POLITIKOS FORMAVIMAS AGENTŪROJE 

 

10. Politika yra svarbi Agentūros organizacinės kultūros ir Atstovų elgesio normų formavimo dalis, 

todėl Agentūros kolegialių organų nariai, generalinis direktorius ir struktūrinių padalinių 

vadovai savo elgesiu, asmeniniu pavyzdžiu formuoja Politikoje numatytą skaidraus elgesio 

standartą, nulinės tolerancijos Korupcijai kultūrą, užtikrina, kad jų atsakomybei priskirtose 

veiklos srityse veikla būtų vykdoma užtikrinant tinkamą šios Politikos nuostatų įgyvendinimą. 

Kiekvieno vadovo pareiga – kasdienis Politikos nuostatų įgyvendinimas, komunikacija 

darbuotojams ir tinkamo elgesio formavimas. 

11. Agentūroje teisės aktų nustatyta tvarka paskiriamas subjektas, atsakingas už Korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimą Agentūros mastu. 

12. Agentūros Atstovai yra atsakingi už Politikos reikalavimų žinojimą ir taikymą. 

13. Kiekvienas Agentūros Atstovas gali teikti siūlymus dėl šios Politikos keitimo ir (ar) tobulinimo.  

 

IV SKYRIUS. KORUPCIJOS PREVENCIJOS BŪDAI 

 

14. Agentūra netoleruoja Korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi prevencinių priemonių 

siekdama užkirsti kelią, neapsiribojant žemiau nurodomoms, galimomis Korupcijos apraiškos 

formomis: 
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14.1. Informacijos atskleidimas, skaidri apskaita. Agentūra užtikrina, kad jos veikla ir 

tikslai būtų skaidrūs ir aiškiai deklaruojami, o pagrindiniai Agentūros dokumentai (įstatai, 

veiklos ataskaitos ir kt.) būtų viešai prieinami, kiek tai neprieštarauja teisės aktams ir 

užtikrinant visapusišką nekonfidencialios informacijos atskleidimą visuomenei. Nepaisant 

aukščiau nurodyto skaidrumo įsipareigojimo, Agentūra saugo komercines paslaptis, 

konfidencialią informaciją, klientų bei partnerių asmens duomenis ir jos neatskleidžia 

jokiems asmenims, neturintiems teisės jos gauti. Agentūros finansinė apskaita turi būti 

tiksli, teisingai atspindėti visas finansines,  ūkines operacijas ir įvykius, laikantis visų 

taikytinų teisės aktų ir apskaitos standartų. 

14.2. 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. 

14.3. 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, periodiškai tobulina antikorupcinės aplinkos kūrimo srities žinias ir 

dalyvauja mokymuose. 

14.4. 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. 

14.5. 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.  

14.6. Pirkimai. Visi Agentūros pirkimai yra vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 

ir susijusių teisės aktų nuostatomis, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

proporcingumo, skaidrumo ir nešališkumo reikalavimų, racionaliai panaudojant 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. 

14.7. Paramos teikimas. Agentūra paramos neteikia.  

14.8. Personalo patikimumo užtikrinimas. Agentūroje rengiamas, patvirtinamas bei viešai 

skelbiamas sąrašas pareigybių, dėl kurių turi būti kreipiamasi į Lietuvos Respublikos 

Specialiųjų tyrimų tarnybą.  

14.9.  Pranešimas apie pažeidimus ir pranešėjų apsauga. Agentūra skatina pranešti apie 

bet kokias korupcinio ar kitokias teisės normas pažeidžiančio elgesio apraiškas ar kitus 

įvykdytus, vykdomus ar numatomus atlikti pažeidimus. 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 
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priemonėmis. 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. 

 

V SKYRIUS. POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ 
 

15. Politika įgyvendinama ne žemesniais reikalavimais ir priemonėmis nei nustatoma aktualioje 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos antikorupcinėje programoje, taikant  Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos patvirtinto Korupcijos prevencijos tvarkos aprašo nuostatas. 

16.  Agentūra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos metodikos nustatyta tvarka ir 

terminais bei periodiškumu nustato atsparumo Korupcijai lygį ir vertinimą skelbia viešai. 

17. Agentūra užtikrina, kad visi galimi Politikos pažeidimai būtų tinkamai išnagrinėti, o juos 

nagrinėtų įgalioti ir kompetentingi asmenys. 

18. Agentūra imasi neatidėliotinų veiksmų, jei vidinės kontrolės mechanizmų ir kitomis 

priemonėmis nustatoma, kad Agentūros Atstovų elgesys pažeidžia šios Politikos nuostatas.  

19. Agentūroje atliekamas periodinis Korupcijos rizikos veiksnių identifikavimas, vertinimas ir 

planuojamos rizikos valdymo priemonės, įskaitant ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą, atliekamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimo tarnybos 

direktoriaus įsakymu patvirtintomis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo 

tvarkos rekomendacijomis.  

20. Agentūroje kasmet organizuojami  antikorupcinio sąmoningumo mokymai, rengiamas, 

peržiūrimas ir (ar) atnaujinamas Korupcijos prevencijos veiksmų planas, vykdoma nuolatinė ir 

periodinė jo įgyvendinimo stebėsena. 

21. Agentūros darbuotojų antikorupcinio elgesio standartai aprašomi Agentūros Etikos kodekse. 

22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatomis, vykdomas 

personalo patikimumo vertinimas.  

23. Vykdoma darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų 

derinimo praktikos kontrolė ir stebėsena. 

24. Informacija apie Politikos įgyvendinimą pateikiama Agentūros rizikų valdymo ataskaitose. 

 

VI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

24. Visi Agentūros Atstovai yra asmeniškai atsakingi už šios Politikos supratimą, Politikoje 

numatytų principų įgyvendinimą ir jos laikymąsi. 

25. Visi esami ir naujai priimami Atstovai privalo susipažinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus. 

26. Visos kitos suinteresuotosios šalys raginamos siųsti pranešimus apie Politikos pažeidimus arba 

įtariamus pažeidimus www.vipa.lt puslapyje nurodytais kontaktais. 

27. Už Politikos įgyvendinimą atsakingi Teisės ir atitikties skyrius ir Veiklos rizikos skyrius pagal šių 

skyrių kompetenciją, nustatytą šių skyrių nuostatuose ir kituose vidaus organizaciniuose 

dokumentuose. Agentūros atsakingi darbuotojai Politiką peržiūri ir inicijuoja jos atnaujinimą pagal 

poreikį, tačiau ne rečiau nei kas 2 (dvejus) metus. 

28. Politika ir jos pakeitimai tvirtinami Agentūros valdybos sprendimu, pritarus stebėtojų tarybai. 

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

 


