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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIMO VERSLO IR RINKŲ PLĖTROS AGENTŪROS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2020–2021 METAMS 
 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Įgyvendinami 

programos 

uždaviniai 

Atsakingas asmuo Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1. 

Viešosios įstaigos Kaimo 

verslo ir rinkų plėtros 

agentūros (toliau – 

Agentūra) darbuotojų 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo kontrolė 

Korupcijos rizikos 

veiksnių nustatymas 

ir šalinimas arba 

mažinimas 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje 

Nuolat 

Užtikrintas viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaravimas teisės aktų 

nustatyta tvarka 

Pranešimų apie interesų deklaravimą 

skaičius. Procentinė per metus atliktų 

atrankinių vertinimų dalis – 100 proc. 

nuo pateiktų deklaracijų 

2. 

Agentūros darbuotojų 

antikorupcinių mokymų 

vykdymas 

Agentūros 

darbuotojų 

antikorupcinio 

sąmoningumo 

didinimas 

Agentūros administracija ir 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje 

Kartą per 

kalendorinius 

metus 

Agentūros darbuotojai  

supažindinami su 

Agentūros vykdoma 

prevencine veikla, su 

jiems keliamais 

reikalavimais,                 

  t. y. aukštesnis 

darbuotojų sąmoningumas 

Ne mažiau kaip 25 darbuotojai, 

dalyvavę mokymuose  

3.  
Antikorupcinių žinių lygio 

patikrinimų atlikimas 

Agentūros 

darbuotojų 

antikorupcinio 

sąmoningumo 

didinimas 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje 

Kartą per 

kalendorinius 

metus 

Agentūros darbuotojai 

įtvirtina įgytas žinias 

prevencijos srityje, 

atlikdami žinių 

patikrinimo testus 

100 proc. darbuotojų  dalyvavusių 

antikorupcinių žinių patikrinime  

4. 

Informacijos apie konkursus 

ir atrankas laisvoms 

pareigybėms užimti 

viešinimas (konkursinių 

pareigų atvejais – ir 

Valstybės tarnybos 

departamento svetainėje, 

Mažinti korupcijos 

tikimybę 
Teisininkas Nuolat 

Didinamas informacijos 

apie karjeros galimybes 

prieinamumas 

Procentinė paskelbtos informacijos 

dalis – 100 proc.  



atrankų atvejais – ir 

pasirinktame darbo skelbimų 

portale) 

5. 

Skundų, pranešimų bei 

apklausų būdu gautos 

informacijos dėl galimai 

korupcinio pobūdžio veikų 

nagrinėjimas. 

Kurti antikorupcinę 

kultūrą 

Darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje, Agentūros 

administracija, darbuotojas, 

atsakingas už vidinių 

informacijos apie pažeidimus 

teikimo kanalų 

administravimą  

Nuolat 

Visuomenės 

bendradarbiavimo siekiant 

pašalinti galimas 

korupcijos apraiškas 

Agentūroje skatinimas 

100 proc. išnagrinėtų skundų 

(pranešimų) nuo gautų pranešimų, 

skundų  

6. 

Bendradarbiavimas ir 

dalinimasis gerąja patirtimi 

su kitomis korupcijos 

prevenciją 

įgyvendinančiomis 

institucijomis (ŽŪM) ar 

visuomeninėmis 

organizacijomis 

Pagal kompetenciją 

vykdyti korupcijos 

prevenciją 

Asmuo, Agentūroje 

atsakingas už korupcijos 

prevenciją  

Kartą per 

kalendorinius 

metus 

Didėjantis korupcijos 

prevencijos priemonių 

veiksmingumas ir 

Agentūros darbuotojų 

kompetencija 

Susitikimų, renginių, veikloje įdiegtų 

gerųjų praktikų skaičius – po 1 vnt.  

7.  

reglamentuoti aiškų ir 

skaidrų Lietuvos įmonių 

dalyvavimo tarptautinėse 

parodose, verslo misijose 

procesą, nustatant, kaip 

Lietuvos įmonės 

kviečiamos dalyvauti 

tarptautinėse parodose, kaip 

skiriamas jungtiniame 

nacionaliniame parodos 

stende  plotas įmonėms bei 

paskirstomos išlaidos, 

susijusios su dalyvavimu 

parodoje ar verslo misijoje.  

Vykdomos veiklos 

bei procesų 

formalizavimas bei 

korupcijos 

prevencija 

Parodų ir verslo misijų 

organizavimo skyrius 
Iki 2020-12-31 

Užtikrinamas teikiamų 

paslaugų skaidrumas  

Parengta Parodų ir verslo misijų 

organizavimo procedūra – 1 vnt. 

8. 

Siekiant mažinti Agentūros 

darbuotojų neteisėtų arba  

netinkamų veiksmų 

atlikimo riziką, Agentūros 

darbuotojams viešinti 

informaciją apie tai, dėl 

Korupcijos rizikos 

veiksnių nustatymas 

ir šalinimas arba 

mažinimas 

Agentūros direktorius, 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje 

Pagal poreikį  

Akcentuojama, koks 

elgesys, veiksmai ar 

neveikimas yra 

netoleruotinas; 

akcentuojama su kokiais 

netinkamais, neteisėtais 

Paviešintos Agentūros darbuotojams 

skirtos informacijos skaičius (vnt.) 



kokių veiksmų, 

pažeidžiančių teisės aktų 

nuostatas, Agentūros 

darbuotojams skiriamos ir 

kokios nuobaudos 

skiriamos 

veiksmais Agentūroje 

nesitaikstoma.  

Tokiu būdu mažinama 

Agentūros darbuotojų 

neteisėtos veiklos 

pasireiškimo rizika 

9.  

Užtikrinti, kad rengiamų 

teisės aktų projektų, kuriais 

numatoma reguliuoti 

visuomeninius santykius, 

įtvirtintus Korupcijos 

prevencijos įstatymo 8 

straipsnyje, visais atvejais 

būtų atliktas antikorupcinis 

vertinimas 

Teisės aktų 

antikorupcinio 

vertinimo 

užtikrinimas 

Teisės akto projekto rengėjas, 

darbuotojas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Agentūroje 

Nuolat 

Lietuvos Respublikos 

teisės aktų, 

reglamentuojančių 

korupcijos prevenciją, 

nuostatų įgyvendinimas 

Įvertinti antikorupciniu aspektu visi 

teisės aktų projektai, susiję su 

Korupcijos prevencijos įstatymo 8 

straipsnyje nustatytomis sritimis 

 

 


