
 

 

                                               PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ekonomikos  

ir inovacijų ministro  

2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 4-154 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS 

2021–2027 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos korupcijos prevencijos 

programos (toliau – Programa) tikslas – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevencijos ir kontrolės sistemą, siekiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ekonomikos 

ir inovacijų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių (toliau – 

ministerijai pavaldžios įstaigos) veiklos viešumo ir atvirumo, vykdomų procedūrų skaidrumo 

ir jose dirbančių asmenų antikorupcinio sąmoningumo didinimo. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 

(toliau – Nacionalinėje kovos su korupcija programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su 

korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos 

su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstituciniu veiklos 

planu“ (toliau – Nacionalinės kovos su korupcija programos planas), patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232 „Dėl Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metų 

tarpinstituciniu veiklos plano patvirtinimo“, Valstybės įstaigos korupcijos prevencijos 

programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 2-100 „Dėl Valstybės įstaigos 

korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“. 

3. Programa reglamentuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos 

padalinių, ministerijai pavaldžių institucijų korupcijos prevencijos tikslus ir uždavinius, 

bendrąsias ir specialiąsias korupcijos prevencijos priemones, visuomenės dalyvavimą 

įgyvendinant šią programą. 

 4. Programa taikoma  Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir ministerijai pavaldžioms 

įstaigoms: Nacionaliniam akreditacijos biurui; Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai; 

Lietuvos metrologijos inspekcijai; Lietuvos standartizacijos departamentui; valstybės įmonei 

Registrų centrui; viešajai įstaigai Kauno mokslo ir technologijų parkui; viešajai įstaigai 

Klaipėdos mokslo ir technologijų parkui; viešajai įstaigai Lietuvos inovacijų centrui; viešajai 

įstaigai CPO LT; viešajai įstaigai „Keliauk Lietuvoje“; viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos 

agentūrai; viešajai įstaigai „Investuok Lietuvoje“; viešajai įstaigai „Versli Lietuva“; viešajai 

įstaigai Valdymo koordinavimo centras. 

5. Programa apima dvi veiklos sritis: korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo.  

 6. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Korupcijos 

prevencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatyme, Nacionalinėje kovos su korupcija programoje. 
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 7. Programa įgyvendinama pagal Ekonomikos ir inovacijų ministro patvirtintus 

korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planus (toliau – Programos 

įgyvendinimo priemonių planas), kurie rengiami dvejiems arba trejiems metams, esant 

esminiams pokyčiams, gali būti tikslinamos dažniau, atsiradus poreikiui.  

 

II SKYRIUS 

APLINKOS ANALIZĖ 

 

8. Aplinkos analizė atlikta remiantis 2018–2020 m. išorinių ir vidinių tyrimų 

duomenimis. Aplinkos analizės metu analizuoti šie duomenys: 
 

 
 

 

9. Analizės rezultatai: 

9.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) inicijuotas išorinis 

tyrimas, atliktas 2019 m. visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“, parengus 

„Lietuvos korupcijos žemėlapį 2019“, skelbiamą STT interneto svetainėje 

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437 .  

Tyrimo tikslas – įvertinti korupcinę situaciją Lietuvos Respublikoje, palyginti ją su 

ankstesnių metų rezultatais.  

Tyrimo uždaviniai: įvertinti tikslinių grupių požiūrį į korupciją, korupcijos paplitimą 

įvairiose institucijose, nustatyti respondentų korupcinę patirtį, įvertinti antikorupcinį potencialą. 

Tyrime dalyvavo trys tikslinės grupės: Lietuvos gyventojai, verslo įmonių vadovai ir valstybės 

tarnautojai.  

Vertinant iš 18 problemų sąrašo aktualiausias Lietuvos Respublikos problemas, visi 

respondentai, Lietuvos Respublikoje korupcija, kaip labai rimta problema, buvo minima 4-oje 

vietoje.  

Lyginant tyrimo Lietuvos korupcijos žemėlapis 2014 m. (1 paveikslėlis) ir 2019 m. 

duomenis (2 paveikslėlis), nustatyta, kad 2019 m. Lietuvos gyventojų nuomone Ekonomikos ir 

Analizuota

Lietuvos korupcijos 
žemėlapio tyrimų 

duomenys, susiję su 
EIMIN

Valstybės kontrolės 
duomenys, susiję su 

EIMIN

STT  rizikos analizių 
duomenys, susiję su 

EIMIN

Korupcijos 
pasireiškimo 

tikimybės 
duomenys, susiję 

su EIMIN

Nacionalinėje kovos su 
korupcija programoje 
nustatytos korupcijos 

rizikos veiksnių 
prioritetinėse sritys, 
susiusiosę su EIMIN

https://www.stt.lt/analitine-antikorupcine-zvalgyba/lietuvos-korupcijos-zemelapis/7437
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inovacijų ministerijos vertinimas pagerėjo ir 2019 m. buvo viena iš mažiausiai korumpuotų 

ministerijų (2 vieta):   

1 pav. Korupcijos paplitimo vertinimas Lietuvos gyventojų nuomone 2014 m. 

 
 

2 pav. Korupcijos paplitimo vertinimas Lietuvos gyventojų nuomone 2019 m. 
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Įmonių vadovų vertinimu, lyginant 2014 m. ir 2019 m. apklausų duomenis (3 ir 4 

paveikslėliai) 2019 m. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vertinimas pagerėjo ir taip pat buvo 

vertinama kaip viena iš mažiausiai korumpuotų ministerijų (2 vieta): 

 

3 pav. Korupcijos paplitimo vertinimas įmonių vadovų nuomone 2014 m. 

 
 

4 pav. Korupcijos paplitimo vertinimas įmonių vadovų nuomone 2019 m. 
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Ministerijai pavaldžiose įstaigose korupcijos paplitimo vertinimas nurodytas 5 

paveikslėlyje, vertino Lietuvos Respublikos gyventojai, 6 paveikslėlyje, vertino įmonių vadovai, 

7 paveikslėlyje, vertino valstybės tarnautojai: 

 

5 pav. Ministerijai pavaldžių įstaigų korupcijos paplitimo vertinimas Lietuvos gyventojų 

nuomone 2019 m. 

 
6 pav. Ministerijai pavaldžių įstaigų korupcijos paplitimo vertinimas įmonių vadovų nuomone 

2019 m. 

 
7 pav. Ministerijai pavaldžių įstaigų korupcijos paplitimo vertinimas valstybės tarnautojų 

nuomone 2019 m. 
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9.2. STT atlikti korupcijos rizikos analizės duomenys. 2020 m. STT atliko korupcijos 

rizikos analizę, kurios metu vertinta Valstybės institucijų, dalyvaujančių priemonių, skirtų padėti 

verslui, patiriančiam sunkumų dėl COVID-19, (toliau – verslo paramos priemonės) 

įgyvendinimo ir įgyvendinimo kontrolės srityje veikla (prieiga per internetą 

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-

analizes/7471/act974 ). Šios analizės subjektais buvo ekonomikos ir inovacijų ministerija, 

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Lietuvos muitinė, UAB „Investicijų ir 

verslo garantijos“ (toliau – „Invega“), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – „Sodra“). Šios korupcijos rizikos analizės 

stebėsenos ataskaitoje konstatuota, kad STT Korupcijos prevencijos valdybos Antikorupcinio 

vertinimo skyriaus rengiamos teisės aktų antikorupcinių vertinimų monitoringo lentelės 

duomenimis1 atsakingos valstybės institucijos analizuoja STT antikorupcinio vertinimo išvadose 

pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir, esant poreikiui, koreguoja teisės aktus ir (ar) jų projektus. 

9.3. Valstybės kontrolė 2018-2020 m. reikšmingų pastebėjimų ar rekomendacijų dėl 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos neteikė. 

9.4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų rezultatai. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė 2019 ir 2020 m. buvo vertinama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos valdymo srityse, 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pavaldžios institucijos 2019–2020 m. atliko korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimus. Apibendrinus jų parengtas išvadas dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės, nustatyta, kad tam tikrose veiklos srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė egzistuoja, taip pat numatytos veiklos sritys, kurios turėtų būti vertinamos 2021 m.  (1 

lentelė): 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.stt.lt/data/public/uploads/2021/02/covid-19-kra-stebesena-2021-02.docx  
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3 - Labai korumpuota 2 - Iš dalies korumpuota 1 - Visai nekorumpuota Nežino/ neatsakė

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act974
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/korupcijos-rizikos-analizes/atliktos-korupcijos-rizikos-analizes/7471/act974
https://www.stt.lt/data/public/uploads/2021/02/covid-19-kra-stebesena-2021-02.docx
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1 lentelė. 2020-2021 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldžių 

įstaigų korupcijos pasireiškimo veiklos sritys, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė ir 

kuriose einamaisiais metais tikslinga atlikti veiklos analizę ir vertinimą 

 
Eil. 

Nr. 

Institucija Veiklos sritis 

  2020 m. 2021 m. 

1. Lietuvos 

Respublikos 

ekonomikos ir 

inovacijų 

ministerija 

Nenustatyta (nėra) Teisės aktų aktualizavimas, užtikrinant, 

kad darbuotojai nesunkiai galėtų 

susipažinti su reikiamais ministerijos 

teisės aktais 

2. Viešoji įstaiga 

“Investuok 

Lietuvoje” 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 

3. VšĮ “Versli 

Lietuva” 

 Programų „Startup Visa“ ir 

„Startup Employee 

Visa“ procedūrų 

administravimas; 

 

Konferencijos „Life Sciences 

Baltics 2021“ (LSB 2021) 

organizavimas: dalyvavimo sąlygų 

ir bilietų pardavimo kainodara; 

Dalyvavimo tarptautinių viešųjų 

pirkimų interneto platformoje 

ORBIDAL projektas -įmonių 

atranka; 

BC  “Spiečius” plėtra  - Tikslinės 

paramos verslui (subsidijos) 

organizavimas 
4. Nacionalinis 

akreditacijos 

biuras 

Nacionalinio akreditacijos 

biuro atitikties vertinimo 

įstaigų akreditavimo veikla 

atitinka Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 str. 

4 d. 2p. ir 4p. kriterijus.  

Nacionalinio akreditacijos biuro 

atitikties vertinimo įstaigų 

akreditavimo veikla atitinka 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 

str. 4 d. 2p. ir 4p. kriterijus. 

5. Lietuvos 

metrologijos 

inspekcija 

Pagrindinė funkcija yra 

kontrolės ar priežiūros 

vykdymas. Tai susiję su 

matavimo priemonių 

teisinės metrologinės 

priežiūros atlikimu ir 

fasuotų maisto ir ne maisto 

prekių kiekio kontrolės 

vykdymu. 
 

Pagrindinė funkcija yra kontrolės 

ar priežiūros vykdymas. Tai susiję 

su matavimo priemonių teisinės 

metrologinės priežiūros atlikimu ir 

fasuotų maisto ir ne maisto prekių 

kiekio kontrolės vykdymu. 
 

6. Lietuvos 

standartizacijos 

departamentas  

Nustatytų rizikų pasireiškimo 

tikimybės įvertintos kaip mažos 

arba vidutinės. Vidutine 

korupcijos pasireiškimo rizika 

įvertintas standartų platinimas per 

elektroninę standartų parduotuvę. 

Didelę korupcijos pasireiškimo 

tikimybę turinčių rizikų nėra 

nustatyta. 

Nenustatyta (nėra) 

7. Viešoji įstaiga 

Kauno mokslo ir 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 
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technologijų 

parkas 
8. Viešoji įstaiga 

Klaipėdos mokslo 

ir technologijų 

parkas 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 

9. Viešoji įstaiga 

Lietuvos 

inovacijų centras 

     VšĮ Lietuvos inovacijų centras 

(toliau-LIC) vykdomos veiklos 

pobūdis neapima sričių, kuriose 

yra didelė tikimybė pasireikšti 

korupcijai, t. y. LIC neteikia 

paslaugų, susijusių su, 

pavyzdžiui, pažymų išdavimu, 

subjektų vertinimu, leidimų 

teikimu ir pan. 

     Viena iš galimų LIC veiklų, 

galinčių kurti prielaidas 

korupcijai, yra patvirtinimų ūkio 

subjektams išdavimas, jog jie 

dalyvavo Europe Enterprise 

Network tinklo, kurio atstovas 

Lietuvoje yra LIC, renginiuose. 

Šie patvirtinimai reikalingi tam, 

kad jie gautų paramą pagal 

Europos Sąjungos fondų 

investicijų priemonę 

„InoConnect“. 

 

Nenustatyta (nėra) 

11. VšĮ Valdymo 

koordinavimo 

centras 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 

12.  Viešoji įstaiga 

Lietuvos verslo 

paramos agentūra 

Paraiškų vertinimas ir 

projektų, finansuojamų 

nacionalinėmis ir ES fondų 

lėšomis, administravimas ir 

įgyvendinimo priežiūra2.  
 

Paraiškų vertinimas ir projektų, 

finansuojamų nacionalinėmis ir 

ES fondų lėšomis, 

administravimas ir įgyvendinimo 

priežiūra3.  

13. Uždaroji akcinė 

bendrovė 

"Investicijų ir 

verslo garantijos" 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 

14. Uždaroji akcinė 

bendrovė 

"TOKSIKA" 

Pavojingųjų atliekų 

tvarkymas  
 

Pavojingųjų atliekų tvarkymas  
 

15. Viešoji įstaiga 

"Keliauk 

Lietuvoje" 

Viešųjų pirkimų planavimas, 

inicijavimas, organizavimas, 

vykdymas, priežiūra. 

Nacionalinių stendų tarptautinėse 

turizmo parodose organizavimas: Įmonių 

atranka į parodas. 

 

 
2 Įvertinta LVPA veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 

nustatytiems kriterijams pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, 8 punkto kriterijus. 
3 Įvertinta LVPA veiklos sričių atitiktis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 

nustatytiems kriterijams pagal Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, 8 punkto kriterijus. 
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Viešųjų pirkimų planavimas, 

inicijavimas, organizavimas, vykdymas, 

priežiūra. 

16. Viešoji įstaiga 

CPO LT 

Viešųjų pirkimų vykdymas. 

 

Viešųjų pirkimų vykdymas. 

 

17. Informacinės 

visuomenės 

plėtros komitetas 

- Informacinės visuomenės 

plėtros programos įgyvendinimo 

stebėsenos vykdymas; 

- Informacijos apie informacinės 

visuomenės plėtros procesus 

kaupimas, analizavimas ir 

sklaida. 

Viešųjų pirkimų vykdymas. 

18. Valstybės įmonė 

Registrų centras 

Viešųjų pirkimų valdymas Registrų tvarkymas 

19. Uždaroji akcinė 

bendrovė 

Lietuvos parodų 

ir kongresų 

centras "Litexpo" 

Nenustatyta (nėra) Nenustatyta (nėra) 

 

9.5. Nacionalinėje kovos su korupcija programoje nustatytos korupcijos rizikos veiksnių 

prioritetinės sritys. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklai 

priskirtos šios su korupcijos rizika susiję sritys: viešieji pirkimai, Europos Sąjungos paramos 

skirstymas susijęs su korupcijos rizika, skaidrumo ir viešumo dėl turto valdymo, naudojimo ir 

disponavimo juo valstybės ir savivaldybių įstaigose trūkumas. Nurodytų rizikų valdymui 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos 

įgyvendinimo 2020–2022 metų tarpinstitucinio veiklos plane, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1232, numatytos 7 priemonės už 

kurių įgyvendinimą atsakinga Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir ministerijai pavaldžios 

įstaigos. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Programos strateginis tikslas – užtikrinti veiksmingą, kryptingą ir nuoseklią 

korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, siekiant Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir 

ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos viešumo ir atvirumo, vykdomų procedūrų skaidrumo ir jose 

dirbančių asmenų antikorupcinio sąmoningumo didinimo; didinti atsparumo korupcijai aplinką 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose, siekiant, kad 

bendrasis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų atsparumo 

korupcijai lygis būtų ne mažesnis nei 0,5 balo.  

11. Įgyvendinant Programos tikslus ir uždavinius įtakos turės: 

11.1. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įgyvendinamas projektas „Verslo priežiūros 

sistemos tobulinimas“ (projekto kodas 10.1.4-ESFA-V-921-02-0001). 

11.2. Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos 

Respublikos  skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl 

Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos Respublikos 

skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, nurodytos 
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priemonės, susijusios su sąlygų ūkio subjektams sudarymu naudoti valstybės institucijų 

tvarkomą informaciją ir skatinti juos kurti naujus elektroninius produktus ir paslaugas („Sukurti 

atvirų duomenų sprendimus, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiau gauti ir naudoti viešojo 

sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis“). 

12. Pirmasis Programos tikslas – užtikrinti veiksmingą korupcijos prevencijos sistemos 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir ministerijai pavaldžiose įstaigose funkcionavimą, 

tobulinti esamas ir diegti naujas korupcijos prevencijos priemones.  

13. Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:  

13.1. užtikrinti Korupcijos prevencijos įstatymo ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir 

ministerijai pavaldžiose įstaigose;  

13.2. užtikrinti įstaigų prie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiklos tarnybinių 

patikrinimų ir korupcijos prevencijos srityse koordinavimą Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

lygmeniu ir metodinės pagalbos joms suteikimą, užtikrinti teisės aktų projektų antikorupcinių 

vertinimų atlikimą;  

13.3. stiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir 

ministerijai pavaldžiose įstaigose.  

14. Antrasis Programos tikslas – šalinti korupcijos rizikos veiksnius, išaiškintus atliekant 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tarnybinius patikrinimus ir įgyvendinant išvadose 

dėl korupcijos rizikos analizės pateiktas korupcijos prevencijos priemones Ekonomikos ir 

inovacijų ministerijoje ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos srityse, tobulinti teisinį 

reglamentavimą ir įgyvendinti kitas korupcijos prevencijos priemones, siekiant mažinti galimas 

korupcijos apraiškas.  

15. Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:  

15.1. nustatyti svarbiausius korupcijos rizikos veiksnius Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijoje ir ministerijai pavaldžių įstaigų veiklų srityse ir užtikrinti motyvuotoje išvadoje dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės pateiktų korupcijos riziką mažinančių priemonių 

įgyvendinimą ir atskaitomybę už jų įgyvendinimą. Įgyvendinti STT 11 atliktose korupcijos 

rizikos analizėse dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir ministerijai pavaldžių įstaigų 

pateiktas korupcijos prevencijos priemones;  

15.2. tobulinti ekonomikos ir inovacijų ministrui priskirtų valdymo sričių teisinį 

reguliavimą, siekiant mažinti korupcijos apraiškų tikimybę.  

16. Trečiasis Programos tikslas – didinti Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir 

ministerijai pavaldžių įstaigų veiklos procedūrų viešumą ir atvirumą, darbuotojų atsparumą 

korupcijai, ugdyti jų antikorupcinę kultūrą, skatinti visuomenės nepakantumą korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimams.  

17. Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:  

17.1. informuoti visuomenę apie Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir ministerijai 

pavaldžiose įstaigose vykdomas veiklas, viešinti šių veiklų procedūras; 

17.2. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms, stiprinti visuomenės pasitikėjimą 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje ir ministerijai pavaldžių įstaigų vykdoma veikla; 

17.3. vykdyti antikorupcinį švietimą.  

 

 

IV SKYRIUS 

VERTINIMO KRITERIJAI 



11 

 

 

17. Programos tikslų įgyvendinimas vertinamas pagal Programos įgyvendinimo 

priemonių plane nustatytus tikslo rezultato vertinimo kriterijus.  

18. Kiekvieno konkretaus Programos uždavinio ir priemonės įgyvendinimas vertinamas 

pagal Programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Programą įgyvendina Programos įgyvendinimo priemonių plane numatyti vykdytojai, 

jų veiklą koordinuoja ir kontroliuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerijos korupcijos prevencijos 

pareigūnas. Programos įgyvendinimo priemonių planai tvirtinami Programos 7 punkte nurodytu 

periodiškumu. 

20. Už konkrečių Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytų priemonių 

vykdymą atsakingi nurodytų Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir ministerijai pavaldžių 

įstaigų vadovai. 

21. Už konkrečios Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės 

įgyvendinimą atsakingas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administracijos padalinys ar 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga per 10 darbo dienų nuo kiekvienų metų 

pusmečio pabaigos teikia informaciją apie Programos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 

eigą ir pasiektus rezultatus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos korupcijos prevencijos 

pareigūnas, kuris kasmet parengia pažymą apie Programos įgyvendinimo eigą, pasiektus 

rezultatus per kalendorinius metus ir pateikia ją ekonomikos ir inovacijų ministrui. 

22. Programa įgyvendinama iš atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu patvirtintų bendrųjų 

asignavimų.  

23.Programai finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos 

lėšos.  

24. Programa ir jos vykdymo ataskaitos skelbiamos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

interneto svetainėje https://eimin.lrv.lt .  

25. Naujo laikotarpio Programos projektą rengia Ekonomikos ir inovacijų ministerija, 

dalyvaujant ministerijos pavaldžioms įstaigoms. Visi suinteresuoti subjektai gali teikti 

pasiūlymus dėl Programos nuostatų atnaujinimo visą jos įgyvendinimo laikotarpį.  

26. Programa, atsižvelgiant į atitinkamus pokyčius ar gautus pasiūlymus, pagal poreikį 

gali būti tikslinama.  

27. Rengiant naujo laikotarpio Programos projektą, atsižvelgiama į Programos 

įgyvendinimo vertinimo rezultatus.  

__________________________________________ 

 

https://eimin.lrv.lt/

