
 

CPVA 2022–2023 m. korupcijos prevencijos veiksmų plano  

Priedas Nr. 2 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS 2022–2023 M. KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 M. III KETVIRČIO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas 
skyrius 

(darbuotojas) 

Vykdymo 
laikas 

Rezultatai Priemonės įgyvendinimo 
vertinimo kriterijai 

1. Vykdyti naujų viešosios įstaigos 
Centrinės projektų valdymo 
agentūros (toliau – CPVA) 
darbuotojų  mokymus 
(korupcijos prevencijos 
klausimais). 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo) 
 

Ne rečiau 

kaip vieną 

kartą per  

ketvirtį 

2022 m. rugpjūčio 18 d. įvyko 
naujokų mokymai 

CPVA naujokams pateikta 
aktuali informacija korupcijos 
prevencijos klausimais. 

2. CPVA vidiniu teisės aktu 
reglamentuoti darbuotojų 
atžvilgiu vykdytos lobistinės 
veiklos deklaravimą ir lobistinės 
veiklos deklaravimo kontrolės 
užtikrinamą. 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo) 

2022 m. III 

ketvirtis 

Parengtas Lobistinės veiklos 
priežiūros CPVA tvarkos aprašas 
ir patvirtintas viešosios įstaigos 
CPVA direktoriaus 2022 m. spalio 
19 d. įsakymu Nr. 2022/8-419. 
                                                                                 

Užtikrintas CPVA darbuotojų 
atžvilgiu vykdytos lobistinės 
veiklos deklaravimas ir lobistinės 
veiklos deklaravimo kontrolė.  
 
 

3. CPVA vidaus ir išorės teisės aktų 
projektų antikorupcinis 
įvertinimas. 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo) 
 

Nuolat 2022 m. III ketv. atlikti 3 CPVA 
išorės teisės aktų projektų 
antikorupciniai vertinimai ir 
parengtos pažymos. Atlikti visų 
CPVA vidaus teisės aktų projektų  
antikorupciniai vertinimai. 

Sumažintos objektyvios 
prielaidos korupcijai atsirasti. 

4. Rašytinis kreipimasis STT dėl 
informacijos apie asmenį, 
siekiantį eiti atitinkamas pareigas 
CPVA Korupcijos prevencijos 
įstatymo nustatyta tvarka. 
 

Personalo skyrius 
Nuolat, pagal 

poreikį 

2022 m. III ketv. nepateiktas nei 
vienas prašymas STT dėl 
informacijos apie asmenį, siekiantį 
eiti atitinkamas pareigas CPVA, 
gavimo (nebuvo poreikio). 

 

5. Vykdyti nuolatinį priminimą 
darbuotojams apie prievolę  
deklaruoti viešuosius ir privačius 
interesus (priminimų kiekį, 
atsižvelgiant į situaciją nustato 
Personalo skyrius). 

Personalo skyrius Nuolat 2022 m. III ketv. pateikti 8 
darbuotojams priminimai dėl 
prievolės deklaruoti viešuosius ir 
privačius interesus. 
 

Korupcijos pasireiškimo 
tikimybės mažinimas. 



 

6. Kreipimasis į CPVA skyrius dėl 
informacijos,  reikalingos CPVA 
veiklos sritims, kuriose yra 
korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, gavimo. 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo), 
KUS vadovas 

Ne vėliau 

kaip per 15 

dienų nuo II 

ketvirčio 

pabaigos 

2022 m. liepos 15 d. el. paštu 
kreiptasi į visus CPVA vadovus 
dėl informacijos, reikalingos 
CPVA veiklos sritims, kuriose yra 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
gavimo. Atsižvelgiant į CPVA 
vadovų siūlymus, nustatytos 
CPVA veiklos sritys, kuriose yra 
korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Nustatytos CPVA veiklos sritys, 
kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė. 

7. CPVA veiklos sričių, kuriose 
egzistuoja didelė korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
nustatymas ir sąrašo projekto 
parengimas bei sąrašo 
pateikimas CPVA direktoriui 
tvirtinti. 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo), 
KUS vadovas 

Iki III 

ketvirčio 

antrojo 

mėnesio 31 d. 

CPVA direktoriaus 2022-09-12 
įsakymu Nr. 2022/8-367 
patvirtintas CPVA veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, sąrašas. 

Nustatytos CPVA veiklos sritys, 
kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė. 

8. CPVA korupcijos pasireiškimo 
tikimybės vertinimo atlikimas 
atitinkamoje veiklos srityje. 
 

KUS  vyresnysis 
teisininkas (už 

atsparios aplinkos 
kūrimą CPVA 

atsakingas asmuo), 
KUS vadovas 

2022 m. III 

ketvirtis 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas atliktas CPVA veiklos 
srityje – projektų pirkimų priežiūra 
ir kontrolė 2014-2020 m. Europos 
Sąjungos fondų investicijų ir 2021-
2027 m. Europos Sąjungos fondų 
investicijų programose bei 
Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonėje. 
CPVA direktorius patvirtino 2022-
12-01 išvadą Nr. 2022/3-42-6.  Ši 
išvada paskelbta CPVA puslapio 
Korupcijos ir sukčiavimo 
prevencijos dalies skiltyje 
„Korupcijos rizikos analizė“, rasti-
https://www.cpva.lt/korupcijos-
ir-sukciavimo-prevencija/4 
 

Pateikti siūlymai dėl korupcijos 
rizikos ir (ar) rizikos veiksnių 
mažinimo. 

9. Informacijos viešinimas 
www.cpva.lt skiltyje 
„Korupcijos ir sukčiavimo 
prevencija“ apie  CPVA 
korupcijos prevencijos veiklą. 
 

Komunikacijos 
skyrius 
KUS 

 
Nuolat 

2022 m. rugsėjo mėn. iš esmės 
atnaujinta CPVA puslapio 
Korupcijos ir sukčiavimo 
prevencijos dalis bei patalpintas 
CPVA etikos kodeksas, CPVA 
pareigybių sąrašas, dėl kurių 
teikiamas prašymas Specialiųjų 

Siekiama sumažinti korupcijos 
pasireiškimo tikimybę. 

https://www.cpva.lt/korupcijos-ir-sukciavimo-prevencija/4
https://www.cpva.lt/korupcijos-ir-sukciavimo-prevencija/4
http://www.cpva.lt/


tyrimų tarnybai pateikti 
informaciją. 

10. CPVA vadovybės susitikimų, 
kuriuose dalyvauja ir privačių 
interesų turintys asmenys 
skelbimas www.cpva.lt 

Komunikacijos 
skyrius 

 
Nuolat 

Nuolat skelbiami CPVA puslapyje 
visi CPVA vadovybės susitikimai. 

Užtikrintas išankstinių 
susitikimų proceso skaidrumas, 
objektyvumas ir veiksmų 
nešališkumas. 

 
 

 

 


