
APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS  

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO ĮVERTINIMAS 

 

 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VERTINIMO 

KLAUSIMYNAS 

 

Kriterijus 

Taip (71–

100 %) 

(1 balas) 

Iš dalies 

(31–70 %) 

(0,5 balo) 

Ne (0–30 

%) 

(0 balų) 

Pastabos 

 Formalūs vertinimo kriterijai     

1. 

Ar korupcijos pasireiškimo tikimybės 

(toliau – KPT) nustatymui atlikti yra 

paskirtas atsakingas asmuo ar sudaromos 

darbo grupės ar komisijos ir (ar) jie 

atlieka KPT nustatyta tvarka ir 

terminais? 

TAIP    

2. 

Ar įstaiga turi pasirengusi KPT atlikimą 

detalizuojančią tvarką ar 

rekomendacijas, gaires? 

TAIP    

3. 

Ar įstaigoje vykdomas įstaigos veiklos 

sričių sisteminimas (sąrašų sudarymas) 

ir kasmetinė įstaigos veiklos sričių 

peržiūra ir atnaujinimas? 

TAIP    

4. 

Ar kasmet vykdomas įstaigos veiklos 

sričių atitikties KPĮ 6 str. 4 

d. ir 6 dalyje nustatytiems kriterijams 

įvertinimas ir (ar) atliekamas minėtų 

veiklos sričių vertinimas? 

TAIP    

5. 

Ar nustatytas veiklos sričių, atitinkančių 

KPĮ 6 str. 4 ir 6 dalyse nustatytus 

kriterijus, pasirinkimo KPT nustatymui 

ir vertinimui, mechanizmas ir (ar) 

kriterijai? 

TAIP    

6. 

Ar KPT nustatymo procese dalyvauja 

vertinamose veiklos srityse dirbantys 

asmenys? 

TAIP    



7. 

Ar KPT išvada, nustačius didelę 

korupcijos pasireiškimo tikimybę, 

nustatytais terminais pateikiama STT? 

TAIP    

8. 
Ar motyvuota KPT išvada viešinama 

įstaigos interneto svetainėje? 
TAIP    

9. 

Ar atliekant KPT nustatymą ir vertinimą, 

buvo išanalizuoti įstaigos priimti teisės 

aktai, sprendimai, veiksmai ir įvertinta 

veiklos kontrolė, diskrecija, pažeidimai 

ir kiti korupcijos rizikos veiksniai, 

problemos? 

TAIP    

10. 

Ar nustačius korupcijos rizikos 

veiksnius yra siūlomos priemonės juos 

šalinti? 

TAIP    

11. 
Ar užtikrinamas KPT nustatymo metu 

pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas? 
TAIP    

12. 

Ar įstaigoje įvertinamas KPT metu 

pateiktų pasiūlymų dėl identifikuotų 

rizikos veiksnių šalinimo (mažinimo) 

įgyvendinimo veiksmingumas? 

  NE  

13. 

Ar užtikrinama STT teikiamose išvadose 

dėl korupcijos rizikos analizės nurodytų 

siūlymų (rekomendacijų) įgyvendinimo 

kontrolė ir vėlesnė jų įgyvendinimo 

stebėsena? 

TAIP    

14. 

Ar KPT nustatymo procesą koordinuoja 

vykdomosios valdžios biudžetinės 

įstaigos savininkės teises ir pareigas 

įgyvendinanti institucija? 

TAIP    

 Neformalūs vertinimo kriterijai     

15. 

Ar per pastaruosius 12 mėn. tobulinta 

atsakingų darbuotojų kvalifikacija KPT 

nustatymo srityje? 

TAIP    

16. 
Ar keičiamasi patirtimi KPT nustatymo 

srityje? 
TAIP    

A=(15x1+0+1x0):16=0,938 



 

 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO IR INFORMAVIMO  

NUSTATYMO VERTINIMO KLAUSIMYNAS 
 

 Kriterijus 
Taip (71–

100 %) 

(1 balas) 

Iš dalies 

(31–70 %) 

(0,5 balo) 

Ne (0–30 

%) 

(0 balų) 

Pastabos 

 Formalūs vertinimo kriterijai     

1. 
Ar įstaigoje darbuotojai yra supažindinti 

su antikorupcine politika? 
TAIP    

2. 
Ar įstaigoje laikomasi antikorupcinės 

politikos? 
TAIP    

3. 

Ar darbuotojai yra įtraukiami į 

antikorupcinės politikos formavimą ir 

(ar) įgyvendinimą? 

TAIP    

4. 

Ar paskirtas asmuo, atsakingas už 

antikorupcinį informavimą, 

antikorupcinio švietimo organizavimą? 

TAIP    

5. 

Ar įstaigos darbuotojams vykdomas 

antikorupcinis informavimas ir mokymai 

korupcijos prevencijos temomis pagal 

pasirengtus planus ir (ar) prioritetus? 

TAIP    

6. 

Ar antikorupciniam informavimui ir 

mokymams korupcijos prevencijos 

temomis yra parengta dalomoji 

medžiaga? 

TAIP    

7. 

Ar organizuojamas darbuotojų 

antikorupcinis švietimas (antikorupcinio 

sąmoningumo didinimas)? 

TAIP    

8. 

Ar vykdomas visuomenės ir (ar) verslo 

grupių, su kuriomis nuolat bendraujama, 

antikorupcinis informavimas? 

TAIP    

9. 
Ar įstaigos interneto svetainės skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ skelbiama ir 
TAIP    



nuosekliai atnaujinama visa reikalinga 

informacija? 

10. 

Ar viešinama informacija visuomenei 

apie įstaigoje nustatytus korupcijos 

atvejus? 

TAIP    

 Neformalūs vertinimo kriterijai     

11. 

Ar darbuotojai, atsakingi už korupcijos 

prevenciją, per pastaruosius 3 metus 

savo iniciatyva teikė pasiūlymų dėl 

korupcijos prevencijos priemonių ir jų 

taikymo? 

TAIP    

A=(11x1+0+0):11=1 

 

Eil. 

Nr. 

Klausimų 

skaičius 

Taip 

(71–100 

%) 

(1 

balas) 

Iš dalies 

(31–70 

%) 

(0,5 

balo) 

Ne (0–

30 %) 

(0 balų 

Pastabų 

sk. 
„A=“ 

1. 16 15 0 1 0 
0,938 

2. 11 11 0 0 0 
1 

      
 

     
A 

vidurkis= 
0.969 

       

     Y= 0,969 

     Q= 0 

     AKL= 0,969 (aukštas AKL) 

 


