
2021 m. motyvuotoje išvadoje dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo Jaunimo reikalų agentūroje ataskaita 

 
Eil. 

Nr. 

 

Veiklos sritis 
Priemonės, kurių siūloma imtis nustatytiems korupcijos 

rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti 
Įgyvendinti veiksmai / pasiekti rezultatai 

1. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių 
organizacijų projektų 
finansavimo konkursų 
organizavimas, konkursų 
rezultatų tvirtinimas ir teikimas 
Socialinių paslaugų priežiūros 
departamentui prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
administruoti atrinktus projektus 
ir (ar) programas 

Užtikrinti Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi ir 
kontrolę Departamente bei ekspertų nešališkumą ir 
konfidencialumą. 

Atsakingi asmenys – vyriausiasis patarėjas J. Meldžiukas, 
vyriausioji patarėja E. Došienė, vyriausioji patarėja T. Gurova, 
vyresnysis patarėjas D. Grigaliūnas, vyr. specialistė G. 
Balzarevičiūtė,  vyr. patarėja G. Stankevičienė, vyr. specialistė L. 
Jasionytė. 

Suderinus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija 
2021 m. gruodžio 15 d. įsakymu 2V-311 (1.4) „Dėl 
Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 
m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2V-269A (1.4) 
„Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų 
laikymosi bei kontrolės vykdymo“ pakeitimo“ 
buvo atnaujintas pareigybių sąrašas, kurias 
užimantys asmenys privalo deklaruoti privačius 
interesus. Į sąrašą įtrauktos visos pareigybės, 
atsakingos už projektų ir programų finansavimo 
konkursų ir stipendijų konkursų organizavimą ir 
su tuo susijusius procesus, finansuotų projektų 
priežiūrą, kontrolę, taip pat pareigybės, 
susijusios su asmenų bei organizacijų 
sertifikavimo bei akreditavimo procedūromis bei 
kitais viešojo administravimo procesais. 

Visi šias pareigybes užimantys asmenys yra 
pateikę savo privačių interesų deklaracijas, pagal 
poreikį pateikiami nusišalinimai, teikiamos 
konsultacijos dėl nusišalinimų.  

Visi Jaunimo reikalų agentūros (toliau – JRA) 
ekspertai, dalyvaujantys paraiškų vertinime 
privalo užpildyti nešališkumo deklaracijas bei 
konfidencialumo pasižadėjimus. Už šio proceso 
organizavimą bei kontrolę yra atsakingi JRA 
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darbuotojai, kuriems pagal kompetenciją yra 
priskirta atsakomybė už atitinkamus projektų, 
programų finansavimo ar stipendijų konkursus. 

 

2. Nuolatinė jaunimo ir su jaunimu 
dirbančių organizacijų projektų ir 
programų įgyvendinimo 
stebėsena (duomenų apie projektų 
ir programų įgyvendinimą 
rinkimas, kaupimas, sisteminimas 
ir analizavimas) vykdymas 

Atliekant finansuotų projektų patikras, prioritetą skirti  
organizacijų, ,kurios buvo finansuojamos mažiausiai 3 metus per 
pastaruosius 5 metus ir kurių projektai per pastarąjį laikotarpį 
nebuvo patikrinti projektams. Atsakingi asmenys – vyriausioji 
patarėja E. Došienė, vyriausioji patarėja T. Gurova, vyresnysis 
patarėjas D. Grigaliūnas, vyr. specialistė G. Balzarevičiūtė,  vyr. 
patarėja G. Stankevičienė, vyr. specialistė L. Jasionytė. 

Per 2021 m. – 2022 m. I pusmetį buvo patikrintos 
visos organizacijos kurios buvo finansuojamos 
mažiausiai 3 metus per pastaruosius 5 metus ir kurių 
projektai per pastarąjį laikotarpį nebuvo patikrinti 
projektams.  

3. Sprendimų priėmimas dėl viešųjų 
pirkimų vykdymo, prekių ir 
paslaugų pirkimo 

Pagal poreikį organizuoti pasitarimus dėl viešųjų pirkimų 
vykdymo. Atsakingas asmuo – vyr. specialistė J. Škoda. 

2022 m. gale JRA struktūroje buvo patvirtinta 
direktoriaus pavaduotojo pareigybė, kurios vien 
pagrindinių funkcijų – viešųjų pirkimų proceso 
organizavimas. Nuo direktoriaus pavaduotojo 
priėmimo į pareigas 2022 m. balandžio 28 d., pagal 
poreikį nuolat organizuojami pasitarimai ir 
konsultacijos darbuotojams įvairiais viešųjų pirkimų 
organizavimo klausimais 

4. Departamento nuosavybei 
priklausančio turto valdymas, 
naudojimas ir disponavimas juo 
įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka 

Užtikrinti perduoto pagal panaudą ilgalaikio turto, skirto projekto 
„Atrask save“ priežiūrą Atsakingas asmuo –  vyr. specialistas N.  
Žutautas. 

2021 m. pabaigoje buvo susisiekta su 
organizacijomis, kurioms perduotas turtas ir 
išsiaiškintas organizacijų poreikis toliau naudoti 
perduotą turtą. Su organizacijomis, kurios 
išreiškė pageidavimą toliau naudoti JRA 
perduotą turtą, buvo pratęstos panaudos sutartys 
tarp JRA ir šių organizacijų.  

5. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo 
mainų fondo ir Lietuvos ir 
Ukrainos jaunimo mainų tarybos 
administravimas 

Užtikrinti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, Lietuvos ir 
Ukrainos jaunimo mainų tarybos narių komitetų narių 
nešališkumą, įpareigojant Komiteto nariams užpildyti 
konfidencialumo pasižadėjimą bei nešališkumo deklaraciją. 
Atsakingas asmuo – jaunesnioji koordinavimo specialistė G. 
Balzarevičiūtė 

Per 2021 m. – 2022 m. spalio mėnesius buvo 
organizuota tik Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų 
tarybos komiteto veikla. Komiteto nariai užpildė 
nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 
pasižadėjimus. 

Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veikla per 
2021 m. rugsėjo – 2022 m. spalio laikotarpį nebuvo 
organizuota. Artimiausią komiteto posėdį 
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planuojama surengti 2022 m. pabaigoje, tuo metu 
planuojama komiteto nariams įteikti užpildyti 
nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 
pasižadėjimus.. 

6. Didelės vertės projektų (Jaunimo 
garantijų iniciatyvos 
įgyvendinimo projektas „Judam“) 
vykdymas ir priežiūra. 

Užtikrinti asmens duomenų apsaugos priemonių vykdymą, 
vadovaujantis BDAR nuostatomis, ir kontrolę. Atsakingas asmuo 
– projekto “Judam”  vadovė I. Brogienė 

Projekto darbuotojai yra pasirašę nešališkumo 
deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. 

2022 m. liepos 26 d. buvo pasirašyta duomenų 
naudojimo sutartis Nr. ST-88/1F-55 (2.26E) su 
Kalėjimų departamentu. Kalėjimų departamentas 
įsipareigoja teikti asmens duomenis Agentūrai, o 
Agentūra gautus asmens duomenis įsipareigoja 
naudoti Bendradarbiavimo sutartyje Nr. ST-82/1F 49 
(2.26 E) numatytu, iš pataisos įstaigos paleidžiamų 
asmenų socialinės integracijos įgyvendinimo, tikslu. 

7. Savanorišką veiklą 
organizuojančių organizacijų ir 
priimančių organizacijų 
akreditavimas 

1. Formuojant ir atnaujinant ekspertų komisijas, užtikrinti 
atstovų interesų deklaravimą ii suinteresuotų organizacijų 
atstovų nedalyvavimą komisijų darbe; 

2. Pagal poreikį atnaujinti su SVO ir PO veikla ir jos 
priežiūra, savanorių kompetencijų pripažinimu susijusius 
dokumentus, aprašus.  

 

Atsakingi asmenys: projektų ir programų vadovė Sandra 
Gaučiūtė, JST programos koordinatorė Justina Krauledaitė. 

 

1. 2022 m. , atsižvelgiant į esamą poreikį, nupirktos 
Jaunimo savanoriškos tarnybos jaunimo savanorius 
priimančių organizacijų bei savanorišką veiklą 
organizuojančių organizacijų akreditacijos paraiškų 
ekspertinio vertinimo paslaugos. Ekspertai prieš 
kiekvieną paraiškų vertinimo etapą  pasirašo 
konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas.   

Pasirašius konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracijas, JRA specialistai rengia ekspertams 
online susitikimą, kurio metu primena apie 
nešališkumą, interesų derinimą, konfidencialumą bei 
taikomas procedūras. JRA specialistams priskyrus 
konkrečias paraiškas vertinti, ekspertas pasitikrina, 
ar gali visas paraiškas vertinti, jei negali informuoja 
JRA darbuotoją apie interesų konfliktą. Jei yra 
interesų konfliktas, ekspertas nušalinamas nuo 
vertinimo.  

Savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų 
akreditavimo komisijos, kurios sudėtis tvirtinama 
JRA direktoriaus įsakymu ir kurią sudaro skirtingų 
organizacijų atstovai, nariai dar prieš posėdį, esant 
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interesų konfliktui, apie tai informuoja komisijos 
sekretorių bei įgyvendinant komisijos posėdį, dar 
kartą nusišalina nuo konkretaus klausimo svarstymo. 

2. Jaunimo agentūros direktoriaus 2022 m. sausio 7 
d. įsakymu Nr. 2V-339 (1.4), „Dėl jaunimo 
savanorius priimančių organizacijų akreditavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo” atnaujintas jaunimo 
savanorius priimančių organizacijų akreditavimo 
tvarkos aprašas - patobulinta sklandesnė ir skaidresnė 
priimančių organizacijų akreditavimo tvarka, į 
procesus įtraukti organizacijų vadovai, užtikrinant 
programos tęstinumą organizacijose. 
 
Jaunimo agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 3 
d. įsakymu Nr. 2V–228(1.4) ,,Dėl jaunimo 
savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų 
akreditavimo komisijos darbo reglamento 
patvirtinimo” buvo patvirtintas savanorišką veiklą 
organizuojančių organizacijų (toliau – SVO 
organizacija) akreditavimo komisijos darbo 
reglamentas. 
 
Darbo reglamentas apibrėžia SVO organizacijų 
akreditavimo komisijos narių funkcijas, tikslus, 
darbo pobūdį, užtikrinant, jog procesai, kurie yra 
susiję su organizacijomis, kurios ne vien koordinuoja 
programą, bet gali konkurso būdu pretenduoti į 
valstybės lėšas - būtų akredituojamos skaidriai, 
procesai būtų aiškūs, būtų užtikrinamos teisės 
aktuose numatytos tvarkos. 

8. Jaunimo darbuotojų stipendijos Užtikrinti Departamento darbuotojų ir ekspertų nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. Atsakingas asmuo - 
vyriausioji patarėja E. Došienė 

Visi Agentūros darbuotojai ir ekspertai yra užpildę 
nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 
pasižadėjimus. Darbuotojams ir ekspertams 
išaiškinta būtinybė nusišalinti nuo paraiškų 
vertinimo jei darbuotoją ar ekspertą su vertinamu 
asmeniu sieja kokie nors ryšiai, dėl kurių galėtų kilti 
abejonės dėl vertinimo objektyvumo. Atsakingi už 
priemonės įgyvendinimą darbuotojai prieš 
pateikdami ekspertams vertinti paraiškas, peržiūri 
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ekspertų pateiktus CV ir kitus dokumentus, siekdami 
išvengti galimų rizikų, pagal poreikį įpareigoti 
tinkamai reaguoti į nusišalinimus. 

9. Jaunimo darbuotojų 
sertifikavimas 

Užtikrinti Departamento darbuotojų ir ekspertų nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. Atsakingas asmuo - 
vyriausioji patarėja E. Došienė 

Visi Agentūros darbuotojai ir ekspertai yra užpildę 
nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 
pasižadėjimus. Darbuotojams ir ekspertams 
išaiškinta būtinybė nusišalinti nuo dalyvavimo 
kandidato kompetencijų vertinimo ar sertifikavimo 
procedūroje , jei darbuotoją ar ekspertą su vertinamu 
asmeniu sieja kokie nors ryšiai, dėl kurių galėtų kilti 
abejonės dėl vertinimo objektyvumo. Atsakingi už 
priemonės įgyvendinimą darbuotojai prieš 
pateikdami ekspertams vertinti paraiškas, peržiūri 
ekspertų pateiktus CV ir kitus dokumentus, siekdami 
išvengti galimų rizikų, pagal poreikį įpareigoti 
tinkamai reaguoti į nusišalinimus. 

10. Erasmus+ ir Europos solidarumo 
korpuso programų projektų 
finansavimo konkursų 
organizavimas, projekto paraiškų 
vertinimas ir atranka, konkurso 
rezultatų tvirtinimas, finansuotų 
projektų administravimas. 

 

Užtikrinti Departamento darbuotojų ir ekspertų nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. Atsakingi asmenys 
vyriausiasis patarėjas J. Meldžiukas, Tarptautinės jaunimo 
politikos skyriaus vedėja 

2022 m. atviro konkurso būdu per CVPIS sistemą 
nupirktos Erasmus+ ir ESK projektų ekspertinio 
vertinimo paslaugos, 2022 m. balandžio mėn. 
sudarytos preliminarios sutartys dėl paraiškų 
vertinimo 24 mėn. laikotarpiui. Ekspertai prieš 
kiekvieną paraiškų vertinimo terminą pasirašo 
paslaugų sutartis ir viešųjų ir privačių interesų 
derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracijas. 

Prieš kiekvieną paraiškų  vertinimo terminą, JRA 
rengia ekspertams online mokymus, kuriuose 
primena apie nešališkumą, interesų derinimą, 
konfidencialumą.  Prieš padalinant paraiškas vertinti, 
JRA darbuotojai sužiūri, ar nėra potencialaus 
interesų konflikto ir atsižvelgus į ekspertų pateiktą 
informaciją, paskirsto paraiškas vertinti. Taip pat 
priskyrus konkrečias paraiškas vertinti, ekspertas 
pasitikrina, ar gali visas paraiškas vertinti, jei negali 
informuoja JRA darbuotoją apie interesų konfliktą. 
Jei yra interesų konfliktas, ekspertas nušalinamas 
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nuo vertinimo. Kiekvieną projekto paraišką vertina 
bent du ekspertai.  

Projektų atrankos komiteto sudėtis sudaryta iš 
skirtingų institucijų atstovų, atsižvelgiant į LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021-12-13 
įsakymu Nr. A1-898 patvirtintą 2021-2027 m. ES 
švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programos 
„Erasmus+“ jaunimo srityje bei Europos solidarumo 
korpuso valdymo ir kontrolės aprašą, patvirtinant 
JRA direktoriaus įsakymu.  

2022-06-02 įsakymu Nr. 2V-156(1.4) atnaujintas 
projektų atrankos komiteto reglamentas, viešųjų ir 
privačių interesų derinimo,  konfidencialumo ir 
nešališkumo deklaracija, atsižvelgiant į Europos 
Komisijos reikalavimus Nacionalinėms agentūroms.  

Prieš kiekvieną projektų atrankos komiteto posėdį 
komiteto nariai pasirašo viešųjų ir privačių interesų 
derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracijas, esant interesų konfliktui, jį deklaruoja ir 
yra nušalinamas. 

Atsižvelgiant į išorinių ekspertų paraiškų kokybės 
vertinimus, projektų atrankos komiteto 
rekomendaciją dėl projektų finansavimo, galutinis 
sprendimas dėl projektų finansavimo tvirtinamas 
direktoriaus įsakymu. 

Direktorius, kaip ir visi JRA darbuotojai, įsitraukę į 
Erasmus+ ir ESK  projektų administravimą, taip pat 
pasirašo viešųjų ir privačių interesų derinimo,  
konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas 
kiekvienų metų pradžioje (nauji darbuotojai, atėjus į 
darbą). 

11. Erasmus+ jaunimo srities 
akreditacijos 

Užtikrinti Departamento darbuotojų ir ekspertų nešališkumą, 
atsižvelgiant į jų pateiktą informaciją. Atsakingi asmenys 

Kiekvieną akreditacijos paraišką vertina du 
ekspertai, iš jų bent vienas – išorinis. JRA 
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vyriausiasis patarėjas J. Meldžiukas, Tarptautinės jaunimo 
politikos skyriaus vedėja 

 

darbuotojai ir ekspertai pasirašo viešųjų ir privačių 
interesų derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracijas. JRA rengia ekspertams online 
mokymus, pateikia vertinimo gaires, primena apie 
nešališkumą, interesų derinimą, konfidencialumą.  
Prieš padalinant paraiškas vertinti, JRA darbuotojai 
sužiūri, ar nėra potencialaus interesų konflikto ir 
atsižvelgus į ekspertų pateiktą informaciją, paskirsto 
paraiškas vertinti. Taip pat priskyrus konkrečias 
paraiškas vertinti, ekspertas pasitikrina, ar gali visas 
paraiškas vertinti, jei negali informuoja JRA 
darbuotoją apie interesų konfliktą. Jei yra interesų 
konfliktas, ekspertas nušalinamas nuo vertinimo. 

Erasmus+ akreditacijų atrankos komiteto sudėtis 
sudaryta iš skirtingų institucijų atstovų, patvirtinant 
JRA direktoriaus įsakymu. Atrankos komitetas 
vadovaujasi Erasmus+ akreditacijų atrankos 
komiteto reglamentu, kuris buvo atnaujintas ir 
patvirtintas 2022-05-06 įsakymu Nr. 2V-131(1.4), 
atsižvelgiant į Europos Komisijos reikalavimus. 
Kartu su reglamentu atnaujinta viešųjų ir privačių 
interesų derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracija, kurias atrankos komiteto nariai pasirašo 
prieš kiekvieną atrankos komiteto posėdį. Esant 
interesų konfliktui, jį deklaruoja ir yra nušalinamas. 

Atsižvelgiant į ekspertų pateiktus paraiškų kokybės 
vertinimus, Erasmus+ akreditacijų atrankos komiteto 
rekomendaciją dėl akreditacijų suteikimo, galutinis 
sprendimas dėl akreditacijų suteikimo tvirtinamas 
direktoriaus įsakymu. 

Direktorius, kaip ir visi JRA darbuotojai, įsitraukę į 
Erasmus+ ir ESK  projektų administravimą, taip pat 
pasirašo viešųjų ir privačių interesų derinimo,  
konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas 
kiekvienų metų pradžioje (nauji darbuotojai, atėjus į 
darbą). 
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12. Europos Solidarumo Korpuso 
Kokybės ženklas. 

 

Formuojant ir atnaujinant Europos solidarumo korpuso Kokybės 
ženklo atrankos komitetą, užtikrinti komiteto narių interesų 
deklaravimą ir savalaikius nusišalinimus nuo klausimų 
nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo dėl organizacijų, kai toks 
dalyvavimas gali sukelti interesų konfliktą ; 

Siekiant išvengti klaidingų išvadų, netikslingo paraiškų 
vertinimo, užtikrinti, kad vertintojai yra susipažinę su Europos 
solidarumo korpuso programos principais, tikslais, kokybės 
standartais, Europos solidarumo korpuso Kokybės ženklo 
reikalavimais ir vertinimo gairėmis. 

 

Atsakingi asmenys – vyriausioji specialistė E. Mikoleiko, 
vyriausioji specialistė E. J. Daukšaitė 

Kiekvieną ESK Kokybės ženklo paraišką vertina du 
ekspertai, iš jų bent vienas – išorinis. JRA 
darbuotojai ir ekspertai pasirašo viešųjų ir privačių 
interesų derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracijas. JRA rengia ekspertams online 
mokymus, pateikia vertinimo gaires, primena apie 
nešališkumą, interesų derinimą, konfidencialumą.  
Prieš padalinant paraiškas vertinti, JRA darbuotojai 
sužiūri, ar nėra potencialaus interesų konflikto ir 
atsižvelgus į ekspertų pateiktą informaciją, paskirsto 
paraiškas vertinti. Taip pat priskyrus konkrečias 
paraiškas vertinti, ekspertas pasitikrina, ar gali visas 
paraiškas vertinti, jei negali informuoja JRA 
darbuotoją apie interesų konfliktą. Jei yra interesų 
konfliktas, ekspertas nušalinamas nuo vertinimo. 

ESK Kokybės ženklo atrankos komiteto sudėtis 
sudaryta iš skirtingų institucijų atstovų, patvirtinant 
JRA direktoriaus įsakymu. Atrankos komitetas 
vadovaujasi Erasmus+ akreditacijų atrankos 
komiteto reglamentu, kuris buvo atnaujintas ir 
patvirtintas 2022-05-06 įsakymu Nr. 2V-131(1.4), 
atsižvelgiant į Europos Komisijos reikalavimus. 
Kartu su reglamentu atnaujinta viešųjų ir privačių 
interesų derinimo,  konfidencialumo ir nešališkumo 
deklaracija, kurias atrankos komiteto nariai pasirašo 
prieš kiekvieną atrankos komiteto posėdį. Esant 
interesų konfliktui, jį deklaruoja ir yra nušalinamas. 

Atsižvelgiant į ekspertų pateiktus paraiškų kokybės 
vertinimus, ESK Kokybės ženklo atrankos komiteto 
rekomendaciją dėl Kokybės ženklo suteikimo, 
galutinis sprendimas dėl Kokybės ženklo suteikimo 
tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

Direktorius, kaip ir visi JRA darbuotojai, įsitraukę į 
Erasmus+ ir ESK  projektų administravimą, taip pat 
pasirašo viešųjų ir privačių interesų derinimo,  
konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijas 
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kiekvienų metų pradžioje (nauji darbuotojai, atėjus į 
darbą). 

13. Teisėkūra (norminių teisės aktų 
projektų rengimas, jų priėmimas) 

 

Užtikrinti Departamento darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymąsi ir 
kontrolę Departamente, darbuotojų savalaikius nusišalinimus nuo 
klausimų nagrinėjimo ir sprendimų rengimo, derinimo, priėmimo 
procedūrų . 

Iki 2022 m. rugsėjo 15 d. surengti mokymus departamento 
darbuotojams korupcijos prevencijos tema;  

Atsakingi asmenys – vyriausiasis patarėjas J. Meldžiukas 

2022 m. sausio 13 d. JRA darbuotojams buvo 
organizuoti mokymai Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo, korupcijos prevencijos tema, 
atsižvelgiant į LR Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymo ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių šias temas pasikeitimus. 

2022 m. gegužės 31 d. kartu su STT specialiąja 
agente patarėja Aira Gecevičiūte organizuoti 
mokymai JRA darbuotojams „Korupcijos 
samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupcijos 
rizikos viešuosiuose pirkimuose“. Dalyvavo 28 
darbuotojai. 

 
Vyriausiasis patarėjas _________________________                                                   Juozas Meldžiukas     
  (įstaigos vadovo ar jo įgalioto                                                             (parašas)                                                                        (vardas, pavardė) 
           asmens pareigos 


