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Antikorupcijos
komisija

Koordinuoti savivaldybės politikos įgyvendinimą 

korupcijos prevencijos srityje;

Tikslai

Išskirti prioritetines prevencijos ir kontrolės 

kryptis, nuosekliai įgyvendinant priemones, 

didinančias korupcijos prevencijos 

veiksmingumą.



Kur slypi 
Antikorupcijos komisijos

sekmė?

Aktyvi Antikorupcijos 
komisija

Efektyvi korupcijos 
prevencija

Tikslinga ir vieša 
veikla



Antikorupcijos komisijos vaidmuo
korupcijos prevencijoje

Dalyvavimas atliekant teisės aktų projektų
antikorupcinį vertinimą;

Dalyvavimas rengiant korupcijos prevencijos 
programas ir  išvadų dėl jų įgyvendinimo teikimas;

 Siūlymų ir pastabų dėl korupcijos prevencijos 
priemonių  vykdymo nagrinėjimas;

Visuomenės informavimas apie savo veiklą, 
vykdomas korupcijos prevencijos priemones 
savivaldybėje bei jų įgyvendinimo rezultatus;

Atliktų viešųjų pirkimų analizė;
 Informavimas apie galimus korupcijos atvejus.



Antikorupcijos komisijų 
probleminiai aspektai 
praktinėje veikloje

 Fragmentiška, pasyvi ir nerezultatyvi veikla;
 Formalus požiūris į korupcijos prevenciją ir nustatytų funkcijų

nevykdymas;
 Nuomonė, kad „pas mus viskas yra gerai“;
 Kompetencijos trūkumas;
 Veiklos viešumo stoka;
 Komisijos funkcijų neformalus delegavimas vienam Komisijos nariui (

paprastai atsakingam už korupcijos prevenciją);
 Teikiamų ataskaitų skirtingas periodiškumas.



Korupcijos prevencijos 
įstatymas 

 Korupcijos rizikos analizė;
 Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

(iki 2021-01-01 kovos su korupcija programos)
 Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;
 Informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba

einantį pareigas savivaldybės įstaigoje ar
įmonėje, pateikimas;

 Informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir
juridinių asmenų registrams;

 Visuomenės švietimas ir informavimas;
 Nustatytų korupcijos atvejų viešas

paskelbimas;
 Pranešimas apie korupcinio pobūdžio

nusikalstamas veikas.



Vietos savivaldai taikomos korupcijos prevencijos priemonės

Rekomenduotinos
 KPT nustatymas 

 Teisės aktų projektų antikorupcinis 
vertinimas 

 Kreipimasis dėl informacijos apie 
asmenį pateikimo 

 Visuomenės švietimas ir informavimas 

 Informacijos pateikimas registrams 

 Pareigų, kurias einantys asmenys 
privalo deklaruoti privačius interesus, 
sąrašo sudarymas

 Dovanų vertinimo ir saugojimo tvarka 

 Vidinis informacijos apie  pažeidimus 
teikimo kanalas

 Padalinys ar asmuo atsakingas už korupcijos 
prevenciją 

 Korupcijos prevencijos politika 

 Korupcijos prevencijos programa 

 Etikos / elgesio kodeksas

 Antikorupciniai mokymai

 Periodinis korupcijos ir kitų neteisėtų veiksmų 
rizikos vertinimas 

 Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Privalomos



KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS (KPT)
NUSTATYMAS VIETOS SAVIVALDOJE

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas - procedūra, kuria siekiama nustatyti 
įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė KPT ir  identifikuoti konkrečius 
korupcijos rizikos veiksnius bei juos valdyti.

Savivaldybės įstaigos 
veiklos srityse, kuriose 

egzistuoja didelė KPT, gali 
būti atliekama KRA

Veiklos sričių 
atitikties KPĮ 6 

str. 4 d. 
nustatymas

Nustatytų veiklos 
sričių, kuriose 

egzistuoja didelė 
KPT, įvertinimas 

Motyvuotos 
išvados dėl 

veiklos sričių, 
kuriose 

egzistuoja didelė 
KPT, surašymas 

Motyvuotos 
išvados 

pasirašymas ir 
pateikimas STT



KPT nustatymo atlikimo 

savivaldybių

įstaigos

ir 

subjektai

Įstaigos Subjektai

 Savivaldybės įstaigos ir įmonės; 

AB, UAB, kurių vienai ar kelioms 
savivaldybėms nuosavybės teise 
priklausančios akcijos suteikia daugiau 
kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų 
susirinkime. 

 Savivaldybių įstaigų 
vadovai;

 Savivaldybių įstaigų 
struktūriniai padaliniai 
arba asmenys, 
savivaldybių įstaigų 
vadovų įgalioti vykdyti 
korupcijos prevenciją ir 
jos kontrolę.



Klaidos atliekant KPT
savivaldybėje

 Vertinimas dažnai formalus, paviršutiniškas ir fragmentiškas;

 Išvados nemotyvuotos ir neargumentuotos;

 Rizikos įvardintos neaiškiai arba visai neįvardintos;

 Akcentai ne į taikymo praktiką, o į formalų, procedūrinį 
atlikimą teisiniam reglamentavimui;

 Nenumatoma priemonių nustatytai rizikai šalinti ar valdyti, o 
numatytos priemonės įgyvendinamos formaliai ar visai 
neįgyvendinamos.



Antikorupcijos komisijos vaidmuo

įgyvendinant KPT nustatymą savivaldybėje

 Realus dalyvavimas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė KPT, atrankoje;

 Reikšmingos informacijos analizė, nustatant papildomas veiklos sritis, kuriose 
yra tikslinga atlikti KPT nustatymą;

 Pasiūlymų teikimas dėl identifikuotų rizikų valdymo, sumažinimo ir (ar) 
pašalinimo;

 Tinkamos kontrolės savivaldybėse bei jos valdomose įstaigose bei įmonėse 
užtikrinimas įgyvendinant priemonę.



TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIS 
VERTINIMAS VIETOS SAVIVALDOJE (AV)

Teisės aktų projektų vertinimas, siekimas nustatyti numatomo teisinio reguliavimo 
trūkumus, galinčius sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti 
nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai

Savivaldybių įstaigų 
atliktus AV gali nagrinėti 

ir teikti pastabas



Antikorupcinio 
vertinimo nauda

 Savivaldybės įstaigos įvaizdis

 Neigiamų pasekmių išvengimas

 Visuomenės pasitikėjimas 

savivaldybės įstaiga

 Stop korupcijos rizikos veiksniams

 Sričių indentifikavimas

 Praktikos formavimas



Antikorupcinio vertinimo esminiai aspektai

Teisės akto projektą    
antikorupciniu požiūriu 
vertina ne rengėjas, o 
vertintojas

Vertintojui negali būti 
pavedama atlikti jo 
paties rengto teisės 
akto projekto 
antikorupcinio 
vertinimo

Vertinami tik 
norminiai teisės 
aktų projektai

Atliekamas per ne 
trumpesnį negu 3 
d. d. terminą



Probleminiai aspektai atliekant AV 
savivaldybėje

 Netikima nauda; 

 Vertinimą atlieka rengėjai, o ne vertintojai; 

 Vertintojų kompetencijos trūkumas;

 Klausimas ,,Ką vertinti?“ 

 Formalus vertinimų atlikimas;

 AV pažymų neskelbimas viešai;

 Stebėsenos stoka.



Antikorupcijos komisijos vaidmuo

įgyvendinant AV savivaldybėje

 Padėti atrinkti vertintinus, tai yra norminio pobūdžio teisės aktų projektus;

 Peržiūrėti įvertintus teisės aktų projektus ir teikti savo pastebėjimus;

 Pasiūlymų teikimas dėl vidaus teisės aktų tobulinimo;

 Savivaldybės institucijų rengiamų teisės aktų projektų monitoringo vykdymas; 

 Antikorupciniu požiūriu ydingo teisė akto projekto antikorupcinio vertinimo 
iniciavimas.



Antikorupcijos komisijų veiksmingas dalyvavimas kuriant 
antikorupcinę aplinką vietos savivaldoje

 Priminti savivaldybės administracijai apie privalomų korupcijos prevencijos

priemonių įgyvendinimą.

 Turint informacijos signalizuoti tarybos narius, už korupcijos prevenciją

atsakingus valstybės tarnautojus, savivaldybės administracijos vadovus apie

pastebėtas teisinio reguliavimo spragas bei korupcijos rizikos veiksnius

veikloje.

 Užtikrinti antikorupcinės priemonės vykdymo kontrolę;

 Viešinti komisijos veiklą bei nepamiršti informaciją atnaujinti.



Antikorupcijos komisijų veiklos stiprinimas kovos su 
korupcija politikos koordinavimo srityje 

 Komisijos pirmininko paskyrimo tvarkos, posėdžių organizavimo periodiškumo

tobulinimas;

 Teisių ir veiklos garantijų aiškus nustatymas įstatyminiu lygmeniu;

 Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų taikymas komisijos nariams;

 Bendradarbiauti su kitų savivaldybių antikorupcijos komisijų nariais bei keistis

gerąja patirtimi;

 Įpareigojimas deklaruoti privačius interesus.



Savivaldybių 
verslo 
taryba

• Sudaryti vienodas sąlygas visų verslo subjektų 
interesų atstovavimui Verslo tarybos veikloje;

• Užtikrinti Verslo taryboje veikiančių verslo subjektų 
atstovų objektyvumą ir nešališkumą;

• Užtikrinti Verslo tarybos veiklos skaidrumą, veiklos 
viešinimą;

• Užkirsti kelią verslo subjektų atstovų – Verslo 
tarybos narių neteisėtam lobizmui.

Susipažinti su antikorupcinio vertinimo išvada galite LRS TAIS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/6e557300a1ad11ebb458f88c56e2040c?positionInSearchResults=1&searchModelUUID=cb823f34-95d5-4902-a3c9-329916ce20e3


KORUPCIJOS PREVENCIJA –> MOKOMOJI IR METODINĖ MEDŽIAGA

METODINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/7452
https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/mokomoji-ir-metodine-medziaga/antikorupcines-aplinkos-kurimas-viesajame-sektoriuje/7455


Ačiū už dėmesį
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