
Interesų konfliktai ir 
jų valdymas



Darbuotojai / 
Tarnautojai 

Valstybė / 
Darbdavys / 
Vadovai

LOJALUMAS

SĄŽININGUMASPASITIKĖJIMAS

PAGARBA

VIEŠASIS / 
DARBDAVIO 
INTERESAS

PRIVATŪS 
(ASMENINIAI) 

INTERESAI





Kontrolė

Laisvė

P
a

si
ti

k
ė

ji
m

a
s

N
e

p
a

sitik
ė

jim
a

s

Perdėta kontrolė
Adekvati kontrolė

Aplaidus 
nerūpestingumas

Lengvabūdiškas 
pasitikėjimas

Pasitiki, bet 
kontroliuoja

Pasitiki, bet 
nekontroliuoja

Nepasitiki, bet 
kontroliuoja

Nepasitiki, bet 
nekontroliuoja



Pagrindiniai faktai

01.

Statusas

Pirmos kategorijos 
nacionaliniam saugumui 
užtikrinti svarbi įmonė
Vykdanti gyvybiškai 
svarbias valstybei 
funkcijas
Tvarkanti ypatingos 
svarbos informacinę 
infrastruktūrą

Darbuotojai

~ 1 500 darbuotojų
Iš jų ~ 800 turi 
deklaruojančių 
asmenų statusą

Pagrindinė veikla

Objektų registravimas ir 
duomenų teikimas
Valstybės registrų ir 
informacinių sistemų 
tvarkymas bei vystymas





Pirma asociacija su Registrų centru 

KOG: Registrų centro reputacijos tyrimas 2020

02.

Gyventojai Įmonės



Jautriausios veiklos sritys

03.

Bendrosios

Strateginis 
planavimas 
Viešieji pirkimai 
Teisėkūra ir 
teisinis 
atstovavimas
Personalo 
valdymas

Komercinės

Kadastriniai 
matavimai 
Turto vertinimai
Energetinio 
naudingumo 
vertinimas
El. parašas 

Administracinės

Registrų objektų 
registravimas
Skundų (ginčų) 
nagrinėjimas
Administracinė 
teisena ir bylų 
nagrinėjimas
Duomenų 
teikimas



Rizikos pavadinimas Pradinė rizikos lygio 
reikšmė

Valdymo priemonių 
įgyvendinimo terminas

Rizikos lygio reikšmė 
įgyvendinus valdymo 
priemones

Interesų konfliktai 3 - Didelė 2021-03-30 2 - Vidutinė

Piktnaudžiavimas 3 - Didelė 2021-03-30 2 - Vidutinė

Vertikalūs (vidiniai) 
interesų konfliktai 
viešuosiuose pirkimuose

3 - Didelė 2020-12-31 1 - Maža

Atstovavimų apribojimų 
nesilaikymas

2 - Vidutinė - 1 - Maža

Nepotizmas 1 - Maža - -

Neteisėta lobistinė veikla 1 - Maža - -

Privačių interesų 
nedeklaravimas

1 - Maža - -

Rizikų valdymas

04.



Prevencijos ir valdymo priemonės

05.

Galimi interesų konfliktai

Deklaracijų pateikimo kontrolė
Deklaracijų turinio analizė
Išankstinės rekomendacijos
Sprendimų peržiūra
Mokymai ir konsultacijos

Faktiniai interesų 
Konfliktai

Nusišalinimai 
Nušalinimai
Veiklos vertinimai
Poveikio priemonės 

Apribojimai ir 
draudimai 

Dovanos, paslaugos ir 
renginiai 
Teisė atstovauti ir 
atstovavimas
Apribojimai pereinant į 
kitą darbą 



Reikalavimas 
pateikti 

pretendento 
deklaraciją

Informavimas 
apie pareigą 

deklaruoti 

Supažindinimas 
su tvarkomis / 

Privalomi 
mokymai / Žinių 

patikrinimo 
testas

Deklaracijos 
pateikimas / 

Tikslinimas ir 
papildymas 

Deklaracijų 
turinio   

tikrinimas

Išankstinės 
rekomendacijos

Priimtų 
sprendimų 

patikrinimas

Nusišalinimai 
ir jų 

pagrįstumo 
vertinimai

Nušalinimai / 
Veiklos 

patikrinimai  

Informavimas 
apie priimtą 

pasiūlymą 
pereiti į kitą 

darbą

Atstovavimo 
apribojimai / 

Lobistinė 
veikla 

Įsidarbinus Pateikus deklaraciją Kilus interesų konfliktui
Siekiant 

įsidarbinti
Atvėsimas

06.
Prevencija, valdymas ir kontrolė

Apribojimai, draudimai ir prievolės





Sėkmės!

Giedrius Cininas

prevencija@registrucentras.lt

https://www.registrucentras.lt/korupcijosprevencija/

mailto:prevencija@registrucentras.lt
https://www.registrucentras.lt/korupcijosprevencija/

