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Antikorupcinės politikos kūrimas 
VVĮ ir SVĮ



(II) VVĮ ir SVĮ 
kontroliuojančiame 

juridiniame asmenyje 
nėra atsakingo už 

korupcijai atsparios 
aplinkos kūrimą 

subjekto

Už korupcijos 
prevenciją atsakingas 
asmuo - tiesiogiai 
pavaldus ir 
atskaitingas tik VVĮ ar 
SVĮ vadovui

Nesant subjekto -
korupcijos prevencijos
politika formuojama 
kontroliuojančio
asmens iniciatyva.  

UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ
ATSAKINGAS PAREIGŪNAS

(I) VVĮ ir SVĮ dirba 
200 ar daugiau
asmenų

Kontaktai turi būti 
skelbiami viešai 
įmonės interneto 
svetainėje
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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖS NUSTATYMAS

- Atliekamas savo nuožiūra konkrečioje veiklos 
srityje;
- viešojo sektoriaus subjekto, kuriam VVĮ ar SVĮ 
yra pavaldi ir (ar) kurios valdymo sričiai yra 
priskirta, siūlymu.

INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

TEISĖS AKTŲ ANTIKORUPCINIS
VERTINIMAS

ELGESIO STANDARTŲ 
DIEGIMAS
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- Tinkamas privačių interesų deklaravimas;
- nusišalinimas nuo tarnybinių pareigų, 

susijusių su privačiais interesais;
- rizikų valdymas dėl „besisukančių durų“ 

situacijų;
- bendradarbiavimas su valstybinėmis 

institucijomis.

Vidiniams teisės aktams ar jų projektams, pvz.:  
- viešųjų pirkimų inicijavimo, vykdymo, viešųjų 
pirkimų komisijos sudarymo, pretenzijų 
nagrinėjimo, nusišalinimo nuo sprendimų 
tvarkoms, procedūroms ar taisyklėms. 

- Elgesio kodeksas;
- Etikos kodeksas.
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INFORMACIJOS APIE ASMENĮ
PATEIKIMAS

- dėl skiriamų VVĮ ir SVĮ struktūrinių padalinių, 
nesančių kituose struktūriniuose padaliniuose, 
vadovų ir jų pavaduotojų.

KORUPCIJOS RIZIKOS VALDYMO
VERTINIMAS

ATSPARUMO KORUPCIJAI LYGIO
NUSTATYMAS

LOBISTINĖ VEIKLA SVĮ IR VVĮ
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- ar laikomasi korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;

- ar užtikrinamas rizikų valdymas ir vidaus 
kontrolė;

- ar įgyvendinamos korupcijos prevencijos 
priemonės. 

- Kiek ir kokių korupcijai atsparios aplinkos kūrimo 
priemonių yra įdiegta;
- priemonių diegimo kokybė ir praktinis 
pritaikomumas;
- pasiektas rezultatas.

Nuo 2021 m. deklaruoti apie vykdomą lobistinę 
veiklą prievolę turi:
- lobistais užsiregistravę asmenys
- ir asmenys, kurių atžvilgiu vykdoma ši veikla.
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DĖMESYS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ
SKAIDRUMUI

-Korupciniu požiūriu viena rizikingiausių VVĮ ir SVĮ 
veiklos sričių; 
- Vadove pateikiamos priemonės, rekomendacijos 
kaip sumažinti korupcinių veikų rizikas 
viešuosiuose pirkimuose. 

PARAMOS SKYRIMAS

DOVANŲ POLITIKA VIDINIAI INFORMACIJOS APIE
PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALAI IR
PRANEŠĖJŲ APSAUGA
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- įmonė yra pasitvirtinusi paramos teikimo politiką;
- viešinami duomenys apie tai, kam ir kokio dydžio 

parama buvo skirta;
- paraiškų vertinimas atliekamas laikantis 

aukščiausių skaidrumo, standartų.

- Svarbu žinoti dovanos ir kyšio skirtumus;
- priklausomai nuo dovanos vertės, nuo to kam, 

kokiomis aplinkybėmis, kaip dažnai, kokiu tikslu
ar už ką ji teikiama, dovana gali būti vertinama 
kaip neteisėta nauda arba kyšis. 

DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIS
ŠVIETIMAS
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Korupcijos rizikos VVĮ ir SVĮ



Pirkimo metu 
nesistengiama 
užtikrinti
pakankamos 
tiekėjų 
konkurencijos

Nepakankama 
pirkimų ir 
sudarytų
sutarčių kontrolė

Neužtikrinamas 
efektyvaus 

interesų
konfliktų 

valdymas ir 
prevencija

Neviešinamos 
pirkimo sutartys

Neužtikrinamas 
nešališkas 
pretenzijų
nagrinėjimas

Neišnaudojamos 
centralizuotų
pirkimų 
galimybės

Nepakankamas 
vykdomų viešųjų
pirkimų kontrolės 
mechanizmas

Neužtikrinama 
inovatyvių

viešųjų
pirkimų vykdymo 

centralizuota
priežiūra ir 

kontrolė
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SVĮ ir VVĮ  vykdomų viešųjų pirkimų srityje:



Nenustatytos 
nekilnojamojo
turto nuomos 
procedūros

Neviešinama 
informacija apie
nekilnojamojo 
turto nuomos
sandorius

Nėra aišku, kaip 
nustatoma 

pradinė
parduodamo 
turto kaina

Nekilnojamojo 
turto pardavimas
tiesioginių derybų 
būdu ne visada
vykdomas 
skaidriai

Neužtikrinama,
kad nekilnojamojo 
turto nuomos ar
pardavimo 
sandoriai nebūtų 
sudaromi
su bendrovės 
darbuotojais

Kilnojamojo turto 
pardavimo 
praktika
ne visuomet 
skaidri, o kai 
kuriais atvejais
nereglamentuota
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VVĮ turto disponavimo srityje:



Neatskirtos įmonių 
priežiūros ir
koordinavimo 
funkcijos

Neužtikrinta 
skaidri vadovų, 
valdybos
narių skyrimo 
tvarka

Neužtikrinta 
skaidri vadovą
pavaduojančio 

asmens skyrimo
tvarka

Atrankos į 
pareigas 
neviešinamos

Nesikreipimas į STT 
dėl informacijos
apie asmenį, 
siekiantį eiti arba 
einantį
pareigas SVĮ

Nepakankama 
interesų konfliktų
kontrolė
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SVĮ valdymo srityje:



SVĮ darbuotojai, susiję giminystės, santuokos
ryšiais

VVĮ darbuotojai, susiję giminystės, santuokos
ryšiais

Kai kuriuose SVĮ ir VVĮ giminaičių skaičius viršija

SVĮ darbuotojų turi giminių, dirbančių
kontroliuojančioje įstaigoje

Nepotizmo rizikos VVĮ ir SVĮ
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19 %

20 %

40 %

6 %



Antikorupcinių priemonių nauda SVĮ ir VVĮ
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Išvengiama 
teisinio 

persekiojimo 
grėsmės

Išsaugoma 
įmonės 

reputacija ir 
pasitikėjimas

Išvengiama 
didesnių veiklos 

sąnaudų

Investuotojų 
pritraukimas, 

finansinis 
augimas



Ačiū už dėmesį!



Klausimai?

Daugiau
Informacijos:


