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Šiandien:

1. INVEGOS veiklos skaidrumo įrankiai.
✓ Meniu

2. Rinkos ir Verslo skaidrumo pokyčiai, kurie apsimoka: 
✓ Išorinis spaudimas

3. Kai būti skaidriu – (ne)apsimoka:
✓ Patirtys. 



INVEGOS SKAIDRUMO 
ĮRANKIAI



Meniu

1. Pranešimų kanalas: anoniminis ir nebūtinai.
2. Interesų valdymas: deklaravimas, konfliktų atskleidimas, 

nusišalinimas...
3. Etiškas elgesys ir nepriekaištinga reputacija.
4. Kasmetinės apklausos dėl korupcijos tikimybės.
5. Duomenų ir Politikų viešinimas.
6. Sprendimai – ne vienose rankose, o efektyvi grandinė.
7. Bendravimas ir bendradarbiavimas!



RINKOS IR VERSLO 
SKAIDRUMO POKYČIAI



Teisės aktai, reikalavimai = išorinis
lūkestis

1. 2021-07-14 Nr. 2021-15850 - Korupcijos prevencijos įstatymas (įsigaliojo 2022-01-01).
Sisteminio, o ne fragmentiško požiūrio į korupcijos prevenciją formavimas.

2. 1997 m. birželio 19 d. Nr. VIII-275 Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų
finansavimo prevencijos įstatymas (PPTFPĮ). Reikšmingas pakeitimas nuo 2022-08-01.
JANGIS.

3. 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 dėl
sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo. (Kriterijai, pagal kuriuos
vertinama, ar ekonominė veikla yra laikytina tvaria aplinkos atžvilgiu)

4. 2021 m. birželio 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/2139, kuriuo
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/852 papildomas nustatant
techninės analizės kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kokiomis sąlygomis
ekonominė veikla laikoma svariai prisidedančia prie klimato kaitos švelninimo arba
prisitaikymo prie jos ir ar ta ekonominė veikla nedaro reikšmingos žalos kitiems
aplinkos tikslams.



Teisės aktai, reikalavimai = išorinis lūkestis

5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl žaliųjų
pirkimų tikslų nustatymo ir įgyvendinimo“. Kiek procentiškai turi būti žaliųjų pirkimų?

• LR aplinkos ministerija primena perkančiosioms organizacijoms, kad žalieji pirkimai 2022 m. turi sudaryti ne mažiau
kaip 50 %, o 2023 m. – 100 % viešųjų pirkimų vertės.

6. 2022-01-01 įsigaliojusi nauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostata (55 str., 12 dalis):
• „Perkančioji organizacija gali nustatyti socialinį pasiūlymų vertinimo kriterijų ir įvertinti, kiek tiekėjo ir subtiekėjo,

jeigu jis pasitelkiamas, darbuotojams mokamo darbo užmokesčio mediana per paskutinius 12 mėnesių (arba nuo
įregistravimo dienos, jeigu veikla vykdoma trumpiau kaip 12 mėnesių) viršija jo ir subtiekėjo, kurio pajėgumais
remiamasi, kilmės šalyje nustatytos atitinkamos ūkio šakos 0,8 vidutinės mėnesinės algos ar vidutinio valandinio
atlygio.

7. Lietuvos Respublikos Finansinės atskaitomybės įstatymas. Informacija, susijusi su
veiklos aplinkosaugos, socialiniais ir valdysenos aspektais, privalo būti atskleista
įmonių ataskaitose ir audituota finansinį auditą atliekančių įmonių.



SKAIDRUMAS – NE APSIMOKA



Patirtys (+): Covid-19

10 Covid-19
priemonių

dotacijos

garantijos

paskolos

2020-2022

48

102
290

Eur m

Teigiami sprendimai

> 4 700

> 8 200

< 700

Eur m

Eur m



Patirtys (+): karas, energijos krizė…



Patirtys (-), kurios neatsiperka

12

Er m

Eur m

dotacijos



Patirtys (-), kurios neatsiperka

48

Nustatyta neatitikimų – 177 vnt. 
(projektų)

Eur m

Priemonių – 7 
(paskolos ir dotacijos)

Atlikta patikrinimų – 13 
(projektų 1619 vnt.) 



Ačiū už dėmesį! 

• Kontaktams: Aistė Stonkienė

• Rizikų valdymo ir atitikties direktorė, 
Kokybės kontrolės skyriaus vadovė

• El. paštas: aiste.stonkiene@invega.lt

• Tel.: 8 615 694 58

• www.invega.lt
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http://www.invega.lt/

