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Subjektas, atlikęs įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą: Viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis 

geležinkelis“ (toliau – Įstaiga arba ASG) vyriausioji patarėja Regina Shoaib. 

Analizuotas laikotarpis: 2021 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. 

Naudoti analizės metodai ir veiksmai: vertinant esamas aplinkybes bei situaciją nagrinėta bei aiškintasi, ar Įstaiga yra priėmusi teisės aktus, 

reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę 

analizuojamoje ir tiriamoje srityje. Ar tiriamos srities Įstaigos teisės aktai reglamentuoja darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės 

procedūras. Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti naudoti klausimynų, sisteminės analizės, palyginimo bei apibendrinimo metodai. 

 
 
 

Eil. 

Nr. 

 

 

Veiklos sritis 

 

 
Esami faktai, 

aplinkybės, 

situacija 

 

 
Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

 
 

Nustatytų korupcijos rizikos 

veiksnių pagrindimas 

 
Esamos nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių valdymo ar 

šalinimo priemonės 

 
 

Priemonės, kurių siūloma imtis 

nustatytiems korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti ar pašalinti 

Priemonės, kurių 

siūloma imtis 

didelei korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei įstaigos 

veiklos srityje 
šalinti 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  analizuojama veiklos 
sritis 

(trumpai aprašoma 
esama situacija, aktualus 

teisinis reguliavimas) 

(nurodomas konkretus 
Korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. 

punktas, kurį veiklos 
sritis atitinka. 

Jei veiklos sritis vertinta 

Įstaigos iniciatyva ar 
valstybės institucijų 

pavedimu, apie tai taip 
pat pažymima šioje 
skiltyje) 

(pateikiamas detalus, teisės aktais, 
faktinėmis aplinkybėmis, statistiniais 

duomenimis pagrįstas kiekvieno 

rizikos veiksnio aprašymas ir 
pagrindimas) 

(nurodomos priemonės ir 
veiksmai, kurių įstaiga iki 

šiol ėmėsi korupcijos 

rizikos veiksniams 
analizuojamoje veiklos 

srityje valdyti ar šalinti, 

įvertinamas jų taikymo 
efektyvumas ir tolesnio 

taikymo perspektyvos) 

(nurodomos siūlomos priemonės, 
jų vykdymo terminai ir atsakingi 

asmenys) 

(nurodomos 
siūlomos 

priemonės, jų 

vykdymo terminai ir 
atsakingi asmenys) 

1. Viešųjų pirkimų organizavimas (prekių, paslaugų, darbų)  

1.1. Prekių, 
paslaugų ir 

Įstaigos 

direktoriaus 

Korupcijos 

prevencijos 
Patvirtinti dviejų Įstaigos 

skyrių nuostatai. 
 

Siekiant 
konkretizuoti 
Įstaigos padalinių 

Parengti teritorinių 
skyrių nuostatus juose 
įtvirtinant pavyzdinį 
inicijuojamų pirkimų  

Pavesti 
Fondo 
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Eil. 

Nr. 

 

 

Veiklos sritis 

 

 
Esamos situacijos 

aprašymas 

 

 
Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

 
 

Nustatytų korupcijos rizikos 

veiksnių pagrindimas 

 
Esamos nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių valdymo ar 

šalinimo priemonės 

 
 

Priemonės, kurių siūloma imtis 

nustatytiems korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti ar pašalinti 

Priemonės, kurių 

siūloma imtis 

didelei korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei įstaigos 

veiklos srityje 
šalinti 

 darbų 

poreikio/poreiki

o pirkimui 

formavimas 

įsakymu 

patvirtinti 

padalinių 

nuostatai, 

darbuotojų 

pareigybių 

aprašymai, 

pirkimų 

iniciatoriai, 

pirkimų 

organizatorius ir 

vykdytojas, taip 

pat patvirtintas 

mažos vertės 

pirkimų tvarkos 

aprašas. 2022 m. 

priimtas naujas 

kompetentingas 

darbuotojas 

viešųjų pirkimų 

įstatymo 6 str. 4 
d. 5 p., veiklos 

sritis vertinta 

Įstaigos 

iniciatyva ir 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

pavedimu 

(nesant 

imperatyviai 

įstatyminei 

pareigai). 

Patvirtintas mažos vertės 

viešųjų pirkimų tvarkos 

aprašas (toliau    – 

Aprašas),     patvirtintas 

2022 m. Lietuvos 

Respublikos susisiekimo 

ministerijos atlikto 

audito rekomendacijų 

įgyvendinimo planas. 

Atlikti veiksmai dėl 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos rekomendacijos 

viešuosius pirkimus virš 

15‘000 Eur vykdyti per 

CVPIS. 

Vykdomas 

funkcijas ir jų 

apimtis, 

sukonkretinti ir 

atskirti, kuris 

padalinys 

atsakingas už 

kokios rūšies 

viešuosius 

pirkimus, 

pakartotinai 

peržiūrėti ir 

įvertinti Įstaigos 

padalinių 

nuostatus juose 

nustatant ir 

įtvirtinant 

kiekvieno iš 

padalinių 

inicijuojamų 

rūšių sąrašą. Pirkimų 

organizatoriui ir 

vykdytojui viešuosius 

pirkimus nuo 15‘000 

Eur sumos atlikti per 

CVPIS ir apie 

vykdomus pirkimus 

nuolatos informuoti 

Įstaigos direktorių, 

ypatingai jei 

susiduriama su kokiais 

nors nesklandumais. 

. 

Iki 2022 m. 

kovo 1 d.: 

1. Įtvirtinti 

Įstaigos 

padalinių 

nuostatuose 

Preliminarųjį 

(pavyzdinį) 

kiekvieno 

padalinio 

inicijuojamus 

viešuosius 

pirkimus;  

2. 2. Nuo 

15‘000 Eur 

sumos 

viešuosius 

pirkimus 

vykdyti tik 

per CVPIS; 

1.2. Pirkimų 

planavimas ir 

plano keitimas 

 Padalinių nuostatuose: 



1.3. Pirkimo 

iniciavimas ir 

vykdymas 

organizavimui ir 

vykdymui. 

Peržiūrėti 

viešųjų pirkimų 

dokumentai, 

nuspręsta 

atsižvelgti į STT 

pateiktą pastabą 

dėl 15,000 Eur 

vertės pirkimų 

vykdymo per 

CVPIS. 2022 m. 

atliktas Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerijos 

auditas viešųjų 

pirkimų srityje.  

Viešųjų pirkimų 

dokumentacija 

pakoreguota 

pagal šio audito 

išvadasPriimtas 

spendimas šią 

sritį išanalizuoti 

ir korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

požiūriu. 

 

 

 viešųjų pirkimų 

preliminarųjį 

sąrašą.  

Reikalinga 

reguliariai 

peržiūrėti viešųjų 

pirkimų planą, 

nustatant realius 

pirkimų poreikius 

einamuoju 

laikotarpiu.  

 

1. konkrečiai nustatyti 

preliminarųjį kiekvieno 

padalinio inicijuojamų 

viešųjų pirkimų 

sąrašas; 

2. numatyti konkretų 

subjektą/us, kuris/ie 

pildo supaprastintą 

viešojo pirkimo  

paraišką. 

3. 3. Savaitinio 

susirinkimo 

metu 

informuoti 

Įstaigos 

vadovą apie 2 

punkte 

nurodytų 

viešųjų 

pirkimų 

vykdymo 

eigą bei 

problematiką 

viešųjų 

pirkimų 

srityje (jei 

tokia 

konkrečiu 

momentu 

pasitaikanti).  
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Eil. 

Nr. 

 

 

Veiklos sritis 

 

 
Esamos situacijos 

aprašymas 

 

 
Nustatyti korupcijos 

rizikos veiksniai 

 
 

Nustatytų korupcijos rizikos 

veiksnių pagrindimas 

 
Esamos nustatytų 

korupcijos rizikos 

veiksnių valdymo ar 

šalinimo priemonės 

 
 

Priemonės, kurių siūloma imtis 

nustatytiems korupcijos rizikos 

veiksniams valdyti ar pašalinti 

Priemonės, kurių 

siūloma imtis 

didelei korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybei įstaigos 

veiklos srityje 
šalinti 

    socialinio draudimo 

fondo valdybos prie 

Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 

viešojo  pirkimo 

komisijos ir pirkimo 

organizatoriaus darbo 

reglamentas, patvirtintas 

Fondo valdybos 

direktoriaus 2015 m. 

balandžio 20 d. įsakymu 

Nr. V-199 (Fondo 

valdybos direktoriaus 

2017 m. gruodžio 22 d. 

įsakymo  Nr.  V-695 
redakcija). 

m. korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

2021 - 2022 metų 

priemonių plane 

nustatytos 

korupcijos 

prevencijos 

priemonės. 

3. 3. Kas savaitinio 

Įstaigos direktoriaus ir 

tiesiogiai pavaldžių 

darbuotojų susirinkimo 

metu išklausyti ir 

aptarti situaciją viešųjų 

pirkimų vykdymo 

srityje. 

. 

 

3. Teisėkūros (norminių teisės aktų projektų rengimas, jų priėmimas) 

3.3. Norminio 

teisės akto

 projekt

o 

antikorupcinis 

vertinimas 

Atskirų tvarkų 

šiuo aspektu 

Įstaigoje nėra 

patvirtinta, 

atsižvelgiant į 

Įstaigos veiklos 

specifiką, t.y. 

Įstaigos ribotą 

savarankiškumą 

– Įstaigą valdo 4 

dalininkai, kurių 

sprendimas dėl 

esminių Įstaigos 

Korupcijos 

prevencijos 
įstatymo 6 str. 
4 
d. atžvilgiu 

veiklos sritis 

vertinta 

Anykščių rajono 

savivaldybės 

pavedimu (bei 

savo iniciatyva). 

Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministerijos 

2022 m. atlikto viešųjų 

pirkimų audito 

rekomendacijos; 

Specialiųjų tyrimų 

tarnybos pateikta 

rekomendacija 

reglamentuoti Įstaigos 

viešųjų pirkimų 

taisyklėse, kad pirkimai 

nuo 15‘000 Eur vykdomi 

per CVPIS. 

Lietuvos 
Respublikos 
susisiekimo 
ministerijos 2022 
m. atlikto viešųjų 
pirkimų audito 
rekomendacijų 
įgyvendinimo 
planas; 
Specialiųjų tyrimų 
tarnybos pateiktos 
rekomendacijos 
reglamentuoti 
Įstaigos viešųjų 

Sekti rekomendacijų 

įgyvendinimą, vidinių 

Įstaigos norminių teisės 

aktų rengimą 

organizuoti 

atsižvelgiant į 

rekomendacijas, esant 

reikalui inicijuoti 

antikorupcinį norminio 

teisės akto vertinimą, 

trūkstant žmogiškųjų 

išteklių bei 

kompetencijos dėl 

Pavesti 
Įstaigos 
darbuotojui, 
atsakingam už 
viešųjų 
pirkimų 
organizavimą 
bei vykdymą 
ir darbuotojui, 
atliekančiam 
Įstaigoje 
korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybės 



norminių teisės 

aktų lemiamas. 

Savarankiškų 

norminių teisės 

aktų ar teisės 

aktų projektų 

Įstaiga nerengia, 

norminių teisės 

aktų rengimo 

darbo grupėse 

nedalyvauja, 

Įstaigoje, 

pagrinde, 

rengiami 

individualaus 

pobūdžio teisės 

aktai, Įstaigos 

vidinės tvarkos 

periodiškai 

peržiūrimos 

vieno iš 

dalininkų 

auditorių, t.y. 

Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo 

ministerijai 

vykdant vidinius 

auditus. Tokia 

peržiūra, iš 

esmės, apima ir 

pirminį 

antikorupcinį 

vertinimą. 

Atsižvelgiant į 

tai, kad Įstaigos 

vidinės tvarkos 

nėra itin 

išplėstinės ir 

reguliuojančios 

pirkimų taisyklėse, 
kad pirkimai nuo 
15‘000 Eur 
vykdomi per 
CVPIS 
įgyvendinimas. 

metodinės pagalbos 

kreipiantis į Lietuvos 

Respublikos 

susisiekimo ministeriją. 

analizę, sekti 
Įstaigos 
viešuosius 
pirkimus 
reglamentuoja
nčius teisės 
aktus, vidinių 
teisės aktų 
atitikimą 
įstatymams 
bei 
poįstatyminia
ms teisės 
aktams, esant 
pagrindui, 
imtis veiksmų 
dėl Įstaigos 
norminių 
teisės aktų 
antikorupcinio 
vertinimo.  



didelį spektrą 

santykių – itin 

detalaus ir 

išplėstinio 

vertinimo 

poreikis 

objektyviai 

nesusidaro. 

 
 
 
 
 
 

Direktorius                 Darius Liutikas 
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ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUSTATYTIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS 

 

2022-08-24 

 

Veiklos sričių atitikties kriterijams vertinimo laikotarpis: 2021 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d. 

Vertinimą atliko: Viešosios įstaigos ,,Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (toliau – Įstaiga arba ASG) vyriausioji patarėja Regina Shoaib. 

  

Veiklos srities atitiktis kriterijui žymima taip: ⮽; susiję ir reikalingi komentarai nurodomi skaičiais 
 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

Eil. 

Nr. 

 

 

 

 
Veiklos sritis 

Kriterijai (Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d.) 

 
 

1) padaryta 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstama 

veika 

 
2) pagrindinės 

funkcijos yra 

kontrolės ar 

priežiūros 

vykdymas 

 

3) atskirų valstybės 

tarnautojų funkcijos, 

uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė 

nėra išsamiai 

reglamentuoti 

 
 

4) veikla yra susijusi su 

leidimų, nuolaidų, 

lengvatų ir kitokių 

papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu 

 

5) daugiausia priima 

sprendimus, 

kuriems nereikia 

kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo 

 
 

6) naudojama 

valstybės ar tarnybos 

paslaptį sudaranti 

informacija 

 
7) anksčiau atlikus 

korupcijos rizikos 

analizę, buvo 

nustatyta veiklos 

trūkumų 

. Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų 

organizavimas 

       

1.1. Prekių, paslaugų ir darbų poreikio 
formavimas 

    X   

1.2. Pirkimų planavimas ir plano keitimas     X   

1.3. Pirkimo iniciavimas ir vykdymas     X   

2. Viešųjų pirkimų sutarčių sudarymo ir 

vykdymo kontrolė 

       

2.1. Viešojo pirkimo sutarties rengimas ir 
derinimas 

    X1   

2.2. Viešojo pirkimo sutarties vizavimas, 

 pasirašymas ir pateikimas kitai sutarties šaliai 

    X2   

2 



 
 

2.3. Viešojo pirkimo sutarčių, jų įvykdymo 

užtikrinimo dokumentų registravimas, 

originalų  saugojimas,  informavimas  apie 
pasirašytas sutartis ir jų kopijų pateikimas 

    X   

2.4. Viešojo pirkimo sutarties vykdymas ir 
kontrolė 

    X3   

3. Teisėkūros (norminių teisės aktų projektų 

rengimas, jų priėmimas) 

       

3.1. Norminio teisės akto projekto rengimas     X4   

3.2. Norminio teisės akto projekto derinimas su 
Įstaigos dalininkais 

    X   

3.3. Norminio teisės akto projekto antikorupcinis 
vertinimas 

    X5   

3.4. Norminio teisės akto projekto teikimas 

išvadoms dalininkų/dalininkų atstovų 

pastaboms ir pasiūlymams gauti 

    X   

3.5. Norminio teisės akto projekto priėmimas     X6   

 

X1 – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai atlikus viešųjų pirkimų srities auditą, pateikta rekomendacija mažinti pirkimų iniciatorių skaičių. Kadangi 

ši rekomendacija aktuali ir antikorupciniu požiūriu, patvirtintas naujas pirkimų iniciatorių skaičius, šią funkciją vykdančių darbuotojų ratą apribojant iki keturių. 

X2 – sutartys dažnai sudaromos per CPO viešojo pirkimo sistemą, taip pat per CVPIS. 

X3 – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai atlikus viešųjų pirkimų srities auditą bei Specialiųjų tyrimų tarnybai po atlikto korupcijos rizikos vertinimo 

pateikus rekomendaciją viešuosius pirkimus nuo 15‘000 Eur vykdyti per CVPIS, į šią rekomendaciją atsižvelgta. 

X4 – Įstaiga pasižymi specifiškumu – jos valdymą apsprendžia keturi dalininkai, todėl pagrindinių norminių teisės aktų rengimas, derinimas bei tvirtinimas 

yra tiesiogiai susijęs su dalininkų sprendimais (t.y. akivaizdus Įstaigos savarankiškumo ribotumas šiuo aspektu). 

X5 – dėl Įstaigos žmogiškųjų išteklių ir kompetencijų trūkumo, šiuo aspektu kuruojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos. 

X6 – priimama esant Įstaigos dalininkų pritarimui teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Vidiniai Įstaigos norminiai teisės aktai apsiriboja, pagrinde, 

individualaus pobūdžio teisės aktais (įsakymai dėl darbuotojų atostogų, darbo grafikų tvirtinimo). Įstaigos vidiniai norminiai teisės aktai nuolatos peržiūrimi 

vidinių auditų, paprastai atliekamų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.  

 

Direktorius                                                                                                                                                                                            Darius Liutikas   



ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 4 DALYJE NUSTATYTIEMS 

KRITERIJAMS VERTINIMO PAAIŠKINIMAI 

 

Įstaigos veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, jeigu atitinka vieną ar kelis iš Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. nustatytų 

kriterijų. 

Jeigu įstaigos veiklos sritis neatitinka nei vieno iš Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 

nustatyto kriterijaus, tolesnis jos vertinimas neatliekamas ir Įstaigos rengiamoje motyvuotoje išvadoje 

dėl Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo 

neaptariamos. 

 

Vertinimo kriterijų paaiškinimai (kokiais vadovautasi bei remtasi atliekant viešųjų pirkimų 

srities Įstaigoje vertinimą): 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Atitiktis šiam kriterijui nustatoma 

vertinant, ar per analizuojamąjį laikotarpį įstaigoje (įstaigos padalinyje, valdymo sričiai 

priklausančioje įstaigoje) buvo užfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 

straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat vertinama, ar 

įstaigoje buvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už 

kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

Vertinama, kad įstaigos (įstaigos valdymo sričiai priklausančios įstaigos, padalinio) veikla atitinka šį 

kriterijų, neatsižvelgiant į minėtų neteisėtų veikų tyrimo baudžiamojo proceso (administracinio 

nusižengimo bylos nagrinėjimo ar tarnybinio nusižengimo tyrimo) stadiją. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Vertinama, kad įstaigos veikla 

atitinka šį kriterijų, jei nustatoma, kad įstaigai (įstaigos padaliniui, įstaigos valdymo sričiai 

priklausančiai įstaigai, atskiriems jų valstybės tarnautojams ar darbuotojams) suteikti įgaliojimai 

vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir / ar juridiniai asmenys laikosi 

įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, 

nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. 

3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Vertinama, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jei 

nustatoma, kad valstybės tarnautojų ar darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, 

darbo ir sprendimų priėmimo tvarka neapibrėžti / nepakankamai apibrėžti jų pareigybių aprašymuose, 

kituose įstaigos ar kitų subjektų priimtuose įstaigos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, yra 

įstatymų ir / ar jų įgyvendinamųjų teisės aktų ir / ar administracinių aktų kolizijų, nepriimti 

administraciniai aktai, būtini įstatymų ar kitų teisės aktų įgyvendinimui, platūs įstaigos valstybės 

tarnautojų ar darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus savo nuožiūra, valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų priimamų administracinių sprendimų ar veiklos kontrolės tvarka, valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų atsakomybė neapibrėžta / nepakankamai apibrėžta įstaigos vidaus teisės aktuose ir kt. 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. Vertinama, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų nustačius, kad įstaigai (įstaigos 

padaliniui, įstaigos valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, jų valstybės tarnautojams ar darbuotojams) 

suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas 

teises ar atsisakyti jas išduoti ar sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės 

aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir 

priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Vertinama, kad įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, kai įstaigai 
(įstaigos padaliniams, įstaigos valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, atskiriems valstybės 

tarnautojams ar darbuotojams) suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, susijusius su 



valstybės ar savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais, taip pat 

sprendimus administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų teikimo 

administravimo srityje, kai šie sprendimai susiję su kelių rūšių visuomeninių santykių reguliavimu ir / ar kitų 

įstaigų valdymo sritimi ar kompetencija, tačiau teisės aktai nenustato prievolės derinti šių sprendimų su kitomis 

valstybės ar savivaldybės institucijomis, įstaigomis ir / ar nereikia kitos valstybės ar savivaldybės institucijos, 

įstaigos patvirtinimo. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Vertinama, kad įstaigos veikla 

atitinka šį kriterijų, kai nustatoma, kad įstaigos (įstaigos padalinio, įstaigos valdymo sričiai priklausančios 

įstaigos, valstybės tarnautojų ar darbuotojų) veikla susijusi su informacijos įslaptinimu ir / ar išslaptinimu, 

įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga ir / ar atskiri jų darbuotojai yra įslaptintos informacijos 

rengėjai ir/ ar gavėjai. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. Įstaigos veiklos atitiktis 

šiam kriterijui vertinama tik tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atliko korupcijos 

rizikos analizę įstaigoje ir jos vadovui pateikė išvadą dėl korupcijos rizikos analizės. Laikytina, kad įstaigos 

veikla atitinka šį kriterijų, jei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktoje išvadoje buvo 

nurodyti konkretūs įstaigos (įstaigos padalinio, valdymo sričiai priklausančios įstaigos) veiklos trūkumai ir 

teiktos rekomendacijos jiems šalinti. 

 
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą reglamentuojantys teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; 

2. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimas Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

3. Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo rekomendacijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. 


