
                           

   IŠVADA DĖL VEIKLOS SRITIES KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  

2021-08-24 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo”, 2021 m. III ketvirtį UAB Žemės ūkio paskolų 

garantijų fonde (toliau — Bendrovė) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir 

vertinimas pagal pasirinktą veiklos sritį – viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas. Analizuotas 

laikotarpis nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. 

Korupcijos tikimybės nustatymo analizė buvo atliekama remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ,,Dėl 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ bei 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“, kurio pagalba buvo nustatyta, kad viešųjų pirkimų sritis priskiriama prie sričių, kuriose 

formaliai egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Informacija korupcijos pasireiškimo tikimybei pasirinktai veiklos sričiai nustatyti buvo renkama: 

- analizuojant įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos 

pasireiškimo nustatymo tvarka, siekiant nustatyti informaciją, kurios reikia atliekant nagrinėjamos 

veiklos srities analizę; 

- analizuojant Bendrovės vidaus dokumentus, nustatančius vidinę tvarką įgyvendinant Bendrovei 

paskirtas funkcijas, siekiant nustatyti, ar šie dokumentai užkerta kelią korupcijos apraiškoms bei 

įgalina nustatyti korupcijos pasireiškimo faktus; 

- analizuojant atskirų Bendrovės darbuotojų pateiktą informaciją, siekiant nustatyti, ar laikomasi 

teisės aktų nuostatų.  

 

Vertinant Bendrovės veiklos sritį, kiek tai susiję su viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, buvo 

analizuojama: 

- Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje nustatyti kriterijai, į kuriuos 

atsižvelgiant nustatomos įstaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė; 

- Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas; 

- Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas; 



- Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. 

Atliekant korupcijos tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į Bendrovės Korupcijos prevencijos 

programą, buvo naudojami dokumentų ir kiti analizės metodai, leidę nustatyti Bendrovės veiklos sričių 

atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 straipsniuose 4 dalyje nustatytiems kriterijams: 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika aukščiau nurodytoje srityje 

1.1. Ar buvo nustatyta korupcinio pobūdžio 

nusikalstama ir / ar kita tapataus pobūdžio 

veika susijusi su viešaisiais pirkimais? 

Bendrovės veikloje per analizuojamą laikotarpį nebuvo užfiksuoti 

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. 

1.2. Ar Bendrovėje sudarytos galimybės jos 

darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti (taip pat ir anonimiškai) 

Bendrovės vadovus apie galimus korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų 

tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų 

teisės pažeidimų faktus susijusius  su viešųjų 

pirkimų vykdymu? Ar buvo gauta tokių 

pranešimų? 

Kiekvienas darbuotojas vykdydamas teisės aktuose nustatytas 

pareigas bei funkcijas privalo pranešti apie pastebėtas korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas ir / ar tapataus pobūdžio veikas. Apie 

pastebėtas korupcinio pobūdžio nusikalstamas ir / ar tapataus 

pobūdžio veikas gali anonimiškai pranešti ir kiti asmenys. Galimi 

pranešimo būdai nurodyti Bendrovės internetinėje svetainėje.  

Pranešimų apie korupcinio nusikalstamo ir / ar kito tapataus 

pobūdžio veikas nebuvo gauta. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas 

2.1. Ar Bendrovė veikla nurodytoje srityje 

yra susijusi su kontrolės ir priežiūros 

vykdymu? 

Bendrovė  nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs 

fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų 

viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse. 

 
3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra 

išsamiai reglamentuoti 

3.1. Ar Bendrovė priėmė vidaus teisės aktus 

(įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų 

komisijų ir pan. darbo reglamentus, 

darbuotojų pareigybių aprašymus ar 

nuostatus, kitus teisės aktus), 

reglamentuojančius atskirų darbuotojų 

uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarką, principus, kriterijus, 

terminus ir atsakomybę? (nurodyti 

procedūras, tvarkas ir pan.) 

Ar darbuotojai pasirašytinai supažindinti su 

šiais teisės aktais? 

 

Darbuotojų uždaviniai, funkcijos apibrėžti šiuose Bendrovės 

direktoriaus patvirtintuose dokumentuose: 

1. Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše. 

2. Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūrose (viešųjų 

pirkimų vykdymas). 

3. Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente. 

4. Bendrovės direktoriaus įsakyme dėl mažos vertės viešųjų 

pirkimų organizatoriaus skyrimo. 

5. Bendrovės direktoriaus įsakymuose dėl viešojo pirkimo 

komisijos sudarymo. 

6. Bendrovės darbuotojų pareiginiuose nuostatuose. 

 

Darbuotojų vidaus darbo tvarką nustato Bendrovės direktoriaus 

įsakymu patvirtintos Bendrovės vidaus darbo tvarkos taisyklės, 

Bendrovės padalinių nuostatai, Bendrovės darbuotojų 

pareigybių aprašymai, Bendrovės vidaus procedūros ir tvarkos, 

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo santykius 

reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

Bendrovėje priimti administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir 

esant poreikiui koreguojami. 

Darbuotojų atsakomybė apibrėžta Lietuvos Respublikos darbo 

kodekse, Bendrovės direktoriaus patvirtintose darbuotojų 

pareigybės aprašymuose,  kituose darbo santykius 

reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

Su visais minėtais teisės aktais darbuotojai yra supažindinti. 



3.2. Ar priimant Bendrovės viešųjų pirkimų 

srities teisės aktus, reglamentuojančius 

atskirų darbuotojų (komisijų) uždavinius, 

funkcijas, atsižvelgta į teisės aktais 

nustatytus įstaigos (jos padalinio) 

uždavinius, funkcijas? 

Bendrovės vykdomos viešųjų pirkimų funkcijos yra 

reglamentuotos teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu. 

2. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais 

reglamentuojančiais viešųjų pirkimų vykdymą. 

 Bendrovė priimdama vidinius teisės aktus, reglamentuojančius 

darbuotojų, padalinių uždavinius, funkcijas visada atsižvelgia į 

teisės aktuose nustatytų ir vykdomų funkcijų ir uždavinių 

apimtis. 

3.3. Ar Bendrovės priimtuose viešųjų 

pirkimų srities teisės aktuose apibrėžti 

atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos 

yra pakankami organizacijos uždaviniams ir 

funkcijoms įgyvendinti? 

Bendrovės darbuotojų uždaviniai ir funkcijos apibrėžtos šiuose 

Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintuose dokumentuose: 

1. Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos apraše. 

2. Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūrose 

(viešųjų pirkimų vykdymas) 

Šiuose dokumentuose pateikiamos konkrečių darbuotojų 

funkcijos ir uždaviniai pagal užimamas pareigas, yra pakankami 

užtikrinant Bendrovės vykdomų uždavinių ir funkcijų 

įgyvendinimą. 

 

3.4. Ar Bendrovės priimti viešųjų pirkimų 

srities teisės aktai užtikrina aiškų atskirų 

darbuotojų (komisijų) pavaldumą ir 

atskaitingumą? 

Bendorvės direktoriaus įsakymu patvirtintuose dokumentuose, 

kuriuose nurodyti konkrečių darbuotojų uždaviniai ir funkcijos 

yra aiškiai nurodytas pavaldumas ir atsakingumas. 

3.5. Ar Bendrovės priimti viešųjų pirkimų 

srities teisės aktai reglamentuoja darbuotojų 

(komisijų) veiklos ir sprendimų priėmimo 

vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, 

paskesniosios) procedūras? Ar tokia 

kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? 

Bendrovė vykdo jai priskirtas funkcijas pasitelkusi joje 

dirbančius darbuotojus, kuriems yra paskirstytos funkcijos. 

Bendrovės darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus 

kontrolė atliekama kartu su vykdoma Bendrovės veiklos 

kontrole, vadovaujantis 3.1 klausimo atsakyme nurodytais 

dokumentais.  

Bendrovėje nustatyta veiklos kontrolė yra pakankama, siekiant 

užtikrinti tinkamą darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo 

kontrolę. 

3.6. Ar viešųjų pirkimų srities teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas 

nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar 

kolizijų taisymas? 

Bendrovės vidiniai teisės aktai, susiję su viešųjų pirkimų 

vykdymo reglamentavimu, peržiūrimi ir koreguojami, 

atsižvelgiant į 3.2 punkte nurodytų teisės aktų pasikeitimus. 

3.7. Ar Bendrovės viešuosius pirkimus 

apibrėžiančiuose teisės aktuose įtvirtinta 

konkreti ir tiksli sprendimų priėmimo 

procedūra (pvz. Sprendimų priėmimo 

principai, kriterijai, terminai) vykdant 

kontrolės funkcijas 

Tai numatyta Bendrovės Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos 

apraše. 

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

4.1 Ar Bendrovėje  vykdoma veikla, susijusi 

su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių 

papildomų teisių suteikimu ar apribojimu? 

Bendrovė viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje neturi 

teisės išduoti leidimus, licencijas, suteikti kitokias papildomas 

teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų 

galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės pažeidimus ir priimti 

sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. Šii 

veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais Bendrovėje. 

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

5.1. Ar Bendrovės viešųjų pirkimų srities 

teisės aktuose numatyti konkretūs tokius 

sprendimus galintys priimti subjektai, 

išsamiai ir aiškiai apibrėžta šiuos 

Sprendimus priimančių darbuotojų kompetencija apibrėžta 

Darbuotojų pareiginiuose nuostatuose, Bendrovės darbuotojų 

atliekamų darbų procedūrose. 



sprendimus priimančių subjektų 

kompetencija? 

Vidaus teisės aktuose numatyta, koks darbuotojas gali priimti 

sprendimą, kuris darbuotojas atsako už vidaus teisės akto 

vykdymą ir kontrolę. 

5.2. Ar Bendrovė priėmė vidaus teisės 

aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 

84-2000; 2006, Nr. 4-102) reikalavimų 

įgyvendinimą? 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų 

įgyvendinimui Bendrovė priima ir atnaujina vidaus teisės aktus: 

1. Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašą. 

2. Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūras. 

 

5.3. Ar Bendrovės vidaus teisės aktai 

reglamentuoja sprendimų priėmimo, 

kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat 

sprendimų, susijusių su įstaigos turto 

valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, 

paskesniosios) procedūras? 

Sprendimų priėmime, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių 

su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu 

reglamentuoja šie teisės aktai, išdėstomi pagal vykdomą kontrolės 

formą: 

Prevencinę kontrolę užtikrina šie Bendrovės direktoriaus 

įsakymais patvirtinti dokumentai: 

1. Bendrovės finansų kontrolės taisyklės. 

2. Bendrovės metinis viešųjų pirkimų planas. 

Einamąją kontrolę užtikrina šie Bendrovės direktoriaus įsakymais 

patvirtinti dokumentai: 

Bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas. 

Bendrovės darbuotojų atliekamų darbų procedūros. 

Paskesniąją kontrolę atlieka Bendrovės vidaus auditorius      

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija 

Bendrovė savo veikloje susijusioje su viešaisiais pirkimai nedisponuoja valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudarančia informacija. 

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

7.1. Ar Bendrovėje buvo įgyvendintos 

Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadoje dėl 

korupcijos rizikos analizės viešųjų pirkimų 

srityje pateiktos rekomendacijos ir 

pasiūlymai? 

Specialiųjų tyrimų tarnyba nebuvo pateikusi jokių rekomendacijų 

ar pasiūlymų dėl pateiktos korupcijos rizikos analizės.  

7.2. Ar buvo imtasi priemonių korupcijos 

rizikos analizės viešųjų pirkimų srityje metu 

nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams 

valdyti ir / ar šalinti? 

Bendrovė, atsižvelgusi į korupcijos rinkos analizės metu 

nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, nuolat atnaujina 

Bendrovės direktoriaus įsakymu patvirtintus dokumentus, skirtus 

valdyti korupcijos rizikos veiksnius. 

 

Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą Bendrovėje, ataskaitiniu 

laikotarpiu buvo imtasi tokių veiksmų siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę: 

- Viešųjų pirkimų konkursai organizuojami pagal metinį planą ir laikantis įstatymų, bei vykdomi per 

Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (toliau – CVP IS). Vadovaujamasi Bendrovės 

direktoriaus 2018-12-27 įsakymu Nr. 2B-68 patvirtinta Viešųjų pirkimų organizavimo tvarka. 

- Pirkimai atliekami CVP IS priemonėmis arba per Centrinę perkančiąją organizaciją, dalis mažos 

vertės pirkimų atliekami apklausos būdu. 

- Viešųjų pirkimų dokumentai skelbiami Bendrovės internetinėje svetainėje www.garfondas.lt 

- Atskiriems pirkimams sudaromos atskiros viešųjų pirkimų komisijos. 

- Viešųjų pirkimų komisijų nariai yra pateikę viešųjų ir privačių interesų deklaracijas bei pasirašę 

konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimo/deklaracijas. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=30614
http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268778
http://www.garfondas.lt/


- Komisijų nariai yra nuolat informuojami apie pareigą nusišalinti esant galimam interesų konfliktui. 

Per analizuojamą laikotarpį nusišalinimų dėl galimo interesų konflikto nebuvo. 

- Kiekvienais metais vyksta viešųjų pirkimų planavimas, kuomet pirkimo iniciatoriai pateikia 

perkančiosios organizacijos pirkimų organizatoriui ateinančių kalendorinių metų pirkimo planus iki 

kiekvienų metų gruodžio 15 d., iki kiekvienų metų sausio 30 d. Bendrovės direktoriaus įsakymu 

patvirtinamas einamųjų metų Bendrovės viešųjų pirkimų planas, o šio plano tikslinimai, atsiradus 

poreikiui, pateikiami nedelsiant. 

- Nuo 2021 m. birželio mėn. 18 d. Bendrovėje yra paskirtas asmuo atsakingas už viešųjų pirkimų 

prevencinę kontrolę. 

 

Motyvuotos išvados 

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes vertintos 

Bendrovės veiklos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 

dalyje nustatytus kriterijus. Bendrovėje įdiegtos tinkamos viešųjų pirkimų procedūros, tinkamai 

subalansuota kontrolės sistema, nenustatyti viešųjų pirkimų taisyklių laikymosi pažeidimai nerodo, jog 

šioje srityje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, tačiau vien tai, jog šioje srityje 

Bendrovės darbuotojai vadovaujantis teisės aktais turi įgaliojimus savarankiškai priimti sprendimus, 

susijusius su viešaisiais pirkimais, o teisės aktai nenumato prievolės derinti šiuos sprendimus su kitomis  

valstybės ar savivaldybės įstaigomis ar nereikia kitos valstybės įstaigos patvirtinimo, lemia išvadą, jog 

viešųjų pirkimų sritis priskiriama prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

Įvertinus Bendrovės analizuojamos veiklos srities priimtus sprendimus, jų organizavimą, vykdymą, 

kontrolę, atsakingų asmenų funkcijų reglamentavimą, teisės aktus, kuriais vadovaujamasi siekiant 

tinkamai vykdyti viešuosius pirkimus, galima konstatuoti, kad korupcijos tikimybė gali egzistuoti, tačiau 

remiantis esančiais teisės aktais, ši sritis yra valdoma ir pakankamai reglamentuota. Bendrovėje nėra 

buvę atvejų, kad viešųjų pirkimų procesas būtų vykdomas neskaidriai ar korumpuotai.  

 

L. e. direktoriaus pareigas                                                                                            Romalda Globienė 

 

 

 

Ž. Burokas tel. (8-5) 264 46 55, zydrunas.burokas@garfondas.It  


