VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ ATLIKTOS KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
IŠVADA
1.

BENDRA INFORMACIJA
Analizės objektas – su veiklos partneriais susijusių viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas. Atsižvelgiant į tai, kad valstybės įmonė „Oro
navigacija“ (toliau – Įmonė) yra įdiegusi antikorupcinės vadybos sistemą pagal LST ISO 37001:2017
„Antikorupcijos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ standartą ir atlikdama korupcijos rizikų
pasireiškimo tikimybės nustatymą nuolat vertina visas Įmonėje nustatytas rizikas, šioje analizėje taip pat
pateikta apibendrinta informacija apie 2021 m. pervertintas 2020 m. nustatytas ir valdomas korupcijos rizikas
Įmonėje, tiesiogiai susijusias su analizės objektu. Taip pat pateikti apibendrintą informaciją apie bendras
veiklos sritis, taikomas visoms susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms, valstybės įmonėms,
akcinėms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms.
Analizės tikslas – atsižvelgdami į 2020 m. Įmonės Vidaus audito tarnybos 2020 m. gruodžio mėn.
atlikto antikorupcinės vadybos sistemos vidaus audito rezultatus ir pateiktas rekomendacijas, atlikti su veiklos
partneriais susijusių Įmonės viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir pateikti informaciją apie įmonėje nustatytas ir valdomas korupcijos
rizikas, susijusias su analizės objektu.
Analizės laikotarpis – iki 2021 m. liepos 30 d.
Analizę atliko – valstybės įmonės „Oro navigacija“ Saugumo skyriaus vadovas, Žygimantas Jakonis;
Teisės, rizikų ir atitikties valdymo skyriaus vyresnioji teisininkė Vytautė Juškaitė; Saugos ir kokybės skyriaus
vadovas Donatas Dačkevičius.
2.
ANALIZĖS REZULTATAI
2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ pirkimų proceso aprašas, patvirtintas generalinio direktoriaus 2021 m.
vasario 17 d. įsakymu Nr. V-63;
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ kokybės valdymo procedūra VP-2-02 „Sutarčių valdymas”, patvirtinta
generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-204;
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ kokybės valdymo procedūra VP-3-06 „Projektų valdymas”, patvirtinta
generalinio direktoriaus 2021 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-178;
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ Vidaus audito tarnybos atliktų vidaus auditų ataskaitos;
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ korupcijos rizikų registras ir mažinimo priemonių planas;
- Valstybės įmonės „Oro navigacija“ korupcijos rizikų vertinimo metodika.
2.2.

Vertinimo metodika
Atlikta sisteminė dokumentų, įvykdytų sutarčių analizė, teisės aktų ir procedūrų peržiūra/vertinimas,
rizikos pasekmių vertinimo analizė. Rizikų vertinimas atliktas vadovaujantis Įmonės antikorupcinės vadybos
sistemoje taikoma korupcijos rizikų vertinimo metodika.

2.3.

Veiklos srities monitoringas
STT, FNTT, Valstybės kontrolė analizuojamu periodu vertinimų neatliko.

2.4. Analizė
2.4.1. Bendros veiklos sritys, taikomos visoms susisiekimo ministro valdymo sričiai priskirtoms įstaigoms,
valstybės įmonėms, akcinėms bendrovėms ir viešosioms įstaigoms
2.4.1.1. Pirkimų organizavimas ir vykdymas
Įmonėje 2021 m. vasario 17 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-63 atnaujintas viešųjų pirkimų
procesų aprašas.
Įmonė, organizuodama viešųjų pirkimų procedūras užtikrino, kad kartu su pirkimo dokumentais būtų
teikiamas Antikorupcinės politikos aprašas ir Veiklos partnerių elgesio kodeksas, su kuriais tiekėjai privalo

susipažinti ir įsipareigoti laikytis jų nuostatų. Už šių dokumentų nuostatų nesilaikymą ar pažeidimą yra
galimybė nutraukti sutartį.
Pažymėtina, kad daug šiai sričiai taikomų kontrolės priemonių buvo nustatyta ir įgyvendinta 20192020 m.
Nustatytas galimų šios srities korupcijos atvejų lygis labai mažas arba mažas, rizika priimtina, todėl
papildomų rizikos mažinimo priemonių nenumatyta.
2.4.1.2. Turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
2020 m. atlikus turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srities korupcijos pasireiškimo tikimybės
vertinimą, nustatytas galimų šios srities korupcijos atvejų rizikos lygis labai mažas arba mažas, rizika priimtina,
todėl papildomų rizikos mažinimo priemonių nenumatyta.
2.4.1.3. Žmogiškųjų išteklių administravimas
2020 m. pagal gautą informacinį pranešimą apie galimą viešųjų ir privačių interesų konfliktą
darbuotojų atrankos metu, atliktas išsamus atrankos konkurso tyrimas (2020-09-25 Nr. T-875), informacija
pasitvirtino. Darbuotojui pateikta išankstinė rašytinė rekomendacija.
2020 m. atliktas kokybės valdymo procedūros VP-3-01 „Personalo valdymas“ antikorupcinis
vertinimas, patikslintos / papildytos nuostatos dėl atrankų organizavimo.
Įmonės pranešimų kanalu pasitikėjimolinija@ans.lt 2021 m. gautas vienas pranešimas personalo
valdymo klausimais. Atlikus antikorupcinį vertinimą pateiktos rekomendacijos dėl su pranešimu susijusių
aplinkybių gerinimo. Generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintas rekomendacijų įgyvendinimo priemonių
planas, paskirti atsakingi darbuotojai.
2.4.1.4. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymas ir deklaravimas
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo nustatytas vienas pažeidimas dėl ne laiku užpildytos privačių interesų
deklaracijos, nenurodant paskyrimo į ekspertus fakto. Gavus įspėjimą iš VTEK, deklaracija buvo papildyta. Visi
kiti darbuotojai, kuriems privalu deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, tai atliko laiku ir tinkamai. Du
darbuotojai savarankiškai nusišalino nuo dalyvavimo veikloje, galinčioje sukelti interesų konfliktą. Vienam
darbuotojui buvo teikta rašytinė rekomendacija dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto bei pasiūlyta
nusišalinti nuo sprendimo priėmimo. Darbuotojams pagal poreikį nuolat teikiama reikalinga informacija,
konsultacijos.
Vadovaudamasis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės
susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2020 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3-692 „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo
nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėmis (toliau –
Taisyklės), patvirtintomis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių
patvirtinimo“, ir siekdami užtikrinti Įmonės priimamų sprendimų nešališkumą bei padėti Įmonės
darbuotojams, vykdantiems jiems pavestas funkcijas, išvengti viešųjų ir privačių interesų konfliktų, 2021 m.
sausio 13 d. generalinio direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas naujos redakcijos įmonės Viešųjų ir privačių
interesų derinimo tvarkos aprašas.
Atsižvelgiant į veiklos srities reglamentavimą ir taikomas kontrolės priemones, nustatytas galimų šios
srities korupcijos atvejų rizikos lygis labai mažas arba mažas, rizika priimtina, todėl papildomų rizikos
mažinimo priemonių nenumatoma.
2.4.1.5. Dovanos ir svetingumas
Iki 2021 m. įmonės Darbo tvarkos taisyklėse buvo įtrauktas skyrius, reglamentuojantis dovanų politiką.
Papildomai buvo nustatyta, kad nepranešimas apie gautą dovaną (net ir tokią, kurios vertė neviršija 150 eurų)

antikorupcinės atitikties funkcijos vykdytojui ar neužregistravimas gautos dovanos Įmonės dovanų
registracijos žurnale laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.
2021 m. gegužės 4 d. Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu V-152 patvirtintas Dovanų politikos
aprašas (atitinkamai panaikintas skyrius iš Darbo tvarkos taisyklių). Jame nustatyta, kad darbuotojui gavus
dovaną, apie tokį dovanojimo faktą informuojami už korupcijos prevenciją atsakingi darbuotojai. Visos
gautos dovanos privalomai registruojamos dovanų registre, kuris skelbiamas viešai Įmonės interneto
svetainėje.
Atsižvelgiant į veiklos srities reglamentavimą ir taikomas kontrolės priemones, nustatytas galimų šios
srities korupcijos atvejų rizikos lygis labai mažas, rizika priimtina, todėl papildomų rizikos mažinimo priemonių
nenumatyta.
2.4.1.6. Informacijos, galinčios kelti korupcijos rizikos grėsmes, naudojimas, administravimas,
apsauga ir kontrolė
Įmonės darbuotojai skatinami informuoti įmonės vadovybę, valdybą, antikorupcinės atitikties
funkcijos vykdytoją, už korupcijos prevenciją atsakingus darbuotojus arba pranešti el. paštu
pasitikejimolinija@ans.lt apie bet kokius Antikorupcinės politikos ir antikorupcinės vadybos sistemos
dokumentų nuostatų pažeidimus, galimus korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo
pažeidimus.
Įmonė taip pat skatina veiklos partnerius ir suinteresuotąsias šalis pranešti apie bet kokius
Antikorupcinės politikos nuostatų pažeidimus ar galimus korupcijos atvejus Įmonės interneto svetainės
www.ans.lt skiltyje „Korupcijos prevencija“ nurodytu el. pašto adresu pasitikejimolinija@ans.lt.
Įmonės vadovybė įsipareigoja saugoti pranešėjų konfidencialumą bei imtis visų galimų priemonių, kad
asmuo, pranešęs apie pagrįstai įtariamą Įmonės antikorupcinės politikos pažeidimą, korupcijos atvejus,
viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus, nepatirtų neigiamų su jo pranešimu susijusių pasekmių.
Pranešėjų apsaugos nuostatos galioja ir tais atvejais, jeigu paaiškėja, kad asmens pateikta informacija
nepasitvirtino.
Gauti pranešimai, atsižvelgiant į jų turinį, nagrinėjami ir atsakymai pranešimą pateikusiems asmenims
rengiami Lietuvos Respublikos ir Įmonės vidaus teisės aktų nustatyta tvarka bei negali būti perduoti nagrinėti
padaliniui ar darbuotojui, jeigu dėl jų veiksmų išreiškė susirūpinimą pareiškėjas.
Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės
Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
2020 m. korupcijos pranešimų kanalais gauti 5, 2021 m. - 4 pranešimai, pranešimų pagal Pranešėjo
apsaugos įstatymą negauta.
2.4.1.7. Vidaus kontrolės kūrimas, įgyvendinimas, tobulinimas ir vidaus kontrolės vykdymas
Siekiant įgyvendinti pagrindinius vidaus kontrolės tikslus pagal nustatytus reikalavimus, vidaus kontrolė
Įmonėje įgyvendinama apimant šiuos vidaus kontrolės elementus: kontrolės aplinką, rizikos vertinimą,
kontrolės veiklą, informavimą ir komunikaciją bei stebėseną.
2021 m. kovo mėn. įmonėje sėkmingai atliktas antrasis priežiūros auditas pagal ISO 37001 standarto
reikalavimus ir pratęstas 2019 m. įgytas sertifikato galiojimas. Š.m IV ketv. planuojama inicijuoti pirkimo
procedūras naujoms antikorupcinės vadybos sistemos sertifikavimo paslaugoms įsigyti.
Vadovaujantis LST ISO 37001:37001 standartu, kasmet atliekamas antikorupcinės vadybos sistemos
vidaus auditas.
Įmonėje sudarytas Vadovų komitetas, kurio nariais skiriami aukščiausio lygmens įmonės vadovai.
Vadovų komitetui priskirta antikorupcinės politikos tikslų ir uždavinių formavimo funkcija, jų tinkamumo bei
įgyvendinimo Įmonėje vertinimas (bent 1 kartą per metus). Taip pat įmonėje nustatyta, kad Vadovų komitete

svarstant klausimus, susijusius su viešaisiais pirkimais, privalomai komiteto posėdžiuose turi dalyvauti
antikrorupcinės atitikties funkcijos vykdytojas ar už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas.
2.4.2. Su veiklos partneriais susijusių viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo analizė
Atliekant analizę vadovautasi 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“ 1, taip pat atsižvelgta į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 243 „Dėl teisės aktų projektų antikorupcinio
vertinimo taisyklių patvirtinimo“2.
Su veiklos partneriais susijusių viešųjų pirkimų ir sutarčių valdymo sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas pasirinktas, atsižvelgiant į Įmonės Vidaus audito tarnybos 2020
m. gruodžio mėn. atlikto antikorupcinės vadybos sistemos vidaus audito rezultatus ir pateiktas
rekomendacijas.
2020 m. vertinant su korupcija susijusias rizikas buvo nustatytas didesnis rizikos lygis šioms rizikoms:
1) Priimamos nekokybiškos prekės, paslaugos ar darbai;
2) Veiklos partneris / tiekėjas gali netinkamai suteikti paslaugas, o įmonės darbuotojas gali priimti
netinkamai suteiktas paslaugas;
3) Tiesioginio vadovo neteisėti veiksmai (spaudimas), siekiant paveikti darbuotojo sprendimą.
Atsižvelgiant į vidaus audito rezultatus, rekomenduota 2021 metais daugiau dėmesio skirti ne tik
veiklos partnerių stropaus patikrinimo organizavimui ar rizikų pervertinimui, bet ir konkretiems veiklos
partnerių stropiems patikrinimams atlikti. Žymų rizikos lygio padidėjimą minėtose veiklos srityse lėmė 2020
m. įmonėje atliktas vidinis patikrinimas dėl dviejų Įmonėje įgyvendinamų projektų. 2020 m. gegužės 18 d.
Įmonės generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-160 „Dėl darbo grupės sudarymo“ sudaryta darbo grupė buvo
įpareigota atlikti 2016 m. liepos 27 d. sutarties Nr. S-105 su Indra Sistemas S.A. (toliau – Sutartis), kurios
objektas oro eismo valdymo sistemos įsigijimas ir diegimas, vykdymo aplinkybių bei jos įgyvendinimo eigos
patikrinimą. Patikrinimą atliko Įmonės Vidaus audito tarnybos vadovė, antikorupcinės atitikties funkcijos
vykdytojas ir už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas. Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad
vadovaujančias pareigas užimantys darbuotojai, savo veikimu ir atitinkamai neveikimu galimai piktnaudžiavo
savo, kaip vadovaujančių darbuotojų, darbo pareigomis, naudodamiesi jomis galimai nepagrįstai reikalavo iš
atsakingų Įmonės darbuotojų netinkamų veiksmų atlikimo, paveikė jų sprendimus, kurie pakenkė Įmonės
interesams – siekė, kad netinkamą naudoti oro eismo valdymo sistemos iTEC (toliau – iTEC) įrangą Įmonė
pripažintų tinkama naudoti; galimai tiesiogiai ir netiesiogiai darė neteisėtą poveikį darbuotojams,
dalyvaujantiems vietos bandymų procese, numatytu laiku pagal Įmonės sutartiniuose įsipareigojimuose su
INDRA SISTEMAS S.A. (toliau – INDRA) ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (toliau – INEA)
nustatytus terminus priimti nebūtinai tinkamai veikiančią įrangą, objektyviai neįvertinant jos veikimo, nors
įranga negalėjo būti priimta ir nebuvo jokio pagrindo Įmonei tvirtinti ir teigti, kad ji yra tinkama naudoti; 201907-12 priimta netinkama naudoti iTEC įranga, jos priėmimo metu patvirtinant, kad ji yra tinkama naudoti;
2019-07-12 Įmonei priėmus iTEC sistemą perdavimo – priėmimo aktu (angl. Handover) turėjo būti pradėtos
teikti saugios ir kokybiškos oro eismo paslaugos naudojant iTEC sistemą, kuriai nuo vietos priėmimo bandymų
(angl. Site acceptance test, SAT) 2019-07-21 prasidėjo garantinis 36 mėnesių laikotarpis. Vietos priėmimų
bandymų (SAT) metu nebuvo atliekami iTEC sistemos bandymai su integruotomis sistemomis InNova, CPDLC,
A-SMGCS bei APP funkcionalumu, nes sistemų InNova, A-SMGCS vietos priėmimų bandymų (SAT) terminai
buvo nukelti, o APP funkcionalumas buvo nukeltas iki 2021 metų liepos mėn. Minėti darbuotojai neatliko ir
neinicijavo jokių veiksmų, ginančių Įmonės interesus dėl priimtai ir neveikiančiai įrangai pradėto skaičiuoti 36
1
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mėn. garantinio laikotarpio stabdymo ar atidėjimo, netaikyta sutartinė atsakomybė INDRA, nesikreipta į
INDRA ir dėl vietos priėmimų bandymų (SAT) ir/ar įrangos perdavimo – priėmimo aktų pripažinimo
netinkamais ar negaliojančiais, nes iTEC įrangos iki 2021-02-25, kai buvo išduotas tinkamumo pažymėjimas,
negalima buvo naudoti pagal jos paskirtį - teikti saugias ir kokybiškas oro eismo paslaugas. Neveikiant įrangai,
su INDRA pasirašyti vietos priėmimų bandymų (SAT) ir įrangos perdavimo – priėmimo aktai jų sudarymo metu
neatitiko faktinės situacijos. 2020 m. birželio 25 d. buvo nustatytos ir patvirtintos septynios II kritiškumo lygio
klaidos iTEC sistemoje ir trys II kritiškumo klaidos InNova sistemoje, todėl šios sistemos negalėjo būti
pripažintos tinkamomis teikti saugias ir kokybiškas oro eismo paslaugas. Dėl galimai netinkamai organizuotos
Įmonės veiklos iTEC sistemos neįdiegimas laiku Įmonei sukėlė žalą/neigiamus padarinius: Komisijos
Reglamento (EB) Nr. 29/2009 3 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo teikti duomenų ryšio paslaugas
(angl. – Data Link Service, toliau - DLS) neįvykdymą. Dėl to Europos Komisija buvo pradėjusi formalią ES teisės
pažeidimo procedūrą prieš Lietuvos Respubliką. Europos Sąjungos finansavimas gautas pateikiant tikrovės
neatitinkančius duomenis, kas gali padaryti finansinę žalą įmonei ir pakenkti jos įvaizdžiui bei reputacijai
tarptautiniu mastu, INEA nusprendus reikalauti įmonei suteiktų lėšų grąžinimo.
Minėti Įmonės darbuotojai, deklaruodami aukščiausius skaidrumo standartus, turėjo visus įgaliojimus
ir galimybes sustabdyti už projektų įgyvendinimą atsakingus darbuotojus nuo netinkamų veiksmų, tačiau
sąmoningai to nepadarė ir, priešingai,, skatino juos priimti neteisingus sprendimus, kuriais galimai norėjo
sudaryti darbuotojų, gebančių valdyti Įmonę įvaizdį, taip pat galimai ir siekdami gauti premiją už metinius
veiklos rezultatus.
Po patikrinimo išvadų pateikimo buvo nuspręsta nutraukti darbo sutartis su dviem vadovaujančias
pareigas užėmusiais darbuotojais ir vieną vadovaujančias pareigas užėmusį darbuotoją pažeminti pareigose.
Šioje vertinimo analizėje plačiau nedetalizuojama tyrimo metu nustatytų aplinkybių, kadangi buvę
Įmonės darbuotojai dėl galimai neteisėto atleidimo ir galimai nepagrįstų kaltinimų inicijavo teisminius ginčus
su Įmone. Nors pirmos instancijos teismo sprendimas yra palankus Įmonei, tačiau buvę darbuotojai
sprendimą apskundė aukštesnės instancijos teismui.
Siekiant tinkamai valdyti projektus ir rizikas, susijusias su juose dalyvaujančiais veiklos partneriais,
2021 m. birželio 3 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. V-178 buvo patvirtinta nauja Projektų valdymo
procedūra, kurioje numatytos aiškios projektų valdymo atsakomybės, planavimas, tarpinių rezultatų sekimas,
kontrolės priemonės, kas sumažina projektų neįgyvendinimo laiku rizikas, ir sumažina galimo intereso
tikimybę priimti netinkamas prekes ar paslaugas; tarpinių rezultatų kontrolė sumažina tikimybę, kad projekto
metu kuriamų prekių ar paslaugų kokybė neatitiks techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.
Atsižvelgiant į tai, pervertinus minėtą riziką, tikimybė pasireikšti šiai rizikai sumažėjo, todėl pati rizika tapo
vidutinio lygio (toleruotina).
Pažymėtina, kad nepaisant įgyvendintų kontrolės priemonių projektų valdymo srityje, išlieka rizika
dėl sutarčių su INDRA sudarymo, atsižvelgiant į specifines prekes ir paslaugas, kurias ši įmonė teikia. INDRA
yra skrydžių valdymo sistemos gamintojas, todėl bet kokie ITEC sistemos patobulinimai, papildomi darbai ar
mokymai ir kt., privalomai turės būti perkami iš vieno tiekėjo (INDRA) dėl jos turimų intelektinės nuosavybės
teisių ir sukurtų ITEC sistemos technologinių sprendinių.
Atkreiptinas dėmesys, kad bet kuriuo atveju (ar tai būtų INDRA, ar kitas tiekėjas) su skrydžių
valdymo sistemos gamintojais sudarius sutartį dėl skrydžių valdymo sistemos pirkimo, sutartiniai santykiai
tęsiasi visą įrangos gyvavimo ciklą (apie 10 metų). Šios priežastys sudaro palankesnes sąlygas tiekėjui derantis
dėl sutarties sąlygų, atitinkamai sudėtingesnė tokių sutarčių vykdymo kontrolė.

3.

VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI

3.1. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo
Teikiame siūlomas priemones veiklos srities vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams
mažinti:
Eil. Nr.
Priemonė
Atsakingas
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
vykdytojas
terminas
1.

Nustatyti kriterijus, kuriais
remiantis atrinkus veiklos
partnerius, bus atliktas jų
rizikos vertinimas

Antikorupcinės
atitikties funkcijos
vykdytojas

__________________
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Atliktas atrinktų
veiklos partnerių
rizikos vertinimas

