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1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – 

KPĮ) 10 straipsniu, Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu LR finansų ministro 2007 m. 

rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 1K-261 (2022 m. gegužės 17 d. suvestinė redakcija) „Dėl Korupcijos 

prevencijos finansų ministro valdymo srityse ir informacijos apie pažeidimus administravimo 

Finansų ministerijoje“ (toliau – Tvarkos aprašas) ir Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir 

jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2021-24756 “Dėl Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” (toliau – 

Rekomendacijos), 2022 m. III ketvirtį atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir 

vertinimas Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – Agentūra) 

klientų įsiskolinimų valdymo perduodant teisminiam išieškojimui veiklos srityje (toliau – Veiklos 

sritis). 

Tikslas: 

Nustatyti galimus išorinius, vidinius ir individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar 

aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas korupcijai pasireikšti Agentūrai valdant pradelstus 

įsiskolinimus po ikiteisminio skolos išieškojimo stadijos, t. y. administruojant klientų įsiskolinimų 

perdavimą teisminiam išieškojimui  bei pateikti pasiūlymus konkretiems analizės metu 

nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams suvaldyti ar pašalinti. 

Uždaviniai: 

1. Išanalizuoti teisės aktus, reglamentuojančius analizuojamą ir vertinamą Veiklos sritį. 

2. Įvertinti, ar įgyvendinant Veiklos sritį yra ar priimti vidaus teisės aktai būtini Veiklos 

srities tinkamam įgyvendinimui, ar priimti vidaus teisės aktai detalūs, objektyvūs ir aiškūs; 

3. Įvertinti ar veiksmingai funkcionuoja  atliekamos Veiklos srities procedūrų vidaus 

kontrolės sistema; 



4. Nustačius rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas korupcijai atsirasti Agentūroje, 

pateikti pasiūlymus sumažinti tikimybę pasireikšti korupcijai ir valdyti arba panaikinti korupcijos 

rizikos veiksnius. 

Veiklos srities analizę atliko Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės darbo 

grupė. 

Analizuotas laikotarpis nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2022 m. liepos 1 d.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliekamas Agentūroje 2022 m. 

rugpjūčio - rugsėjo mėn. 

2. ANALIZĖS REZULTATAI 

 

2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas: 

Nustatyta, kad Veiklos sritį reglamentuoja išoriniai (norminiai) ir vidiniai teisės aktai: 

Agentūros vidiniai teisės aktai: 

- Darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos 2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 2022/9-

24 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra darbo 

tvarkos taisyklių naujos redakcijos patvirtinimo“;  

- Darbuotojų etikos kodeksas, patvirtintas 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 2019/9-

75 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės darbuotojų etikos kodekso pakeitimo, naujos 

redakcijos išdėstymo ir patvirtinimo“; 

- Interesų konfliktų valdymo politika, patvirtinta 2022 m. gegužės 31 d. nutarimu  Nr. 

2022/3-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra  

interesų konfliktų valdymo politikos patvirtinimo“;  

- Korupcijos prevencijos politika, patvirtinta 2018 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 

2018/9-81 „Dėl korupcijos prevencijos politikos patvirtinimo“; 

- Nevykdomų finansinių įsipareigojimų pagal daugiabučių namų atnaujinimo 

paskolų sutartis administravimo aprašas, patvirtintas 2020 m. liepos 17 d. įsakymu 

Nr. 2020/9-69 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūros nevykdomų finansinių įsipareigojimų pagal daugiabučių namų atnaujinimo 

paskolų sutartis administravimo aprašo patvirtinimo“; 

- Paskolos sutarčių administravimo procedūra, patvirtinta 2022 m. birželio 10 d. 

įsakymu Nr. 2022/9-35 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros 

agentūra paskolos sutarčių administravimo procedūros patvirtinimo“; 

- Rengiama Daugiabučių namų modernizavimo fondo (toliau- DNMF) paskolų 

administravimo procedūra, kurioje  be kita ko bus reglamentuota teisinių klientų 

duomenų registravimo VIPA IS tvarka (šiuo metu įgyvendinama) 

 

Lietuvos Respublikos įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai: 

- LR civilinis kodeksas; 

- LR civilinio proceso kodeksas; 

- LR juridinių asmenų nemokumo įstatymas. 

  

2.2. Vertinimo metodika 

 

Atliekant korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių Darbo grupės pasirinktoje Veiklos 

srityje, nustatymą, buvo taikyti šie informacijos (duomenų) rinkimo metodai: 

1) Teisės aktų ir dokumentų turinio analizė; 



2) Interviu metodas (vertinami Agentūros darbuotojams į klausimyną pateikti 

atsakymai, pokalbiai su veiklą vykdančiais darbuotojais, jų vadovais ir gautos 

informacijos vertinimas); 

3) Prieinamos informacijos/faktiškai atliekamos veiklos stebėjimas ir analizavimas 

(informacija gauta iš informacinių sistemų ir kt.). 

Analizei ir vertinimui atlikti buvo naudojami bendrieji tyrimo (vertinimo) metodai – 

loginis, sisteminis, analizės ir apibendrinimo metodai.  

Pirminei informacijai apie Veiklos srities esamą situaciją gauti Darbo grupė parengė 

klausimyną, kuris skirtas nustatyti, kaip teisės aktai reglamentuoja Veiklos sritį. 

 

2.3. Veiklos srities monitoringas 

 

Veiklos sritis nebuvo audituojama, tikrinama išorės institucijų. 

 

2.4. Analizės rezultatas 

 

Eil. 

Nr.  

Klausimas Komentaras 

1. Ar Agentūra priėmė visus teisės aktus, 

reglamentuojančius Veiklos sritį, kuriuos 

turėjo priimti, įgyvendindama aukštesnės 

galios teisės aktus? 

Agentūros generalinis direktorius yra priėmęs šiuos  

vidinius teisės aktus: 

1) Nevykdomų finansinių įsipareigojimų pagal 

daugiabučių namų atnaujinimo paskolų sutartis 

administravimo aprašas (toliau – Aprašas),  

2) Paskolos sutarčių administravimo procedūra 

(toliau – Procedūra). 

2.  Ar pakankamai reglamentuotas 

analizuojamos procedūros atlikimas, ar 

yra poreikis ją reglamentuoti detaliau, 

siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, 

skirtingą taikymo praktiką? 

Bendrąja prasme skolininkų atidavimo teisminiam 

išieškojimui procesas yra pakankamai detaliai 

reglamentuotas LR civiliniame ir LR civilinio proceso 

kodeksuose, kuriuose numatyti ieškininės senaties 

laikotarpiai, delspinigių skaičiavimo teisiniai 

pagrindai, procesinių dokumentų rūšys ir pridėtiniai 

dokumentai, reikalingi skolos priteisimui teisminiu 

keliu. 

Vidiniuose teisės aktuose procedūros detalizuotos ir 

sukonkretintos, pakankamai detaliai reglamentuota 

atskirų darbuotojų uždaviniai, funkcijos, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka, principai, kriterijai bei 

terminai. 

Tačiau Aprašo 34 p. yra vertinamojo pobūdžio kriterijų 

(„piktybiškai (žadėjęs daugiau negu vieną kartą, tačiau 

pažado netesėjęs; nepripažįstantis skolos“), t. y. 

Agentūros darbuotojo, atsakingo už Veiklos srities 

sprendimą, veiksmai, reglamentuoti paliekant tam 

tikrais atvejais (DNMF paskolų atveju) diskrecijos teisę 

spręsti dėl skolų perdavimo teisminiam išieškojimui 

pagal vertinamojo pobūdžio kriterijus. 



3.  Ar Agentūros priimti vidaus teisės aktai, 

reglamentuojantys Agentūros veiklos sritį 

ir (ar) procedūrą, dera su aukštesnės 

teisinės galios teisės aktais? 

Taip, Aprašas ir Procedūra, reglamentuojantys 

Agentūros skolų valdymą perduodant klientų 

įsiskolinimus teisminiam išieškojimui, dera su 

aukštesnės galios teisės aktais. 

4. Ar Agentūros priimti vidaus teisės aktai, 

reglamentuojantys Agentūros veiklos sritį, 

nenustato perteklinių reikalavimų 

lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, 

ar nėra plečiamai aiškinamos įstatymo 

nuostatos? 

Aprašo 34 p. yra vertinamojo pobūdžio kriterijų. 

5. Ar Agentūros įgaliojimai ar kompetencija 

detalizuoti Agentūros priimtuose vidaus 

teisės aktuose? Ar įgaliojimų ir tarpusavio 

santykių (funkcijų) nustatymas 

(paskirstymas) Agentūros vidaus teisės 

aktuose yra aiškus ir tinkamai 

suprantamas, ar laikomasi norminiuose 

teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 

apribojimų funkcijoms ir (ar) 

kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti, 

pavyzdžiui, sprendimų priėmimo ir 

kontrolės ar priežiūros veiksmų atskyrimo 

ir pan.? 

Taip, Agentūros įgaliojimai ir kompetencija detalizuoti 

norminiuose ir Agentūros vidaus teisės aktuose. 

Paskolų administravimo procedūrų vertinimo vidaus 

audito ataskaitoje įvertintos funkcijų darbuotojams 

priskyrimo, atskyrimo ir vertikalus bei horizontalus 

atsakomybės ryšių vidaus reglamentavimo 

tinkamumas, finansinių įsipareigojimų nevykdomo 

administravimo ir paskolų išieškojimo procedūrų 

tinkamumas. 

6. Ar Agentūros darbuotojai laikosi 

reikalavimų ir (ar) apribojimų, susijusių su 

jų teisėmis, pareigomis ir atsakomybe 

analizuojamoje veiklos srityje? Ar 

Agentūros darbuotojams nesuteikti per 

platūs įgaliojimai veikti savo nuožiūra? 

Išskyrus pastebėjimus dėl Aprašo 34 punkto, Agentūros 

darbuotojams nesuteikti per platūs įgaliojimai veikti 

savo nuožiūra. 

7. Ar Agentūros atliekamos procedūros 

pradedamos tik esant teisiniams 

pagrindams, nustatytiems norminiuose 

teisės aktuose? 

 

Taip. Procedūroje numatyti paskolų priskyrimo tam 

tikrai grupei etapai, o Apraše nustatyta, kad dėl 

teisminio išieškojimo į teismus kreipiamasi teisės aktų 

nustatyta tvarka, t. y. Agentūros atliekamos 

procedūros pradedamos tik esant teisiniams 

pagrindams, nustatytiems norminiuose teisės aktuose. 

8. Ar sprendimai Agentūrai vykdant 

procedūras priimami laikantis 

norminiuose teisės aktuose įtvirtintų 

principų, kriterijų? Ar šie kriterijai yra 

taikomi objektyviai, nediskriminuojant 

atskirų viešosios ar administracinės 

paslaugos, kito veiksmo subjektų? 

 

Taip. Sprendimai priimami laikantis norminiuose teisės 

aktuose įtvirtintų kriterijų, principų (teikiamas 

procesinis dokumentas teismui, esant skolai). 

9.  Ar Agentūros priimami sprendimai (jų 

projektai) rengiami ir derinami laikantis 

norminiuose teisės aktuose ir įstaigos 

Taip, priimtuose vidaus teisės aktuose nustatyti 

konkretūs sprendimų Veiklos srityje priėmimo terminai 

(žr. Aprašo 34 p., Procedūros 11 p., 42 p., 46 p.). 

 



vidaus administravimo aktuose nustatytų 

terminų? 

10. Ar Agentūros priimami sprendimai (jų 

projektai) tinkamai įforminami ir 

dokumentuojami, ar atitinka jiems 

keliamus turinio ir formos reikalavimus? 

Taip, Agentūros priimami sprendimai (jų projektai) 

tinkamai įforminami ir dokumentuojami, atitinka jiems 

keliamus turinio ir formos reikalavimus, yra nurodyti 

sprendimo priėmimo teisiniai pagrindai. 

11. Ar Agentūros sprendimus (jų projektus) 

priima tinkamus įgaliojimus ir 

kompetenciją turintys asmenys? 

Taip, Agentūros sprendimus (jų projektus) priima 

tinkamus įgaliojimus ir kompetenciją turintys 

asmenys. 

12. Ar informacija apie Agentūros priimtus 

sprendimus, kitus veiksmus yra viešai 

prieinama (jei to reikalauja norminiai 

teisės aktai)? 

Taip, procesiniai veiksmai yra atliekami vadovaujantis 

LR civilinio proceso kodekso nuostatomis (rašomas 

ieškinys ar teikiamas teismui prašymams dėl teismo 

įsakymo priėmimo išieškoti skolą). 

13. Ar laikomasi norminių teisės aktų 

reikalavimų, susijusių su Agentūros 

vykdomų procedūrų perkėlimu į 

elektroninę erdvę? 

Vidaus dokumentai yra aktualios redakcijos, 

periodiškai peržiūrimi ir atnaujinami. Procesiniai 

teismo dokumentai keliami į eteismas.lt (Lietuvos 

elektroninį teismų portalą). 

14. Ar Agentūroje taikomos vidaus kontrolės ir 

korupcijos prevencijos priemonės. Jeigu 

taip, tai ar jos yra pakankamos, kad būtų 

galima efektyviai identifikuoti ir užkardyti 

veiklos neatitiktis? 

Taip, Agentūroje taikomos vidaus kontrolės ir 

korupcijos prevencijos priemonės yra pakankamos, kad 

būtų galima efektyviai identifikuoti ir užkardyti veiklos 

neatitiktis. Atliekami vidaus ir išorės auditai. 

15.  Ar Agentūros procedūrų vykdymo vidaus 

tvarkos aprašų laikymosi kontrolės 

sistema yra aiški, veiksminga ir efektyvi? 

Taip, Agentūros vidaus tvarkos aprašų ir procedūrų 

laikymosi kontrolės sistema yra aiški, veiksminga ir 

efektyvi. Nenustatyta atvejų, kai Veiklos srityje buvo 

ar yra priimami sprendimai, pažeidžiantys vidaus 

teisės aktų, įskaitant Agentūros Korupcijos prevencijos  

politiką, antikorupcines nuostatas.  

 

3. IŠVADA 

 

1. Atlikus analizę Agentūros vykdomoje Veiklos srityje, buvo nustatyta, jog pasirinkta 

sritis iš dalies atitinka Rekomendacijose nurodytus veiksnius, galinčius nulemti didelę korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. Analizuojamu laikotarpiu Agentūros specialistai priėmė savarankiškus 

sprendimus, susijusius su skolų perdavimu teisminiam išieškojimui veiklos sritimi. Sprendimai 

priimami savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės 

įstaigomis, nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Atlikus Agentūros 

taikomų kontrolės priemonių analizę nustatyta, kad aptariamo rizikos veiksnio pasireiškimo 

tikimybė yra maksimaliai valdoma, pasitelkiant įvairias priemones didinančias procedūrų 

skaidrumą. Agentūros darbuotojai ir kiti asmenys pastebėję galimas korupcijos apraiškas, 

darbuotojų piktnaudžiavimą įgaliojimais, gali pranešti apie galimas korupcinio pobūdžio veikas. 

2. Atlikus lyginamąjį Agentūros vidaus teisės aktų ir Lietuvos Respublikos įstatymų ir 

poįstatyminių teisės aktų, reglamentuojančių įsiskolinimų valdymą perduodant teisminiam 

išieškojimui normų analizę, nustatyta, kad skolininkų atidavimo teisminiam išieškojimui procesas 

Agentūros vidaus teisės aktuose neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir 

poįstatyminiams teisės aktams. Teisminio išieškojimo procesas išsamiai aprašytas LR civiliniame ir 



civilinio proceso kodeksuose, taip pat poįstatyminiuose teisės aktuose ir Apraše, procedūrose bei 

kituose susijusiuose lokaliniuose teisės aktuose.  

3. Nustatyta, jog Veiklos srities  procedūras vykdančių Agentūros darbuotojų funkcijos, 

uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra pakankamai išsamiai 

reglamentuota įstatymų, poįstatyminių teisės aktų bei Agentūros vidinių dokumentų (procedūrų, 

reglamentų, tvarkų ir kt.).  

Apibendrinant tai kas išdėstyta, darytina išvada, jog Agentūros korupcijos pasireiškimo 

tikimybę labiausia gali sąlygoti žmogiškasis veiksnys, kuomet vienasmeniškai priimami sprendimai, 

tačiau šis veiksnys yra maksimaliai valdomas vykdant vidaus kontrolę (įgyvendintas „keturių akių“ 

principas) ir didinant Agentūros vykdomos skolų administravimo srities kolegialumą. Atsižvelgiant 

į visa tai kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Veiklos srityje 

laikytina nežymia (minimalia). 

4. PASIŪLYMAI 

 

Priemonės  Įvykdym

o laikas  

Vykdytojas  Laukiami rezultatai  Vertinimo kriterijai  

1.  2.  3.  4.  5.  

1. Nevykdomų finansinių 

įsipareigojimų pagal 

daugiabučių namų 

atnaujinimo paskolų 

sutartis administravimo 

aprašo papildymas ir 

korekcija bei DNMF 

paskolų administravimo 

procedūros parengimas.  

 

2023 m. 

I-II ketv.  

PAS, BIS 1. Apraše aiškiai išskirti 

ir detalizuoti Išieškomų 

paskolų ikiteisminio ir 

teisminio išieškojimo bei 

vykdymo proceso dalis.  

Išbraukti vertinamuosius 

kriterijus. 

2. Atliktos korekcijos dėl 

Agentūros organizacinių 

struktūrinių pasikeitimų 

(keitėsi skyrių, 

pareigybių 

pavadinimai). 

3. Patvirtinta DNMF 

paskolų administravimo 

procedūra. 

  

1. Pagal identifikuotą 

poreikį pakoreguotas 

Aprašas, aiškiai išskiriant 

Išieškomų paskolų 

ikiteisminio ir teisminio 

išieškojimo bei gauto 

vykdomojo dokumento 

vykdymo proceso dalis, 

išbraukti vertinamieji 

kriterijai. 

2. Pakeisti skyrių, 

pareigybių pavadinimai, 

atitinkantys galiojančią 

Agentūros organizacinę 

struktūrą. 

3. Patvirtinta DNMF 

paskolų administravimo 

procedūra, kurioje 

reglamentuota ir teisinių 

klientų duomenų 

registravimo VIPA IS 

tvarka. 

2. Priteistų įsiskolinimų 

ir gautų vykdomųjų 

dokumentų registracija 

VIPA IS modulyje 

„Teisiniai klientai“.  

2023 m. 

I-II ketv.  

PAS Užtikrinamas objektyvus 

programinis valdymas, 

operatyvus ir 

skaitmenizuotas 

priteistų skolų 

atsekamumas ir 

valdymas VIPA IS 

priemonėmis.  

Pradėta priteistų skolų 

registracija VIPA IS 

modulyje „Teisiniai 

klientai“  klasifikuojami 

pagal atskirą kriterijų 

„Teisiniai klientai“.  

 

 

Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūra 

Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės  

darbo grupės vadovas                              Raimondas Rapkevičius  
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