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Korupcija ir sukčiavimas pakerta pasitikėjimą viešosiomis institucijomis, demokratija ir taip
pat trukdo veikti Europos Sąjungos (toliau – ES) vidaus rinkai. Būtinas dialogas dėl veiklos audito
kaip sisteminės priemonės korupcijos rizikos veiksniams identifikuoti ir priežastims pašalinti
viešajame sektoriuje. Šis dialogas yra svarbus tuo, kad jis reikšmingai prisideda prie (nacionalinių)
viešųjų institucijų atskaitomybės ES piliečiams. Gero valdymo stiprinimas didinant skaidrumą ir
atskaitomybę – ypač kovos su korupcija priemonių srityje – yra nepaprastai svarbus ugdant
visuomenės pasitikėjimą viešosiomis institucijomis. Skaidrumo ir atskaitomybės politika yra būtina
tam, kad šios institucijos galėtų tinkamai vykdyti savo pareigas ir užtikrinti savo darbuotojų
principingumą. Skaidrumas ir principingumas yra pagrindinės sąlygos, padedančios kovoti su
sukčiavimu ir korupcija.
Veikiančios kovos su korupcija priemonės menkai prisideda prie atsakingo viešųjų juridinių
asmenų darbuotojų elgesio. Teigiami pokyčiai Lietuvoje dėl korupcijos mažėjimo nėra tokie dideli,
jog būtų galima teigti, kad korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos išnaudojant visas
institucijų galimybes. Įvairiomis priemonėmis gerinama institucinė ir teisinė valstybės sandara,
mažinanti galimybes pasireikšti korupcinėms veikoms, tačiau institucijoms nevienodai sekasi
įgyvendinti antikorupcines priemones, ką rodo ir kitų konferencijos dalyvių nuomonė. Tos
institucijos, kurios skiria daugiau dėmesio korupcijos prevencijai, pasiekia matomų rezultatų ir
nelieka nepastebėtos. Vienas iš veiksnių, galintis padėti yra veiklos auditas.
Vidaus finansų kontrolės ir vidaus audito būtinumas pagrindinai išryškėjo Lietuvai siekiant
narystės ES.1
Viena iš pagrindinių sąlygų finansų srityje Lietuvai integruojantis į ES ir siekiant daryti įtaką
ES pasitikėjimui bei leidimui disponuoti ES biudžeto lėšomis atitinkamose veiklos srityse buvo
teisinės vidaus finansų kontrolės bazės tobulinimas, valstybinio sektoriaus finansų valdymo

Sutarties dėl ES veikimo (SESV) 317 straipsnyje nustatyta, kad „Biudžetą vykdo Komisija savo pačios atsakomybe
atsižvelgdama į patikimo finansų valdymo principus“ ir kad „valstybės narės bendradarbiauja su Komisija siekdamos
užtikrinti, kad asignavimai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principus“.
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kontrolės bei vidaus audito procedūrų, atitinkančių ES reikalavimus ir tarptautinius standartus,
sukūrimas ir tobulinimas, tinkamas administracinių gebėjimų parengimas2.
Teisinis pagrindas kurti vidaus audito tarnybas viešuosiuose juridiniuose asmenyse atsirado
Lietuvos Respublikos Seimui 2002 m. gruodžio 10 d. priėmus Vidaus kontrolės ir vidaus audito
įstatymą. Vienas iš įstatyme numatytų pagrindinių uždavinių, keliamų vidaus auditui – ne rečiau
kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti vidaus kontrolės sistemos veikimą viešajame juridiniame
asmenyje3.
Vidaus auditas tai vidaus kontrolės4 efektyvumo tyrimas ir įvertinimas5. Pasaulinė patirtis rodo,
kad vidaus auditorius dėl savo visą organizaciją apimančios veiklos specifikos yra būtent tas asmuo,
kuris gali pažvelgti į savo organizaciją iš šono. Be vidaus audito tarnybos, įstaigose nėra ir negali
būti efektyvios vidaus kontrolės sistemos.6 Vidaus kontrolės vertinimas, atliekant veiklos auditą
įstaigoje, rekomendacijos t.y. jų įgyvendinimas, atlikus veiklos auditą, siekiant efektyvinti viešojo
juridinio asmens valdymą, - yra vienas pagrindinių korupcijos prevencinių veiksnių.7
Taigi būtent vidaus auditorius gali įvertinti, kaip organizacijai sekasi įgyvendinti strateginius
tikslus, nustatyti ar organizacija patikimai valdo tiems tikslams iškylančią riziką ir pasiūlyti būdus,
kaip tą veiklą gerinti ir tobulinti.
Nesigilinant į vidaus audito reglamentavimą, primename, kad Lietuvos Respublikos vidaus
kontrolės ir vidaus audito įstatyme vidaus auditas apibrėžtas kaip viešojo juridinio asmens vidaus
kontrolės sistemos dalis, kurios dėka, vidaus auditoriams vykdant nepriklausomą, objektyvią
tyrimo, vertinimo ir konsultavimo veiklą, siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos
gerinimą.
Tam, kad vidaus auditorius, atlikdamas veiklos auditą, galėtų tinkamai identifikuoti
korupcijos rizikos veiksnius viešojo juridinio asmens padaliniuose, jis privalo atlikti nepriklausomą
ir objektyvų tyrimą. Ar tai įmanoma esant tokiam vidaus auditoriaus pavaldumo (plačiąja prasme)
teisiniam reglamentavimui šiai dienai?
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pateikiama išvada); valdymo auditą (tikrinami personalo veiksmai remiantis įstatymais ir nuostatomis bei pateikiama
ataskaita apie valdymo būklę) ir veiklos auditą (jo metu tikrinama įstaigos ar jos padalinių veikla remiantis pačios
įstaigos specifiniais tikslais ir pateikiamos rekomendacijos jos veiklai tobulinti).
4
Vidaus kontrolė – tai kompleksinis procesas , kurį įgyvendina įstaigos vadovai ir darbuotojai ir, kuris skirtas nustatyti
rizikos veiksnius ir užtikrinti, kad vadovaujantis organizacijos misija, bus tvarkingai, etiškai, taupiai, rezultatyviai ir
efektyviai vykdoma veikla. Logiška, kad vidaus kontrolės sistemos nebuvimas sąlygoja skirtingų standartų tose pačiose
veiklos srityse, taip pat korupcijos prevencijos srityje, atsiradimą ir taikymą viešuosiuose juridiniuose asmenyse,
nepakankamą jų sąveiką tarpusavyje.
5
Spencer Pickett K. The internal auditing handbook. Chichester Wiley, 1997.
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Mackevičius J. Audito teorija ir praktika. Vilnius, 1999. p. 621.
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What is Corruption Auditing? - The Institute of Internal Auditors. 2014. p.4.
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Siekiant atsakyti į šį klausimą, pirmiausia pažiūrėkime kaip vidaus auditorių apibrėžia
Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas 8: „vidaus auditorius – viešojo
juridinio asmens vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atliekantis vidaus
auditą šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka“. To paties įstatymo 7 str. 1 d. yra numatyta,
kad „vidaus audito tarnyba yra tiesiogiai pavaldi ir atskaitinga viešojo juridinio asmens vadovui.
Jis užtikrina vidaus auditorių veiklos ir organizacinį nepriklausomumą“. Kaip matome, vidaus
auditorius yra viešojo juridinio asmens struktūroje, kuris tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas viešojo
juridinio asmens vadovui (toliau – vadovas).
Pagrindiniuose teisės aktuose, kuriais vadovaujasi vidaus audito tarnybos, yra naudojama
ydinga sąvoka „pavaldus“, automatiškai verčianti organizacijų vadovus laikyti vidaus audito
tarnybą eiliniu institucijos padaliniu. Iš kitos pusės, dauguma viešųjų juridinių asmenų vadovų vis
dar nesuvokia kokios yra vidaus audito funkcijos bei šiai tarnybai keliami tikslai.
Nepriklausomumas yra esminis reikalavimas vidaus auditui. Vidaus kontrolės ir vidaus
audito įstatyme yra numatyta, kad vadovas užtikrina tik veiklos ir organizacinį nepriklausomumą.
Tačiau tik iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vidaus auditoriams nėra jokių kliūčių atlikti objektyvų ir
nepriklausomą tyrimą. O kaip finansinis vidaus auditoriaus nepriklausomumas? Pradėkime vien jau
nuo to aspekto, kad vadovas pagal Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo
10 str. 8 p. nustato vidaus audito tarnybos pareigybių (etatų) skaičių. Vadovas gali nuspręsti
sumažinti vidaus auditorių etatų skaičių arba jį išplėsti. Žinoma, tam būtina svari argumentacija.
Tačiau kiekvienas auditorius negali būti užtikrintas, kad vadovas, nepatenkintas jo darbu (dėl įvairių
subjektyvių priežasčių) nesumanys mažinti vidaus audito tarnybos (skyriaus) etatų skaičiaus. Ir to
priežastis gali būti paprasta – biudžetinių lėšų taupymas vykdant reorganizaciją.9 Manome tokiam
argumentui niekas negalėtų paprieštarauti.
Kitas argumentas, kad vidaus auditorius yra finansiškai pavaldus vadovui – atlyginimo
dydžio nustatymas. Valstybė reguliuoja tik darbo užmokesčio sudedamąsias dalis. Numato, kad
pareiginės algos koeficiento, kuris taikomas kiekvienos kategorijos pareigybėms) ribas. Tačiau
pačiame Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme10 yra nustatytos tik pareiginės algos
koeficiento ribos. Tad diskrecija, kokį nustatyti pareiginės algos koeficiento dydį, tenka vadovui.
Jau nekalbant apie priedus, kuriuos nustato vadovas, atsižvelgdamas į vidaus auditoriaus
kvalifikacinę klasę ar kvalifikacinę kategoriją, už laipsnį arba tarnybinį rangą (tik statutiniams

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas, 2 str. 5 p. [Interaktyvi prieiga: https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197703].
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8

3

valstybės tarnautojams). Tad kaip matome, yra visos prielaidos teigti, kad vidaus auditorius yra
tiesiogiai finansiškai priklausomas nuo vadovo sprendimo t.y. įstaigos vadovas turi visus svertus
daryti įtaką vidaus auditoriui ir jo vertinimų objektyvumui. Dar viena priemonė, suteikianti vadovui
galimybę finansiškai kontroliuoti vidaus auditorių – pastarojo veiklos vertinimas. Taip pat, tik
viešojo juridinio asmens vadovo leidimu, vidaus auditoriai gali užsiimti papildoma veikla
(pavyzdžiui, dėstyti aukštosiose mokyklose). Tad tik retorinis klausimas – ar gali vidaus auditorius
atlikti nepriklausomą, objektyvų tyrimą viešojo juridinio asmens padaliniuose, kuomet jį su
vertinama įstaiga (įmone) sieja finansiniai (ir ne tik) saitai? Manome, šis klausimas tai būsimų
diskusijų objektas. Sprendimai šioje situacijoje gali būti įvairūs. Vienas iš jų – vidaus auditus
viešojo sektoriaus juridiniuose asmenyse leisti atlikti nepriklausomoms, privačioms audito
kompanijoms.
Tačiau grįžkime prie veiklos audito, kaip korupcijos rizikos veiksnių identifikavimo ir jos
priežasčių pašalinimo viešajame sektoriuje priemonės.
Teisės aktai nereglamentuoja veiklos audito turinio, tačiau laikomės visuotinai pripažintos
nuomonės, kad tai kontrolės funkcija, skirta organizacijų veiklos, programų ir (ar) sistemų
funkcionalumui vertinti ekonomiškumo, efektyvumo, ir rezultatyvumo požiūriais, siekiant atskleisti
tiriamos veiklos problemas bei inicijuoti veiklos ir valdymo pažangai.11
Taigi, veiklos auditas yra procesas, kurio metu renkami, tiriami, sisteminami ir vertinami
objektyvūs duomenys apie audituojamojo subjekto veiklos ekonomiškumą, efektyvumą ir
veiksmingumą, siekiant nustatyti, ar jie atitinka nustatytus kriterijus, ir pateikti veiklos tobulinimo
siūlymų; – veiklos auditas išryškina tiriamos veiklos klaidas, spragas, problemas; – veiklos audito
metu tiriama ir vertinama: naudojamų išteklių ekonomiškumas, administracinių veiklos procesų
efektyvumas, priimtų sprendimų rezultatų bei poveikio veiksmingumas.
Išvardinti definicijos turinio elementai leidžia suprasti, kad atliekant veiklos auditą
vertinamos skirtingos įstaigos veiklos kryptys bei jos junginiai. Todėl, veiklos auditas yra viena iš
kovos su korupcija priemonė viešajame sektoriuje nes jos išvados apie patirtą žalą, neefektyvų ir
neveiksmingą, neracionalų valstybinio turto ar biudžeto lėšų valdymą, gali suteikti prielaidų manyti,
kad egzistuoja korupcija audituotoje įstaigoje.12 Kitaip tariant, - pažymėtina, kad atliekant veiklos
auditus nesiekiama nustayti nusikaltimo fakto, bet ieškoma veiksnių, kurie patvirtintų neefektyvaus,
neracionalaus biudžeto lėšų panaudojimo, kuris, paprastai, būna darbuotojų aplaidumo arba
korupcinių veiksnių sąlygotas.13
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Humphrey, C. and D. Owen (2000), ‘Debating the ‘Power’ of Audit’, International Journal of Auditing, Vol. 4, pp.
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Primename, kad funkcionuojanti vidaus kontrolė turi užtikrinti, kad visose srityse vidaus
kontrolės proceduros, o kartu ir organizacijos valdymas veikia efektyviai. Atitinkamai, auditorius
vertindamas vidaus kontrolės sistemos efektyvumą bei valdymą ir teikdamas rekomendacijas vidaus
kontrolei bei įstaigos valdymui tobulinti, taip pat prisideda prie viešojo juridinio asmens veiklos
tobulinimo. Pabrėžtina, kad auditorius negali pats dalyvauti valdymo procese ir įtakoti įstaigos
valdymą gali tik vertindamas procesus bei teikdamas rekomendacijas.
„Kiekvienam auditui būdinga rizika, kad reikšmingi vidaus kontrolės sistemos trūkumai
nebus nustatyti, nors auditas buvo suplanuotas ir atliktas teisingai. Auditoriai privalo parodyti
ypatingą profesinį budrumą ir griežtą analitinį vertinimą, nes korupcija apima ir veiksmus jai
nuslėpti, kaip antai slaptus kelių asmenų susitarimus, dokumentų klastojimą, dokumentų, duomenų
ar informacijos slėpimą arba nepateikimą.“14
Veiklos auditą galima apibūdinti kaip konstruktyvų abejojimą esama padėtimi: „ar viešasis
sektorius dirba teisingai ir daro tai optimaliu būdu?“ Atliekamas viešojo juridinio asmens padalinių
veiklos auditas leidžia nustatyti subjektų korupcinių rizikų veiksnius anksčiau negu jie gali paveikti
subjekto veiklą, taigi veiklos auditas gali būti ir korupcijos prevencijos priemonė.15
Korupcijos rizikos veiksnių vertinimas – tai rizikos veiksnių, susijusių su organizacijos
tikslų, susijusių su korupcijos valdymu, pasiekimu, nustatymo bei analizės ir atitinkamos reakcijos
numatymo procesas. Šis vertinimas apima subjekto veikloje galimos korupcijos rizikos nustatymą,
pačios rizikos vertinimą (rizikos reikšmingumo nustatymas, rizikos tikimybės įvertinimas) ir
reagavimo į šią riziką numatymą (procedūros rizikai sumažinti iki priimtino lygio). Korupcijos
rizikos veiksnių vertinimo procesas organizacijoje turi būti nuolatinis ir pasikartojantis procesas.
Tiek viešuosiuose juridiniuose asmenyse, tiek savivaldybėse atliekamas korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas, kuris, taip pat, vykdomas veiklos auditų metu gautos
informacijos pgrindu.16 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus
didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti bei
šalinti. Jį atliekant vadovaujamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengta
valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis17. Nors rekomendacijos yra pakankamai aiškios ir
naudingos atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, tačiau atliktas tyrimas rodo kad
tiek viešųjų juridinių asmenų, tiek savivaldybių darbuotojams sudėtinga kasmet vertinti korupcijos
Europos Komisija. Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF). Vadovas dėl Valstybių narių auditorių vaidmuo
vykdant sukčiavimo prevenciją ir nustatymą. ES struktūriniuose ir investicijų fonduose Valstybių narių patirtis ir
praktika.
15
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pasireiškimo tikimybę visose veiklos srityse. Todėl vertinimas atliekamas dalimis, kiekvienais
metais analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę vis kitoje srityje. Jos pasirenkamos pagal
gaunamus skundus, visuomenės nuomonės apklausų rezultatus, vidaus audito duomenis gautus
atlikus veiklos auditą.
Nemaža dalis savivaldybių pateikdamos korupcijos pasireiškimo tikimybes, vengia
konstatuoti, kad jų nagrinėtose korupcijos pažeidžiamose veiklos srityse egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teigia, jog analizuotose veiklos srityse egzistuoja „maža“,
„minimali“, „nedidelė“ korupcijos pasireiškimo tikimybė arba korupcijos pasireiškimo tikimybė
apskritai neegzistuoja
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. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos

valdybos korupcijos rizikos skyriaus 2014-03- 27 rašte Nr. L-01-1289 „Dėl Lietuvos Respublikos
savivaldybių išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės kokybinės analizės“ teigiama; „atliekant
savivaldybių KPT išvadų kokybinę analizę nustatyti trūkumai leidžia teigti, jog kai kurios iš
savivaldybių, nustatydamos korupcijos tikimybę, jos nenustato ar netinkamai nustato korupcijos
pasireiškimo tikimybę. Kadangi kai kuriose savivaldybėse korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymas nėra tinkamai įtraukiamas į savivaldybių korupcijos prevencijos politikos sistemą,
nepakankamai panaudojamos šios antikorupcinės priemonės suteikiamos galimybės skaidrinti ir
tobulinti administracines procedūras, atskleisti galimus korupcijos rizikos veiksnius ir parinkti
efektyvias priemones nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams pašalinti, valdyti ar sumažinti“19.
Todėl galime drąsiai teigti, kad vidaus auditorių atliekami veiklos auditai yra sisteminės
priemonės korupcijos rizikos veiksniams identifikuoti ir priežastims pašalinti viešajame sektoriuje.
Atliekant veiklos audita yra paprasčiau ir efektyviau užkirsti kelią korupcijai nei, kad ją išaiškinti
po nusiklatimo padarymo.20
Korupcijos pasireiškimo tikimybių išvadų analizė leidžia konstatuoti, kad didžiausios
korupcijos rizikų apraiškos yra leidimų išdavimo ir viešųjų pirkimų srityse.
Apžvelgsime viešųjų pirkimų korupcijos rizikos veiksnius atliktų veiklos auditų pagrindu
įvairiuose viešojo sektoriaus įmonėse (įstaigose).
Viešieji juridiniai asmenys viešųjų pirkimų procedūras vykdo vadovaudamasi patvirtintomis
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir kitais
poįstatyminiais teisės aktais, tačiau viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka, nuo
pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo, viešųjų juridinių asmenų
vidiniuose teisės aktuose dažnai nėra tinkamai reglamentuota.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Korupcijos prevencijos valdybos korupcijos rizikos skyriaus 201403- 27 raštas Nr. L-01-1289 „Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių išvadų dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
kokybinės analizės“.
19
Ten pat.
20
Dye, K. M., & Stapenhurst, R. (1998). Pillars of integrity: the importance of supreme audit institutions in curbing
corruption: Economic Development Institute of the World Bank.
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Pavyzdžiui, viešojo pirkimo atlikimo pradžia, t. y. paraiškos rengimo ir derinimo procedūra
lokaliniuose įstaigų (įmonių) teisės aktuose, dažnai formaliai detalizuojama. Ne visose viešuosiuose
juridiniuose asmenyse yra patvirtintos Viešųjų pirkimų vidaus kontroles taisyklės. Pirkimų
inicijavimo procese nedalyvauja asmenys atsakingi už pirkimų vykdymą naudojantis CPO
elektroniniu katalogu bei prevencinę kontrolę atliekantis asmuo (toks asmuo įmonėse ar įstaigose
dažnai nepaskirtas). Taip pat daugumos audituotų subjektų viešųjų pirkimų taisyklių pavyzdinėse
paraiškų formose nenumatyta būtinybė pagrįsti konkretų pirkimą, nurodyti motyvą, kodėl pirkimas
nebus vykdomas naudojantis CPO elektroniniu katalogu, pagrįsti siūlomų kviesti tiekėjų sąrašą (jei
paraiška paduodama dėl pirkimo, apie kurį nebus paskelbta). Visa tai sąlygoja tam tikras korupcijos
rizikas.
Atliktas tyrimas leidžia konstatuoti, kad daugumos audituotų subjektų Viešųjų pirkimų
komisijų darbo reglamentai iš esmės atitinka Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos
organizavimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. lapkričio 29
d. įsakymu Nr. 1S-73, nuostatas, tačiau dažnai taikoma praktika, kuomet į Viešojo pirkimo
komisijos sudėtį yra įtraukiami pavaldumo ryšiais besisiejantys valstybės tarnautojai (ypač tais
atvejais, kai į Komisijos sudėtį įtraukiami keli pirkimą inicijavusio skyriaus darbuotojai). Tai yra
ydinga ir gali iškreipti Viešojo pirkimo komisijos balsavimo rezultatus.
Atliekant viešųjų pirkimų veiklos auditus pastebima, kad viešojo pirkimo būdo parinkimo
procedūra dažnai vidiniuose teisės aktuose nėra nuosekliai reglamentuota. Atskiros šio proceso
detalės yra aprašomos tokiuose norminiuose aktuose, kaip Viešųjų pirkimų ir turto valdymo skyrių
nuostatuose, darbuotojų pareigybių aprašymuose, Viešojo pirkimo komisijų darbo reglamentuose.
Viešojo pirkimo atlikimo būdo parinkimo bei keitimo procedūros neišsamus reglamentavimas
antikorupciniu požiūriu mažina šio proceso skaidrumą ir sudaro prielaidų neribotai diskrecijai
pasireikšti.
Dar vienas korupcijos rizikos veiksnys, kuris dažnai sutinkamas atliekant veiklos auditus
viešųjų pirkimų padaliniuose, tai viešuosiuose juridiniuose asmenyse nėra patvirtintų Pretenzijų
nagrinėjimo komisijų, kurias turėti rekomenduoja viešųjų pirkimų tarnyba. Dažnai taikoma
pretenzijų nagrinėjimo praktika, kuomet viešąjį pirkimą vykdanti komisija ta pačia sudėtimi
nagrinėja pretenzijas ir priima sprendimus. Tai, mūsų nuomone, yra ydinga.
Dar vienas korupcijos rizikos veiksnys viešųjų pirkimų srityje - sutarčių projektų rengimo bei
derinimo procedūros. Šios procedūros viešųjų pirkimų sutarties sudarymo atveju, vidiniuose teisės
aktuose reglamentuotos nepakankamai išsamiai ir neatitinka Viešųjų pirkimų tarnybos
rekomenduojamai tvarkai, dėl ko pirkimo sutarties sudarymo etapo kontrolės procedūros gali
neužtikrinti efektyvios kontrolės galimybių.
Antikorupciniu požiūriu ydinga yra ir ta praktika, kad nėra atskirtos viešųjų pirkimų
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inicijavimo, organizavimo ir priežiūros funkcijos, dėl ko susidaro sąlygos vienam asmeniui vykdyti
konkretaus prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikio formavimą, dalyvauti šio poreikio tenkinimo
organizavime ir kontroliuoti, ar poreikis tenkinamas tinkamai.
Norint užtikrinti efektyvią prevencinę kontrolę viešųjų pirkimų iniciavimo etape, tikslinga šią
procedūrą apibrėžti vidiniuose teisės aktuose ir numatyti, jog viešųjų pirkimų paraiškos turi būti
derinamos ne tik su perkančiosios organizacijos finansininku ir padalinio vadovu, bet ir su asmeniu,
atsakingu už pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu, bei prevencinę kontrolę
atliekančiu asmeniu. Kadangi viešųjų pirkimų procese prevencinę kontrolę atliekantis asmuo dažnai
nebūna paskirtas, tad viena iš priemonių, siekiant mažinti korupcijos rizikas tokio asmens
paskyrimas.
Dar viena iš korupcijos rizikų viešuosiuose pirkimuose valdymo galimybių - atsisakyti
praktikos, kai prekių, paslaugų ir (ar) darbų poreikį formuojantis asmuo pats dalyvaudamas vykdant
atitinkamą pirkimą, įgyvendina šio poreikio tenkinimą ir svarstyti galimybę šių funkcijų atskyrimą
įtvirtinti viešųjų juridinių asmenų vidaus teisės aktuose.
Siekiant, kad Viešųjų pirkimų komisijų veikla būtų skaidri ir nešališka, būtina į Komisijų
sudėtį neįtraukti pavaldumo ryšiais susietų valstybės tarnautojų (ypač atkreiptinas dėmesys į tuos
atvejus, kai į Komisijos sudėtį įtraukiami keli pirkimą inicijavusio skyriaus darbuotojai), taip pat
nuolatinės komisijos nariams taikyti rotacijos principą - keisti 1/3 narių ne rečiau kaip kartą per
metus.
Vykdydami savo darbą auditoriai gali nustatyti vidaus kontrolės sistemos trūkumų, dėl kurių
reikėtų imtis veiksmų viešuosiuose juridiniuose asmenyse, taip užkertant kelia galimiems korupcijos
pasireiškimo atvejams. Šiuo požiūriu auditoriams tenka svarbus vaidmuo. Visų pirma jų pareiga yra
atkreipti vadovaujančiųjų ir tvirtinančiųjų institucijų dėmesį į bet kokius trūkumus. Šių institucijų
pagrindinė atsakomybė yra imtis rekomenduojamų priemonių nustatytiems trūkumams pašalinti, kad
būtų išvengta korupcijos atvejų.
„Auditoriai, laikydamiesi tinkamo profesinio skepticizmo, turėtų ypač budriai vertinti
sukčiavimo galimybes, kaip antai kontrolės ir vadybos sistemų kontrolės silpnumą. Ypač tais
atvejais, kai vadovybė ir kontrolės aplinka gali būti pripažįstamos keliančiomis didelę riziką<...>“21.
Išvados.
Už korupcijos prevenciją viešajame juridiniame asmenyje pirmiausia atsakingi institucijos
vadovai. Tačiau kovos su korupcija sėkmė priklauso nuo bendrų vadovų, auditorių ir kitų
suinteresuotųjų šalių pastangų. Kiekvienas šios grandinės dalyvis turi atlikti savo vaidmenį ginant
viešuosius interesus.
21
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Vykdydamas veiklos auditą auditorius dažnai nustato vienokių ar kitokių trūkumų arba aiškų
vidaus kontrolės priemonių, kurios yra terpė atsirasti korupcijos apraiškoms įstaigoje,
nepakankamumą, viešąjame juridiniame asmenyje. Nustatęs tokius faktus jis tai detalizuoja veiklos
audito ataskaitoje ir parengia atitinkamas rekomendacijas, kaip gerinti valdymo ir kontrolės
sistemos veikimą ir taip padėti išvengti galimos korupcijos apraiškų.
Į veiklos audito rezultatus taip pat turi būti atsižvelgta planuojant neeilinius auditus.
Viešieji juridiniai asmenys veiklos auditą turėtų išnaudoti kaip sisteminę priemonę
korupcijos rizikos veiksniams identifikuoti ir priežastims pašalinti savo veikloje.
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