
LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS 

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

VERTINIMO LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTE VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ 

DEKLARAVIMO IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO SRITYSE 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 

d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis 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“, Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 str., 4 str., 1 d., 5 str. 1 ir 4 d., 7 str., 

8 str., Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. KS-86 

patvirtintų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių 3, 6 punktais, 

rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų 

laikymosi kontrolės vykdymo, patvirtintų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. 

lapkričio 13 d. sprendimu Nr. KS-291 „Dėl rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų derinimo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ II skyriaus 1 ir 3 punktais bei 

III skyriaus 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 

4 d. įsakymo Nr. V-840 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir 

įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veiklos sričių, kuriose 

antikorupcinę analizę ir vertinimą tikslinga atlikti 2020 metais, nustatymo“, Lietuvių kalbos 

institute (toliau – Institutas) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešųjų 

ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo srityse. 

Vertintas laikotarpis nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 rugsėjo 30 d. Vertinimą atliko 

Instituto direktoriaus įgaliotas asmuo. 

Buvo vertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir 

viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo srityse ir ar yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų 

ar sutarčių, turinčių įtakos Instituto veiklai. 

Vertinti šie dokumentai: 

1. Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos darbo reglamentas. 



2. Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos darbo reglamentas. 

3. Konkursų eiti Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigas organizavimo ir 

mokslo darbuotojų atestavimo nuostatai. 

4. Lietuvių kalbos instituto Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas. 

5. Lietuvių kalbos instituto Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.  

 

1. VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI 

 

1.1. Institute viešųjų bei privačių interesų deklaravimą ir privačių interesų konfliktų 

valdymą reglamentuoja Lietuvių kalbos instituto Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tvarkos 

aprašas, Lietuvių kalbos instituto Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, viešųjų bei privačių 

interesų deklaravimą ir privačių interesų konfliktų valdymas apibrėžiamas Lietuvių kalbos 

instituto Mokslo tarybos darbo reglamente, Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos 

komisijos darbo reglamente, Konkursų eiti Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigas 

organizavimo ir mokslo darbuotojų atestavimo nuostatuose. 

1.2. Institute direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Į-34 patvirtintas sąrašas 

pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Darbuotojai, kurie 

pagal pareigybes privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus, su šiuo sąrašu yra 

supažindinami pasirašytinai. 

1.3. Instituto direktoriaus įsakymu 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. Į-34 patvirtintas 

asmuo, atsakingas už privačių interesų deklaracijų saugojimą ir pateikimo priežiūrą.   

1.4. Institute tik nedidelė dalis darbuotojų (Instituto vadovas, jo pavaduotojai, struktūrinių 

padalinių vadovai, prekių ir paslaugų pirkimo specialistas, vyr. finansininkas, mokslinis 

sekretorius, pirkimų organizatorius), dėl atliekamų darbo pareigų ar funkcijų, vadovaujantis 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) 2 str. 5 d. ir 4 str.3 d., privalo 

teikti privačių interesų deklaracijas. 

1.5. Visi darbuotojai (įskaitant Instituto vadovą, jo pavaduotojus, struktūrinių padalinių 

vadovus, prekių ir paslaugų pirkimo specialistą, vyr. finansininką, mokslinį sekretorių, pirkimų 

organizatorių), kurie privalo deklaruoti interesus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas. 

1.6. Priimant į pareigas, kurias užimantis asmuo pagal VPIDĮ privalo deklaruoti privačius 

interesus, Institute iki konkurso vykdymo pabaigos nebuvo tikrinami pretendentų privačių 

interesų deklaracijų duomenys. 



1.7. Priėmus į pareigas, kurias einantis asmuo pagal VPIDĮ privalo deklaruoti privačius 

interesus, Institute tikrinama, ar deklaruojantieji įvykdė VPIDĮ reikalavimą deklaracijas pateikti 

ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar 

paskyrimo. 

1.8. Viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymas numatytas visuose nagrinėtuose 

Instituto dokumentuose. 

1.9. Instituto Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo tvarkos apraše reglamentuota 

nusišalinimo kilus interesų konfliktui tvarka.  

1.10. Išanalizavus Instituto Mokslo tarybos ir Instituto Konkursų ir atestacijos komisijos 

dokumentus viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susijusių su tų komisijų narių viešaisiais ir 

privačiais interesais, nenustatyta.  

1.11. 2019–2020 m. nebuvo nustatyta atvejų, kai darbuotojas nusišalino dėl interesų 

konflikto susijusio su to darbuotojo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir 

fiziniais asmenimis. 

1.12. Vertintuose Instituto dokumentuose nėra nustatyta pareiga darbuotojams informuoti 

Instituto vadovybę ir / ar atsakingus asmenis apie dalyvavimą konkursuose ir papildomoje 

veikloje, dėl kurių gali atsirasti intereso konflikto tikimybė arba tai gal turėti įtakos vykdant 

funkcijas Institute. 

 

Motyvuota išvada. Atsižvelgus į korupcijos pasireiškimo tikimybę viešųjų ir privačių interesų 

deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymo srityse ir ar yra laikomasi įstatymų, 

kitų teisės aktų ar sutarčių, turinčių įtakos Instituto veiklai, taip pat įvertinus Instituto Mokslo 

tarybos darbo reglamentą, Instituto akademinės etikos komisijos darbo reglamentą, Konkursų eiti 

Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų pareigas organizavimo ir mokslo darbuotojų 

atestavimo nuostatus, Instituto Viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašą, Instituto 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašą, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra 

minimali. 

 

 

 



2. PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS 

PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1. Siekiant užtikrinti išankstinę 

interesų konfliktų prevenciją, 

vykdyti privačių interesų 

deklaracijų ir jose pateiktų 

duomenų peržiūrą. 

Lietuvių kalbos 

institutas 

Nuolat Periodiškai (vieną kartą per 

ketvirtį) vykdoma privačių 

interesų deklaracijų ir jose 

pateiktų duomenų peržiūra. 

     

 

 

Direktorė      dr. Albina Auksoriūtė 


