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1. BENDRA INFORMACIJA 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 10 str., Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 “Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” 

patvirtintų rekomendacijų 5 p. bei siekiant valdyti korupcijos rizikas, valstybės įmonėje Lietuvos oro 

uostai (toliau – LTOU arba Įmonė) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas, kurį 

atliko už LTOU korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi subjektai - LTOU Saugos ir saugumo 

departamento direktorius Vidas Kšanas ir Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir 

kibernetinio saugumo koordinatorė Eglė Savickė. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – antikorupciniu požiūriu įvertinti 

LTOU veiklos sritį (-is), siekiant nustatyti korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksnius, galinčius 

sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimus ir nustatyti priemones, skirtas nustatytoms korupcijos rizikoms ir (ar) rizikos veiksniams 

sumažinti ar pašalinti. Taigi, nustatant LTOU veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė laikytasi prielaidos, kad LTOU įgyvendinant nustatytus uždavinius, gali kilti 

pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio nusikalstamas ar kitas su korupcija 

susijusias veikas. Pažymėtina, kad 2022 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 

įsakymu Nr. 3-173 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo     

Nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai 

priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ pripažinimo netekusiu 

galios” buvo panaikintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymu    

Nr. 3-466 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai 

priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo“ LTOU veiklos sritys, kuriose 

gali pasireikšti korupcijos pasireiškimo tikimybė.  Dėl šios priežasties, LTOU veiklos sritys buvo 

įvertintos iš naujo siekiant identifikuoti veiklos sritis, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo 

tikimybė pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 

d. įsakymu Nr. 2-246 “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos 

rekomendacijų patvirtinimo” patvirtintų rekomendacijų 10 p. Atliekant minėtą LTOU veiklos sričių 

analizę buvo identifikuota ir nauja veiklos sritis, kurioje galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, – antžeminių paslaugų teikėjų (savateikių) priežiūra ir kontrolė, todėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 2022 m. buvo nuspręsta nustatyti ir šioje veikos srityje. 

Analizuotas laikotarpis – 2021 m. liepos 1 d. –    2022 m. birželio 30 d. (tam tikrais atvejais ir 

kiti laikotarpiai). Pasirinktose veiklos srityse buvo atlikti tyrimai ir analizės, skirti identifikuoti 

galimas korupcijos rizikas ir (ar) rizikos veiksnius srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo 

tikimybė bei nustatyti korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo priemones. 

Minėtose srityse vertinta: 
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1. ar priimti visi teisės aktai, reglamentuojantys analizuojamas veiklos sritis ir (ar) procedūras, 

kuriuos turėjo priimti LTOU, įgyvendindama aukštesnės galios teisės aktus? 

2. ar pakankamai reglamentuotas analizuojamos procedūros atlikimas, ar yra poreikis ją 

reglamentuoti detaliau, siekiant mažinti darbuotojų diskreciją, skirtingą teisės normų taikymo 

praktiką ar pan.? 

3. ar LTOU priimti vidaus teisės aktai dera su aukštesnės teisinės galios teisės aktais, ar jie 

nenustato perteklinių reikalavimų lyginant su aukštesnės galios teisės aktais, ar nėra plečiamai 

aiškinamos įstatymo nuostatos? 

4. ar įgaliojimų ir tarpusavio santykių (funkcijų) nustatymas (paskirstymas) LTOU vidaus 

teisės aktuose yra aiškus ir tinkamai suprantamas, ar laikomasi norminiuose teisės aktuose nustatytų 

reikalavimų, apribojimų funkcijoms ir (ar) kompetencijoms nustatyti ir paskirstyti bei ar jų laikomasi 

ir kt.? 

 

2. ANALIZĖS REZULTATAI 

2.1.  Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas 

 

Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę LTOU antžeminių paslaugų teikėjų 

(savateikių) priežiūros ir kontrolės veiklos srityje vertinti šie veiklos sritį reglamentuojantys teisės 

aktai: 

1. Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (toliau – Įstatymas); 

2. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) dokumentas Nr. 10121 

„Antžeminių paslaugų teikimo vadovas“; 

3. Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) dokumentas „Oro uostų 

aptarnavimo vadovas“; 

4. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3-

144 “Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių 

patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

5. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas 

Nr. 2BE-335 “Dėl antžeminių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”; 

6. LTOU generalinio direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 1R-112 “Dėl 

antžeminių paslaugų teikimo LTOU filialų valdomuose oro uostuose bendrųjų sąlygų pakeitimo” 

(toliau – LTOU Bendrosios sąlygos). 

 

Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę LTOU vykdomų viešųjų pirkimų srityje 

vertinti šie veiklos sritį reglamentuojantys teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; 

2. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto 

paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas; 

3. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas; 

4. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas; 

5. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl viešųjų 

pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB;  

6. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES 2014 m. vasario 26 d. dėl subjektų, 

vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, 

kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB; 

7. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl 

tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“; 

8. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl 

kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“; 
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9. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl 

numatomos viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“;  

10. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl 

informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo 

patvirtinimo;  

11. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl 

Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų 

aprašo patvirtinimo“;  

12. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-81 „Dėl 

registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo;  

13. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl 

viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo;  

14. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-99 „Dėl 

Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo 

taisyklių patvirtinimo“;  

15. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1S-71 „Dėl 

Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“; 

16. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl 

nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“; 

17. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. KS-339 

„Dėl perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, 

perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, 

pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

18. LTOU generalinio direktoriaus 2022 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 1R-93 „Dėl viešųjų 

pirkimų komisijų sudarymo, pirkimų organizatorių skyrimo ir komisijų darbo reglamento 

patvirtinimo“; 

19. LTOU generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 1R-189 „Dėl mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

20. LTOU generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1R-154 „Dėl 

sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių ir jų pakeitimų viešinimo“ ir kt.; 

21. Veiklos sritį reglamentuojantys procesai: viešojo pirkimo valdymo, sutarties vykdymo, 

sutarties keitimo, pretenzijos nagrinėjimo, pirminio pasiūlymo vertinimo, pirkimo inicijavimo, 

pirkimo nutraukimo,  paslaugų pirkimo atstovaujant ginčo atveju, objekto apžiūrėjimo, neplaninio 

pirkimo įtraukimo, mažos vertės pirkimo vykdymo, metinio viešųjų pirkimų plano parengimo, 

kvalifikacijos vertinimo, klausimų atsakymų valdymo, įtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą, 

galutinio pasiūlymų vertinimo, derybų vykdymo, CPO pirkimų vykdymo, atnaujinto varžymosi, per 

didelės kainos priimtinumo ir kt. procesai. 

 

2.2.  Vertinimo metodika 

 

Atliekant LTOU veiklos sričių, kuriose gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymą ir vertinimą buvo atlikta lyginamoji sisteminė teisės aktų ir dokumentų turinio analizė, 

atlikta procedūrų peržiūra ir vertinimas, vykdyti pokalbiai su atsakingais darbuotojais. 

 

2.3. Veiklos srities monitoringas 
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Anksčiau LTOU antžeminių paslaugų teikėjų (savateikių) priežiūros ir kontrolės veiklos 

srityje nebuvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės ar antikorupcinių ir korupcijos rizikų 

įvertinimas. 

Anksčiau LTOU viešųjų pirkimų vykdymo veiklos srityje korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas buvo atliktas 2017 m. Atlikus vertinimą buvo pateiktos rekomendacijos dėl papildomų 

tikslinių mokymų organizavimo viešųjų pirkimų procedūras atliekantiems asmenims, išorės ekspertų 

pasitelkimo  techninių specifikacijų peržiūroms, vertinimams bei viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo 

atrankinių patikrinimų. Antikorupcinių ir korupcijos rizikų įvertinimas šioje srityje atliktas nebuvo. 

 

2.4.  Analizės rezultatai 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas LTOU antžeminių paslaugų teikėjų 

(savateikių) priežiūros ir kontrolės veiklos srityje, pagal Lietuvos Respublikos (toliau - LR) 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 “Dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo” 10.2 p. bei 10.4 

p.   nustatytus korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijus. Ši veiklos sritis atitinka minimus 

kriterijus, nes pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas, t.y. LTOU darbuotojams 

yra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jam nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai 

asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje ar vykdyti 

kontrolės funkcijas, nesusijusias LTOU vidaus administravimu. Be to, šioje srityje LTOU 

darbuotojams teisės aktai numato pareigą suteikti įgaliojimus ir kitokias papildomas teises ar 

atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės 

aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones ir kt.  

Remiantis Įstatymo 2 str. 6 d. Antžeminių paslaugų teikėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jų padalinys (toliau – fizinis ar juridinis asmuo), teikiantys trečiajai šaliai vienos arba 

kelių rūšių antžemines paslaugas. Įstatymas taip pat išskiria ir Antžeminių paslaugų savateikio sąvoką 

– oro uosto naudotojas, kuris pats sau teikia vienos arba kelių rūšių antžemines paslaugas. 

Antžeminių paslaugų teikimo ir savateikių veiklą numato Įstatymo 49 str., kuriame nurodoma, 

kad: “Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių 

patvirtinimo tvarką nustato LR susisiekimo ministras“. Ši tvarka patvirtinta LR susisiekimo ministro 

2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 “Dėl antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose ir 

antžeminių paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau - Aprašas). 

Aprašas nustato antžeminių paslaugų teikimo trečiosioms šalims, saviteikos, centralizuotos 

infrastruktūros ir oro uosto įrenginių naudojimo, antžeminių paslaugų teikėjų atrankos ir antžeminių 

paslaugų teikėjų ir savateikių patvirtinimo, patvirtinimo sustabdymo, jo panaikinimo procedūrų 

tvarką oro uostuose, taip pat oro uosto naudotojų komiteto ir LR susisiekimo ministro sudaromos 

paraiškų patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją ar savateikį ir prašymų apriboti antžeminių paslaugų 

teikėjų arba savateikių skaičių nagrinėjimo komisijos (toliau - Komisija) sudarymo principus. 

Pažymėtina, kad šis Aprašas taikomas kiekvienam oro uostui, į kurį arba iš kurio vykdomas 

komercinis oro susisiekimas ir kuriame per metus vežama ne mažiau kaip 2 mln. keleivių arba 50 000 

tonų krovinių. Taigi, LTOU atveju, Aprašo nuostatos dėl antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių 

patvirtinimo taikomos tik Vilniaus oro uostui, tuo tarpu antžeminių paslaugų teikimą, savateikių 

veiklą Kauno bei Palangos oro uostuose reglamentuoja vidiniai LTOU teisės aktai, t.y. LTOU 

Bendrosios sąlygos.  

LTOU Bendrosios sąlygos yra privalomai taikomos visiems fiziniams ir juridiniams 

asmenims, ketinantiems teikti ar teikiantiems antžeminio aptarnavimo paslaugas oro uoste bei oro 

uosto naudotojams, kurie patys sau teikia antžemines paslaugas. Šiomis Sąlygomis yra nustatomos 

patekimo į LTOU filialų valdomų oro uostų antžeminių paslaugų teikimo rinkas sąlygos, antžeminių 

paslaugų teikimo, naudojimosi LTOU filialų valdomais ar tretiesiems asmenims teisės aktų nustatyta 

tvarka perduotais oro uosto infrastruktūros objektais bendrosios sąlygos, tvarka bei terminai, taip pat 
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reglamentuojamos atskirų oro uosto centralizuotos infrastruktūros objektų naudojimosi bendrosios 

sąlygos, tvarka bei terminai. 

Taigi, antžeminių paslaugų teikimą ar savateikių veiklą galima suskirstyti į šias dalis: 

1. antžeminių paslaugų teikimo trečiosioms šalims, saviteikos, centralizuotos infrastruktūros 

ir oro uosto įrenginių naudojimo, antžeminių paslaugų teikėjų atrankos ir antžeminių paslaugų teikėjų 

ir savateikių patvirtinimas; 

2. antžeminių paslaugų teikimo trečiosioms šalims, saviteikos, centralizuotos infrastruktūros 

ir oro uosto įrenginių naudojimo, antžeminių paslaugų teikėjų atrankos ir antžeminių paslaugų teikėjų 

ir savateikių veiklos patvirtinimo sustabdymas, jo panaikinimas  ir kontrolė.  

 

Patvirtinimas. Remiantis Įstatymo 49 str. 3d. prieš dalyvaudamas antžeminių paslaugų 

teikimo veikloje oro uoste, kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo (toliau – pareiškėjas) turi raštu 

pateikti LR susisiekimo ministrui paraišką patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį. Kaip 

jau buvo minėta aukščiau, antžeminių paslaugų teikėjai (savateikiai) Vilniaus oro uoste turi būti 

patvirtinti LR susisiekimo ministro įsakymu, Kauno bei Vilniaus oro uostuose – LTOU generalinio 

direktoriaus įsakymu, t.y. Kauno bei Palangos oro uostuose ketinančių vykdyti veiklą pareiškėjų 

veiklos  nevertina LR susisiekimo ministro sudaryta Komisija. 

Kartu su paraiška teikiami dokumentai ir informacija, kad pareiškėjas: 

1) turi finansinių išteklių, įrangos, personalą, patvirtintas organizacinę struktūrą ir priežiūros 

ir eksploatavimo procedūras ir gali užtikrinti įrenginių, orlaivių, įrangos ir asmenų saugumą bei 

saugą, atsižvelgdamas į Lietuvos transporto saugos administracijos patvirtintus antžeminių paslaugų 

teikimo reikalavimus; 

2) yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę; 

3) yra susipažinęs su oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytomis taisyklėmis, kuriomis 

siekiama užtikrinti tinkamą oro uosto veikimą, ir įsipareigoja jų laikytis. 

Pažymėtina, kad detaliau antžeminių paslaugų teikimo sąlygas ir tvarką bei pretendentams į 

antžeminių paslaugų teikėjus arba antžeminių paslaugų savateikius bei patvirtintiems antžeminių 

paslaugų teikėjams arba patvirtintiems antžeminių paslaugų savateikiams taikomus reikalavimus 

reglamentuoja Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) dokumentas Nr. 10121 

„Antžeminių paslaugų teikimo vadovas“, Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) 

dokumentas „Oro uostų aptarnavimo vadovas“ bei jų pagrindu parengtas Lietuvos transporto saugos 

administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymas Nr. 2BE-335 “Dėl antžeminių paslaugų 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – LTSA Aprašas), taigi, pareiškėjų atitiktis vertinama 

remiantis būtent šiuose dokumentuose įvardintais kriterijais ir tvarka. 

Remiantis Įstatymo 49 str. 4 d. nuostatomis, sprendimą dėl paraiškų patvirtinti antžeminių 

paslaugų teikėją ar savateikį ir dėl sprendimo patvirtinti antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį 

galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo (Vilniaus oro 

uoste), įvertinusi oro uostą valdančios įmonės išvadą dėl pareiškėjo atitikties, jeigu oro uostą valdanti 

įmonė pati neteikia tokių antžeminių paslaugų ar jų dalies, ir Transporto kompetencijų agentūros 

išvadą dėl pareiškėjo atitikties, priima Komisija. Analizuojant LTOU bendrųjų sąlygų nuostatas buvo 

nustatyta, kad šiuo metu LTOU bendrosios sąlygos neaprašo pareiškėjų vertinimo LR susisiekimo 

ministro įsakymu sudarytoje Komisijoje, t.y. šios nuostatos dar nėra įtrauktos į LTOU bendrąsias 

sąlygas, dėl ko LTOU bendrosios sąlygos tik iš dalies atitinka esamą reglamentavimą. Pažymėtina, 

kad jau pradėtos ir šiuo metu vykdomos LTOU bendrųjų sąlygų atnaujinimo procedūros, todėl 

artimiausiu metu šis vidinis teisės aktas bus atnaujintas. 

Šiuo metu galiojančiose LTOU bendrosiose sąlygose minima, kad: “Teikėjas turi teisę teikti 

tik tas antžemines paslaugas, kurių teikimą yra patvirtinusi Oro uosto administracija”. Tačiau LTOU 

vidiniuose teisės aktuose nėra konkretizuota, kokie padaliniai ar atsakingi darbuotojai (pareigybės) 

būtent šiuos sprendimus priima, t.y. nėra sudaryta komisija ar nurodyti konkretūs atsakingi asmenys 

ar pareigybės, kurie visais atvejais atlieka vertinimą dėl antžeminių paslaugų teikėjų, savateikių 
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galimybių vykdyti šią veiklą, dėl ko padidėja rizika, kad skirtingų pareiškėjų vertinimas gali būti 

atliekamas skirtinga tvarka. 

Pažymėtina, kad šiuo metu rengiamose naujos redakcijos LTOU bendrosiose sąlygose arba 

jas lydinčiuose dokumentuose, ketinama paskirti konkrečius asmenis/pareigybes ar (padalinius), 

kurie ir atliktų antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių vertinimą. Siekiant mažinti diskrecijos teisę 

ir korupcijos pasireiškimo tikimybę siūlytina LTOU vidiniuose teisės aktuose numatyti ir konkrečius 

veiksmus bei procedūras, kaip antžeminių paslaugų teikėjų (savateikių) vertinimas turėtų būti 

atliekamas, pvz.: pavedant atsakingiems asmenims atlikti vertinimą pagal LTSA Apraše nurodytus 

kriterijus, esant poreikiui, sudarant kriterijus detalizuojančius klausimynus ar kt. 

 

Veiklos priežiūra ir kontrolė. Įstatymo nuostatose, oro uostą valdančios įmonės vadovui 

numatytos ir šios pareigos: 

1. esant poreikiui, teikti LR susisiekimo ministrui siūlymus sustabdyti sprendimo patvirtinti 

antžeminių paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą kai antžeminių paslaugų teikėjas arba savateikis 

nesilaiko oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytų taisyklių, kuriomis siekiama užtikrinti 

tinkamą oro uosto veikimą; 

2. teikti LR susisiekimo ministrui siūlymą panaikinti sprendimo patvirtinti antžeminių 

paslaugų teikėją arba savateikį galiojimą jeigu pagal oro uostą valdančios įmonės vadovo LR 

susisiekimo ministrui pateiktą informaciją antžeminių paslaugų teikėjas ar savateikis daugiau kaip 6 

mėnesius iš eilės nevykdė antžeminių paslaugų teikimo veiklos.  

Apraše taip pat numatoma, kad oro uosto administracija: 

1. gali raštu kreiptis į LR susisiekimo ministrą, prašydama apriboti patvirtintų teikėjų skaičių 

oro uoste arba oro uosto dalyje bet kuriai arba visoms antžeminių paslaugų rūšims; 

2. gali raštu kreiptis į LR susisiekimo ministrą, prašydama palikti oro uosto administracijai 

arba kitam asmeniui valdyti bet kurią antžeminėms paslaugoms teikti naudojamą centralizuotą 

infrastruktūrą, kurios dėl jos kompleksiškumo, kaštų ar poveikio aplinkai negalima padalyti ar 

dubliuoti (pvz., bagažo rūšiavimo, priešledžio priemonių, vandens valymo ir degalų pylimo 

sistemos); 

3. gali kreiptis į LR susisiekimo ministrą, prašydama padaryti išimtį, kai kyla sunkumų, 

susijusių su laisvu plotu oro uoste ar oro uosto talpa, ypač su jo perpildymu bei teritorijos 

panaudojimo galimybėmis, ir dėl to neįmanoma patvirtinti neribotą teikėjų skaičių ar įgyvendinti 

numatytos saviteikos; 

4. siekdama užtikrinti tinkamą oro uosto veiklą, gali pasitvirtinti atitinkamas taisykles, tačiau 

šiomis taisyklėmis negali būti diskriminuojami įvairūs teikėjai ar savateikiai bei apsunkinama 

antžeminių paslaugų rinkos prieinamumo arba saviteikos laisvė; 

5. teikti LR susisiekimo ministrui siūlymus uždrausti antžeminių paslaugų teikėjui arba 

savateikiui teikti antžemines paslaugas ar užsiimti saviteika, jei antžeminių paslaugų teikėjas ar 

savateikis nesilaiko taisyklių, kurias jam taiko oro uosto administracija; 

6. nustatyti tam tikras naudojimosi oro uosto įrenginiais sąlygas, pagal kurias gali būti 

naudojamasi oro uosto įrenginiais bei raštu apie tai informuoti Susisiekimo ministeriją; 

7. kiekvienais metais iki gegužės 1 d. pateikti LR susisiekimo ministrui duomenis apie: per 

praėjusius metus į oro uostą atvykusių ir išvykusių keleivių skaičių, atvežtų ir išvežtų krovinių kiekį; 

oro uoste veikiančių teikėjų skaičių ir pavadinimus bei jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis; oro 

uoste veikiančių savateikių kiekį, pavadinimą bei jų teikiamų antžeminių paslaugų rūšis; oro uosto 

naudotojų sąrašą, nurodant kiekvieno jų metinį keleivių ir krovinių vežimo procentą bei oro uosto 

naudotojų komiteto narių sąrašą. 

Taigi, aukščiau minimos teisės normos įpareigoja oro uosto administraciją arba įmonės 

vadovą tam tikra apimtimi kontroliuoti antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių veiklą bei vykdyti 

jų veiklos, atitikties oro uostą valdančios įmonės vadovo nustatytoms taisyklėms, kuriomis siekiama 
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užtikrinti tinkamą oro uosto veikimą, priežiūrą, periodiškai teikti informaciją Susisiekimo ministerijai 

dėl antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių veiklos ir kt. 

Atsižvelgiant į šias taisykles bei siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktuose numatytas 

pareigas oro uosto administracijai ir mažinti galimą korupcijos pasireiškimo tikimybę, siūlytina 

paskirti konkrečius atsakingus asmenis (pareigybes), padalinius už aukščiau minimų teisės aktų 

nuostatų įgyvendinimą bei šias jų pareigas aiškiai įvardinti LTOU vidiniuose teisės aktuose. 

 

Vertintu laikotarpiu LTOU antžeminių paslaugų teikėjų (savateikių) priežiūros ir kontrolės 

veiklos srityje korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų bei kitų panašaus pobūdžio, tačiau 

mažiau pavojingų teisės aktų pažeidimų, nefiksuota.  

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą šioje srityje nustatyta, kad LTOU 

vidiniais teisės aktais veiklos sritis yra reglamentuota, o pasikeitus teisės aktams šiuo metu vykdomos 

vidinių teisės aktų tobulinimo procedūros.  

Atlikus vertinimą nustatyta, kad LTOU antžeminių paslaugų teikėjų ar savateikių galimybių 

vykdyti veiklą vertinimo, jų veiklos priežiūros ir kontrolės srityje vidiniuose teisės aktuose yra aiškiai 

išdėstytos funkcijos, tačiau jos nepriskirtos konkrečiam asmeniui (pareigybei) ar padaliniui. Dėl šios 

priežasties, siekiant valdyti rizikos veiksnius, tikslinga aiškiau detalizuoti funkcijų  ir atsakomybių 

priskyrimą konkretiems asmenims (pareigybėms) ar padaliniams.  

Įvertinus keičiamą reglamentavimą ir rengiamus vidinių teisės aktų pakeitimus darytina 

išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje veiklos srityje yra minimali. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas LTOU viešųjų pirkimų vykdymo 

veiklos srityje, pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d.  įsakymo 

Nr. 2-246 “Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų 

patvirtinimo” 10.5. p.   nustatytą korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų – daugiausia priima 

sprendimus, kuriems nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto patvirtinimo. LTOU viešųjų pirkimų 

atlikimo veikla atitinka šį kriterijų, nes LTOU suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti sprendimus, 

susijusius su jo viešaisiais pirkimais ir teisės aktai nenustato prievolės derinti juos su kitais viešojo 

sektoriaus subjektais ir (ar) nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto patvirtinimo. 

Vertinant LTOU viešųjų pirkimų vykdymo sritį buvo analizuojami viešuosius pirkimus 

reglamentuojantys teisės aktai bei šiuos teisės aktus įgyvendinantys poįstatyminiai teisės aktai, taip 

pat LTOU priimti vidaus dokumentai bei procesai.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą viešųjų pirkimų vykdymo veiklos 

srityje buvo nustatyta, kad LTOU viešųjų pirkimų procesas vykdomas remiantis LR Viešųjų pirkimų 

įstatymu, LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities 

perkančiųjų subjektų įstatymu, LR Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymu, 

juos lydinčiais poįstatyminiais teisės aktais bei LTOU generalinio direktoriaus 2022 m. birželio 8 d. 

įsakymu Nr. 1R-93 „Dėl viešųjų pirkimų komisijų sudarymo, pirkimų organizatorių skyrimo ir 

komisijų darbo reglamento patvirtinimo“ (toliau – LTOU pirkimų aprašas) bei LTOU generalinio 

direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1R-189 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – LTOU mažos vertės pirkimų aprašas) bei viešųjų pirkimų procedūras 

detalizuojančiomis veiklos procesų schemomis. 

Viešieji pirkimai LTOU organizuojami remiantis viešojo pirkimo valdymo procesu, kuris 

išskiria šiuos etapus: 

1. metinio plano parengimą;  

2. pirkimo inicijavimą; 

3. pirkimo vykdymą, kuris detalizuojamas į šiuos galimus procesus: Centrinėje perkančiojoje 

organizacijoje (toliau - CPO) pirkimo vykdymas, mažos vertės pirkimo vykdymas, pirkimo 

vykdymas, atnaujinto varžymosi procesas;  

4. sutarties pasirašymą (sutarties pasirašymo el. parašu procesas). 
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Pažymėtina, kad aukščiau minimus pagrindinius procesus sudaro mažesni procesai, kuriems 

taip pat yra parengtos proceso schemos, dokumentų šablonai bei pristatymai darbuotojams, 

atmintinės ir kt. ir su kuriais kiekvienas darbuotojas gali susipažinti jam patogiu metu.  

LTOU viešųjų pirkimų procesas pradedamas metiniu pirkimų planavimu, kuris vykdomas 

viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau - VIPIS). Pirkimų planavimas pradedamas poreikio 

įvertinimu (tame tarpe ir besibaigiančių sutarčių peržiūra). Metinio pirkimų plano sudarymo procese, 

kiekvienas LTOU padalinys yra atsakingas už šio padalinio planuojamais metais numatomą inicijuoti 

pirkimų poreikio pateikimą (atsižvelgiant į padalinio veiklai planuojamas skirti lėšas ir įvertinant 

turimų atsargų likučius). Į metinį pirkimų planą įtraukiami visi planuojamais metais numatomi atlikti 

pirkimai, nepriklausomai nuo jų vertės ar pobūdžio. Pažymėtina, kad esamą poreikį peržiūri bei 

tvirtina ir pirkimo iniciatoriaus vadovas, biudžeto eilutės savininkas, Finansų departamento 

Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas, o bendrą poreikį peržiūri ir aukščiausio 

lygmens vadovai bei tvirtina Finansų departamento direktorius, todėl darbuotojų diskrecijos teisė 

šioje srityje minimali. Finansų departamento Ekonominės analizės ir viešųjų pirkimų skyrius 

apibendrina gautą informaciją ir sudaro preliminarią metinę pirkimų suvestinę. 

VIPIS talpinamame kiekvienų metų metiniame pirkimų plane numatomi tais kalendoriniais 

metais vykdytini viešieji pirkimai, numatoma planuojama pirkimų vertė, pirkimų iniciatoriai ir 

vykdytojai ir pirkimų būdas. Pažymėtina, kad 2022 m. pirkimų planas yra patalpintas VIPIS sistemoje 

ir pasiekiamas visiems pirkimuose dalyvaujantiems ir/ar juos kontroliuojantiems asmenims. Šis 

planas taip pat skelbiamas viešai, t.y. Įmonė teisės aktuose nustatyta tvarka rengia ir tvirtina 

planuojamų atlikti einamaisiais kalendoriniais metais viešųjų pirkimų planus ir kiekvienais metais, 

vadovaujantis teisės aktuose nustatyta tvarka, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 

skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę. Atsižvelgiant į Įmonės poreikius, 

patvirtinti Įmonės einamaisiais kalendoriniais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planai ir 

suvestinė gali būti tikslinami. 

 Įmonės tinklapyje taip pat skelbiama informacija apie vykdomus pirkimus,  paskelbtus 

techninių specifikacijų projektus, patalpintas Mažos vertės pirkimų aprašas, skelbiama informacija 

apie ataskaitų viešinimą, patalpinta potencialių tiekėjų registracijos forma bei informacija dėl 

atsisakymo pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos katalogo ir kt.  Toks viešas informacijos 

skelbimas vertintinas kaip papildoma priemonė mažinanti korupcijos pasireiškimo tikimybę, kuri 

sudaro prielaidas vidaus ir išorės subjektams ne tik susipažinti su skelbiama informacija, bet ir 

kontroliuoti vykstančius procesus. Viešinant informaciją apie vykdomus viešuosius pirkimus 

papildomai kontroliuojami viešųjų pirkimų vykdymo procesai, nes didėja tikimybė, kad tiekėjai, 

pastebėję teisės aktų reikalavimų neatitinkančias viešojo pirkimo technines sąlygas, informuos 

viešuosius pirkimus kontroliuojančius subjektus ir jie įgyvendins papildomas viešųjų pirkimų vidaus 

kontrolės priemones. Dėl šios priežasties siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir dar 

labiau didinti skaidrumą, siūlytina plėsti viešinamos informacijos apimtis. 

LTOU pirkimų vykdymui yra sudarytos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos (toliau - 

Komisijos) bei patvirtinta jų matrica, darbo reglamentas, patvirtinta  LTOU pirkimų organizatorių 

matrica. Viešųjų pirkimų komisijų darbo reglamento (toliau - Reglamentas) tikslas - reglamentuoti 

Komisijos ir pirkimų organizatorių darbo principus ir aiškiai išskirti pirkimo procese dalyvaujančių 

darbuotojų atsakomybes. LTOU veikia 2 nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos, sudarytos pagal 

Reglamente nurodytus principus. Taip pat pagal poreikį gali būti sudaromos atskiros Komisijos: 

1. vykdyti atskiras pirkimo procedūras ar nagrinėti atskirus klausimus pirkimo procedūrų 

metu; 

2. atskiriems pirkimams vykdyti.  

Komisija sudaroma, jos sudėtis tvirtinama Įmonės generalinio direktoriaus arba kito įgalioto 

asmens įsakymu. Komisija veikia nuo sprendimo ją sudaryti iki sprendimo ją panaikinti priėmimo 

arba iki visų nustatytų užduočių įvykdymo arba sprendimo nutraukti pirkimo procedūras priėmimo, 

bet ne ilgiau nei sudaroma pirkimo sutartis / preliminarioji pirkimo sutartis ar pirkimo procedūros 
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pasibaigia teisės aktuose nustatytais pagrindais. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 (trys) nariai -  

Komisijos pirmininkas ir bent 2 Komisijos nariai. Šie asmenys gali būti ir ne LTOU darbuotojai. 

Pažymėtina, kad šie asmenys susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrinėjimu, 

aiškinimu, vertinimu ir palyginimu gali tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, konfidencialumo 

pasižadėjimą ir deklaravę privačius interesus pagal LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. 

Nešališkumo deklaracija ir konfidencialumo pasižadėjimas  pasirašomi 1 (vieną) kartą per metus ir 

galioja iki kalendorinių metų pabaigos. Privačių interesų deklaracija teikiama PINREG sistemoje, o 

interesų deklaravimo periodinę kontrolę atlieka paskirtas atsakingas asmuo, taip pat tam tikra 

apimtimi ir darbuotojo tiesioginis vadovas bei Komisijos pirmininkas. 

Komisijos sprendimai įforminami Komisijos posėdžių protokoluose, kuriuos rengia pirkimų 

organizatorius (projektų vadovas) (Komisijos sekretorius), o pasirašo visi Komisijos posėdyje 

dalyvavę Komisijos nariai. 

LTOU vidiniuose teisės aktuose taip pat įtvirtinta ir bendrieji pirkimų skaidrumo reikalavimai, 

pvz.: LTOU mažos vertės pirkimų tvarkos apraše numatyta, kad: pirkimai atliekami laikantis 

lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų ir kt. 

LTOU generalinio direktoriaus įsakymu yra skiriami už prevencinę pirkimų ir pirkimo 

sutarčių vykdymo kontrolę atliekantys asmenys - Finansų departamento Ekonominės analizės ir 

viešųjų pirkimų skyriaus vadovas (išskyrus atvejus, kai eina Komisijos pirmininko pareigas), Finansų 

departamento direktorius ir kt. – padalinys ar darbuotojas, vadovo nustatyta tvarka vykdantis 

išankstinę pirkimo proceso procedūros stebėseną, patikrinimą ir suderinimą, taip pat prevencinę 

sudarytų pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę. LTOU pirkimų apraše numatyta, kad: „Pirkimų 

organizatorius (projektų vadovas) pateikia pirkimo pažymą tvirtinti Ekonominės analizės ir viešųjų 

pirkimų skyriaus vadovui, kuris patvirtina pirkimo pažymoje nurodytos informacijos atitikimą 

pirkimo procedūrų metu priimtiems sprendimams“. Siekiant aiškiau apibrėžti prevencinę kontrolę 

vykdančių asmenų pareigas, tikslinga detaliau aprašyti prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę 

atliekančių asmenų funkcijas, pvz.:  

1. pirkimų nuolatinė rizikos analizė, apimanti rizikos nustatymą ir vertinimą, t.y. informacijos 

apie numatomus ar vykdomus  pirkimus analizė, Viešųjų pirkimų tarnybos, teismo, audito ar vidaus 

tyrimo metu nustatytų pažeidimų analizė ir kt.; 

2. pirkimų procese galimų rizikos veiksnių analizė: neskelbiamo pirkimų būdo pasirinkimas; 

nebūdingi, neįprasti ar pirmą kartą vykdomi pirkimai; techninių pasiūlymų vertinimo požiūriu 

sudėtingi pirkimai; gautų pretenzijų skaičius ir duomenys; nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių 

kvalifikacijos reikalavimų tiekėjams nustatymas; nepagrįstai aukštų ir (ar) specifinių reikalavimų 

pirkimo objektui nustatymas; netinkamai parengti pirkimo dokumentai; skirtingos Viešojo pirkimo 

komisijos narių nuomonės, vertinant pasiūlymus ir kt.;  

3. pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkų reglamentavimo analizė (nepaskirti atsakingi 

asmenys, nenustatytos ar netinkamai nustatytos procedūros, neatskirtos vykdymo, sprendimų 

priėmimo ir kontrolės funkcijos);  

4. pirkimo sutarčių vykdymo priežiūros reglamentavimo analizė, viešųjų pirkimų proceso 

audito rekomendacijų analizė; netinkamų sutarčių vykdymo atvejų analizė; tiekėjui pirkimo sutartyje 

numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų ar netesybų netaikymo atvejų analizė ir kt. 

Pažymėtina, kad remdamasis LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu bei Įmonės 

vadovo patvirtintu metiniu veiklos planu, LTOU Vidaus audito skyrius, sistemingai ir visapusiškai 

vertina vidaus kontrolę, tame tarpe ir viešųjų pirkimų srityje, bei taip padeda įgyvendinti LTOU 

veiklos tikslus. Tai taip pat galėtų būti vertinama kaip papildoma vykdomų viešųjų pirkimų proceso 

skaidrumo priemonė. 

 LTOU generalinio direktoriaus 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1R-75 „Dėl vidinių 

informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo LTOU 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame naujos redakcijos tvarkos apraše taip pat yra identifikuotas 

ir pavyzdinis rizikų viešuosiuose pirkimuose sąrašas, dėl kurių LTOU paskirti pirkimų organizatoriai 
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– viešųjų pirkimų komisija (pirmininkas ir jos nariai) arba paskirti tam tikri darbuotojai, kurie vykdo 

pirkimus ir/arba atlieka eksperto, iniciatoriaus funkcijas bei kiti darbuotojai, jei jiems ši informacija 

žinoma, dėl šių rizikų privalo informuoti kompetentingą subjektą. Siekiant mažinti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės rizikas, tikslinga ir toliau periodiškai organizuoti mokymus LTOU 

paskirtiems pirkimų organizatoriams – viešųjų pirkimų komisijai (pirmininkui ir jos nariams) bei 

kitiems darbuotojams apie pavyzdinį rizikų sąrašą bei apie pareigą informuoti atsakingus asmenis.  

 

Vertintu laikotarpiu LTOU viešųjų pirkimų vykdymo veiklos srityje korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejų bei kitų panašaus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės aktų 

pažeidimų, nefiksuota.  

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą šioje srityje nustatyta, kad yra priimti 

visi teisės aktų įgyvendinimui reikalingi vidaus teisės aktai bei procesai. LTOU vidiniais teisės aktais 

bei procesais veiklos sritis yra reglamentuota, o pasikeitus teisės aktams bei atsakingiems asmenims 

atnaujinti ir vidiniai teisės aktai.  

Atlikus vertinimą nustatyta, kad LTOU viešųjų pirkimų vykdymo veiklos srityje atskirų 

darbuotojų bei padalinių funkcijos ir atsakomybės yra pakankamai detaliai apibrėžtos patvirtintose 

LTOU pirkimų apraše bei LTOU mažos vertės pirkimų apraše, tačiau juose nėra išskirtos prevencinę 

viešųjų pirkimų kontrolę atliekančio asmens/ų teisės bei pareigos. Dėl šios priežasties, siekiant dar 

geriau valdyti rizikos veiksnius, tikslinga aiškiai detalizuoti šių asmenų funkcijų  ir atsakomybių 

pasiskirstymą. Taip pat siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę ir dar labiau didinti 

skaidrumą, siūlytina plėsti viešinamos informacijos apimtis bei ir toliau organizuoti mokymus 

darbuotojams. 

Įvertinus esamą reglamentavimą darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje 

veiklos srityje yra minimali, o numatytos ir įgyvendinamos priemonės yra veiksmingos. 

 

 

3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS 

RIZIKOS VEIKSNIAI 

 

LTOU antžeminių paslaugų teikėjų (savateikių) priežiūros ir kontrolės veiklos srityje 

nustatyti rizikos veiksniai: 

1. LTOU bendrosios sąlygos neaprašo pareiškėjų vertinimo susisiekimo ministro įsakymu 

sudarytoje Komisijoje procedūrų, t.y. šios nuostatos dar nėra įtrauktos į LTOU bendrąsias sąlygas, 

dėl ko LTOU bendrosios sąlygos tik iš dalies atitinka esamą reglamentavimą;  

2. LTOU bendrosiose sąlygose nurodoma, kad tam tikrus sprendimus priima oro uosto 

administracija, tačiau nėra paskirti konkretūs atsakingi asmenys (pareigybės) ar padaliniai, kurie 

pagal konkrečius kriterijus atliktų vertinimą ar priimtų sprendimus antžeminių paslaugų teikėjų ar 

savateikių veiklos, priežiūros ir kontrolės srityse.   

 

LTOU viešųjų pirkimų atlikimo ir kontrolės veiklos srityje nustatyti rizikos veiksniai: 

1. Vidiniuose teisės aktuose nedetalizuotos prevencinę viešųjų pirkimų kontrolę 

atliekančio asmens/ų teisės bei pareigos. 

 

3.1. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar 

sumažinimo 
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Eil. Nr. Priemonė Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas rezultatas 

1. Parengti naujos redakcijos 

LTOU bendrąsias sąlygas, 

kurios atitiktų pasikeitusį 

teisinį reglamentavimą. 

Oro uosto 

administracija 

2023-03-01 Patvirtintos naujos redakcijos 

LTOU bendrosios sąlygos bei 

jas lydintys dokumentai. 

2. Vidiniuose teisės aktuose 

numatyti atsakingus 

asmenis (pareigybes) ar 

padalinius, kurie priimtų 

sprendimus antžeminių 

paslaugų teikėjų ar 

savateikių veiklos, 

priežiūros ir kontrolės 

srityse. 

Oro uosto 

administracija 

2023-03-01 Vidiniuose teisės aktuose 

paskirti atsakingi asmenys 

(pareigybės) ar padaliniai, 

kuriems priskirtos atsakomybės 

antžeminių paslaugų teikėjų ar 

savateikių veiklos, priežiūros ir 

kontrolės srityse. 

3. Plėsti viešai skelbiamos 

informacijos apie viešuosius 

pirkimus apimtis. 

LTOU 

Finansų 

departamento 

Ekonominės 

analizės ir 

viešųjų 

pirkimų 

skyrius 

2023-06-01 Įmonės tinklapyje pradėta 

viešinti papildoma informacija 

apie viešuosius pirkimus. 

4. Vidiniuose teisės aktuose 

detalizuoti prevencinę 

viešųjų pirkimų kontrolę 

atliekančio asmens/ų  

funkcijas. 

LTOU 

Finansų 

departamento 

Ekonominės 

analizės ir 

viešųjų 

pirkimų 

skyrius 

2023-06-01 Aiškiai reglamentuotos 

prevencinę viešųjų pirkimų 

kontrolę atliekančio asmens/ų 

teisės bei pareigos. 

5. Organizuoti mokymus už 

viešuosius pirkimus 

atsakingiems darbuotojams  

apie  pavyzdinį rizikų 

viešuosiuose pirkimuose 

sąrašą bei procedūrą, kai 

yra informuojami paskirti 

kompetentingi subjektai. 

LTOU 

Finansų 

departamento 

Ekonominės 

analizės ir 

viešųjų 

pirkimų 

skyrius bei 

Saugos ir 

saugumo 

departamentas 

2023-06-01 Organizuoti mokymai už 

viešuosius pirkimus 

atsakingiems darbuotojams. 

 

 

 

Korupcijos prevencijos ir kibernetinio saugumo koordinatorė                                  Eglė Savickė 

 

 

 

 

Saugos ir saugumo departamento direktorius                                                              Vidas Kšanas 

 

 

 

 


