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Kviečiame į seminarą VILNIUJE, viešbutyje ECOTEL Vilnius, Slucko g. 8

„KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS ATLIKIMO PRAKTIKA“,
kuris vyks 2010 m. spalio 28 d., pradžia 10 val.,
Tikslinė grupė:
Valstybės ar savivaldybės institucijų ar įstaigų, taip pat viešųjų įstaigų, kurios vienas iš steigėjų
yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, tarnautojai bei darbuotojai. Programa gali būti
pritaikoma kiekvienos institucijos specifikai ir (ar) paruošta asmenims, atsakingiems už korupcijos
prevenciją ir kontrolę.
Tikslas ir uždaviniai:
Korupcijos rizikos analizė – viena iš prevencinių priemonių, kurios pagrindinai postulatai
reglamentuoti Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje, o atlikimas nustatytas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos
patvirtinimo“.
Korupcijos rizikos analizė susideda iš dviejų pagrindinių dalių – korupcijos pasireiškimo
tikimybės (toliau – KPT) nustatymo bei korupcijos rizikos analizės (toliau – KRA) atlikimo. Atliekant
KPT nustatymą pagrindinis uždavinys yra pasitelkiant tam tikras priemones nustatyti, kokia yra
tikimybė, kad įstaigoje gali pasireikšti korupciniai elementai. Todėl valstybės bei savivaldybės įstaigų
vadovai, struktūriniai padaliniai arba asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją, kiekvienų
metų trečią ketvirtį privalo nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Iškyla klausimas – kokią praktinę naudą teikia KPT nustatymas ? Atsakymas
vienareikšmiškas – tai skirta pačių valstybės ar savivaldybės įstaigų labui, kadangi pačios nustatydamos
korupcijos pasireiškimo tikimybę, jos tarsi įgyja galimybę pažvelgti į savo veiklą ir jos vykdymo
metodus kritiškai, nustatyti savo silpnąsias, pažeidžiamiausias sritis, bei, esant galimybei, pašalinti
negatyvias priežastis. Juo labiau, kad antroji korupcijos rizikos analizės dalis – korupcijos rizikos
analizės atlikimas, kurią vykdo pati Specialiųjų tyrimų tarnyba, atliekama tik tada, kuomet valstybės ar
savivaldybės įstaigoje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Temos:
1. Korupcijos prevencijos sistema;
2. Korupcijos prevencijos priemonės;
3. Korupcijos rizikos analizė;
4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas;
5. Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir
kontrolę, funkcijų reglamentavimas ir jų detalizavimas pareigybių aprašymuose.
Mokymo metodai:
Teisės aktų ar jų projektų ir procedūrų antikorupcinis vertinimas;
„Darbo srauto analizė”;
„Smegenų šturmas”;
Darbas grupėse.
Seminaro kaina: 180Lt (su metodine medžiaga). Seminaro trukmė – 8 ak. val.

Pertraukos metu vaišiname kava. Kiekvienas klausytojas gaus pažymėjimą apie išklausytą mokymo
programą.
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