
TIPINIAI KORUMPUOTŲ ASMENŲ  

ELGSENOS YPATUMAI VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE 

 

          Korupcijai itin jautri sritis – viešieji pirkimai. Kartais viešuosius pirkimus galima prilyginti žaidimui, 

kuriame parduodančioji organizacija imituoja dalyvavimo konkurse žaidimą ir, jeigu tik apsimoka, linkusi 

dalinti kyšius, o perkančioji  savo ruožtu imituoja produkto pirkimą. Na, o kai kurių darbuotojų pagrindinis 

motyvas šiame apsimestiniame procese – asmeninė nauda. Korupcija viešuosiuose pirkimuose paprastai 

egzistuoja dėl dviejų priežasčių: arba dėl netinkamai reglamentuoto ir organizuoto pirkimo proceso, arba dėl 

jo kontrolės nebuvimo. 

          Svarbiausias pavojaus signalas – išlaidus ir neadekvačiai aukštas darbuotojų, turinčių neteisėtų pajamų, 

gyvenimo būdas ir išskirtinį statusą pabrėžiančių „brandų“ demonstravimas. Reikia būti dėmesingiems kolegų 

užuominoms, gandams ir anoniminiams skundams. Tokie signalai lengviau pastebimi, jei jie padažnėja dėl 

konkrečių darbuotojų. Todėl būtina nuolat analizuoti ir vertinti panašias aplinkybes. Kokio nors iš žemiau 

nurodytų požymių atsiradimas turėtų atkreipti tiesioginių vadovų ir Prevencijos skyriaus dėmesį. 

          Tipiniai korumpuotų asmenų elgesio požymiai:  

- Krentantis į akis, nepaaiškinamai išlaidus gyvenimo būdas 

- Akivaizdūs asmeniniai ryšiai su tam tikrais asmenimis (konsultacijos, kvietimai į renginius, mandagumo     

  vizitai...), perdėtai paslaugus elgesys ir pernelyg draugiškas bendravimo tonas 

- Naudojimasis privilegijomis (perkama su nuolaidomis, kvietimai į verslo ar privačius pobūvius...) 

- Nepaaiškinamas priešinimasis užduočių pakeitimui ar perkėlimui į kitą vietovę 

- Nemotyvuotas atsisakymas būti paaukštintam pareigose, net jei po to padidėja atlyginimas 

- Padažnėję vizitai į proteguojamas įmones ir dažni tų įmonių atstovų apsilankymai 

- Papildomos veiklos vykdymas, neinformavus vadovo 

- Neįprasti sprendimai be aiškaus motyvavimo 

- Gyrimasis įtakingomis pažintimis, tarnybiniais ryšiais 

- Vidaus darbo tvarkos procedūrų nepaisymas: pateikimas vadovybei nederintų dokumentų 

- Nedidelių išimčių padažnėjimas 

- Realiai atliktų darbų ar įsigytų produktų neatitikimas dokumentams 

- Piktnaudžiavimas savo nuožiūra priimant sprendimus 

- Patikrinimų vengimas 

- Veiklos procesų įslaptinimas 

- Akivaizdžiai trumpas laiko tarpas, priimant kuriai nors šaliai palankius sprendimus 

- Akivaizdus kai kurių trečiųjų asmenų palaikymas 

- Taupumo nepaisymas 

- Įtakos darymas sprendimų priėmimui 

- Dažnos skaičiavimo klaidos 

- Neadekvačiai didelis darbo krūvis vienam darbuotojui 

- Brangūs papildomi darbai ar sveikai logikai prieštaraujanti kaina 

- Aplaidūs patikrinimai ten, kur labiausiai reikia  

- Nereagavimas į skundus ar viešąją informaciją 

- Vengimas lyginti panašius pasiūlymus ar įsigyto produkto kainą 

- Ilgalaikių sutarčių sudarymas nepalankiomis kainomis 

 

          Praktika rodo, kad tokie darbuotojų elgsenos ypatumai dažnai susiję su korupcijos faktais, todėl laiku 

ėmusis prevencinių priemonių galima užkirsti kelią nusikalstamai veikai. 

 

___________________ 


