2 ETAPAS LIETUVOS ĮVERTINIMAS
PATIKRINIMAS VIETOJE: 2017 M. LIEPOS 10-14 D.
DARBOTVARKĖ (PROJEKTAS)
Atkreipiame dėmesį, kad šiame dokumente nurodytos aptartinos temos yra orientacinės ir įvertinimo grupė gali
iškelti papildomus klausimus.
Grupinės diskusijas bus vykdomos klausimų-atsakymų forma. Dalyviai neturi rengti prezentacijų, tačiau gali
pateikti bet kokį dokumentą ar informaciją raštu po aptarimų grupėse.

Susitikimo vieta:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Išskyrus 2 Sesiją ir 13 Sesiją:
2 Sesija – vyks Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, Gynėjų g. 6, Vilnius
13 Sesija – vyks Lietuvos Respublikos Seime, Gedimino pr. 53, Vilnius
LIETUVOS KONTAKTINIAI ASMENYS
Darius Mickevičius
Administracinės ir baudžiamosios justicijos
departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus
vedėjas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30, LT-01104, Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 266 29 66
Mob. +370 644 15931
Faksas: +370 5 262 59 40
darius.mickevicius@tm.lt

Goda Karalytė
Administracinės ir baudžiamosios justicijos
departamento Baudžiamosios justicijos skyriaus
vyriausioji specialistė
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30, LT-01104, Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 5 266 29 47
Mob. +370 614 60856
Faksas: + 370 5 262 59 40
goda.karalyte@tm.lt

EBPO SEKRETORIATAS
Leah Ambler
2-ojo Lietuvos vertinimo etapo koordinatorė
Vyresnioji teisės analitikė, Kovos su korupcija skyrius
Tel.: +33 (0)1 45 24 15 22
Mob: +33 (0)6
Leah.Ambler@EBPO.org

Apostolos Zampounidis
Teisės analitikas, Kovos su korupcija skyrius
Tel.: +33 (0)1 45 24 83 09
Apostolos.Zampounidis@EBPO.org

Daisy Pelham
Ryšių koordinatorė, Kovos su korupcija skyrius
Tel: +33 (0)1 45 24 90 81
Daisy.Pelham@EBPO.org

PAGRINDINIS EKSPERTAS: AIRIJA
Gerry Walsh
Inspektorius detektyvas
Airijos policijos komisariatas
Sukčiavimo tyrimų policijos biuras
Dublinas, Airija
Tel: +35 (0)3 86 82 82 182
Gerard.Jo.Walsh@Garda.ie

PAGRINDINIS EKSPERTAS: LENKIJA
Adam Ozarowski
Lenkijos teisingumo ministerijos teisėkūros
departamento
vyriausiasis specialistas
Varšuva, Lenkija
Tel: + 48 (0)22 52 12 213
ozarowski@ms.gov.pl

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
Joe Flynn
Tyrimų ir baudžiamojo persekiojimo skyrius
Finansų komisarų biuras
Tel: +353 1 8277524
jflynn02@revenue.ie

Jacek Łazarowicz
Prokuroras
Organizuoto nusikalstamimo ir korupcijos nusikaltimų
departamentas
Valstybės prokuratūra
Jacek.Lazarowicz@pk.gov.pl
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Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.

2017 m. liepos 10 d., pirmadienis
09:00 – 12:00

Parengiamasis susitikimas tarp pagrindinių ekspertų ir EBPO sekretoriato

12:00 – 13:00

Pietūs

13:00 - 13:15

0,15
val.

Pasisveikinimas ir prisistatymas

13:15 – 16:00

2,45
val.

1 Sesija

Kyšininkavimas užsienyje ir kiti teisinio reglamentavimo klausimai
(teisės pažeidimas, juridiniai asmenys, sankcijos)

16:30 – 18:00

1,30
val.

2 Sesija

Sprendimų priėmimas - teisėjai

18:00 – 19:00

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

2017 m. liepos 11 d., antradienis
09:00 – 09:30

0,30
val.

3 Sesija

Teisėsaugos apžvalga

09:30 – 11:15

1,45
val.

4 Sesija

Teisėsauga – tyrėjai

11:30-13:15

1,45
val.

5 Sesija

Teisėsauga - prokurorai

13:15 – 14:30

Pietūs

14:30 – 15:45

1,15
val.

6 Sesija

Teisėsauga – Juridinių asmenų baudžiamasis persekiojimas
(tyrėjai/prokurorai)

16:00 – 18:00

2.00
val.

7 Sesija

Tarptautinis bendradarbiavimas – Centrinė institucija ir Teisėsaugos
institucijos

18:00 – 19:00

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

2017 m. liepos 12 d., trečiadienis
09:00 – 11:15

2,15
val.

8 Sesija

Kyšininkavimo užsienyje prevencija, nustatymas ir informuotumas
apie tai (įskaitant informatorių apsaugą)

11:15 – 12:30

1,15
val.

9 Sesija

Viešos privilegijos (viešieji pirkimai, oficiali parama vystymui
(OPV) ir eksporto kreditas)

12:30 – 13:45

Pietūs

13:45 – 15:15

1,30
val.

10 Sesija

Pinigų plovimo prevencija – Vyriausybės perspektyva (FNTT,
teisėsauga, atitinkamos ministerijos)

15:15 – 16:15

1,00
val.

11 Sesija

Pinigų plovimo prevencija – privataus sektoriaus perspektyvos
(bankai ir finansinės institucijos)

16:30 – 18:00

1,30
val.

12 Sesija

Pilietinės visuomenės perspektyvos

18:00 – 19:00

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis
09:00 – 10:00

1 val.

13 Sesija

Seimo narių perspektyvos

11:00 – 12:45

1,45
val.

14 Sesija

Teisininkų ir teisės mokslininkų perspektyvos
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Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
12:45 – 14:00

Pietūs

14:00 – 15:30

1,30
val.

15 Sesija

Apskaita ir auditas – Viešojo sektoriaus perspektyva (atitinkamos
tarnybos)

15:30 – 17:00

1,30
val.

16 Sesija

Apskaita ir auditas – Privataus sektoriaus perspektyva
(profesionalios apskaitos ir audito organizacijos, audito įmonės)

17:15 – 18:00

0,45
val.

17 Sesija

Vykdomosios valdžios vaidmuo skiriant teisėjus ir teisėsaugos
pareigūnus

18:00 – 19:00

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

2017 m. liepos 14 d., penktadienis
09:00 – 10:15

1,15
val.

18 Sesija

Kyšių mokestinis vertinimas (mokesčių administravimas)

10:30 – 12:00

1,30
val.

19 Sesija

Verslo perspektyvos (bendrovės)

12:00 – 13:00

1,00
val.

20 Sesija

Verslo perspektyvos (verslo organizacijos)

13:00 – 14:15

Pietūs

14:15 – 15:00

0,45
val.

21 Sesija

Apibendrinamoji sesija (jeigu reikalinga)

15:00 – 16:00

1,00
val.

Vertinimo grupės galutinis rezultatų aptarimas

16:00 – 16:30

0,30
val.

Baigiamoji sesija
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Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
PIRMADIENIS,

2017 M. LIEPOS 10 D.

12:00-13:00

Parengiamasis susitikimas tarp pagrindinių ekspertų ir EBPO sekretoriato
Vieta: Teisingumo ministerija, Mažoji salė (-1 aukštas)
Pietūs

13:00-13:15

Pasisveikinimas ir prisistatymas

09:00-12:00

Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
‒ Lietuvos institucijų ir vertinimo grupės
Dalyviai:
prisistatymas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė Milda
‒ Lietuvos įžanginė kalba
Vainiutė
‒ EBPO sekretoriato įžanginės pastabos dėl
vertinimo proceso
13:15-16:00
1 Sesija: kyšininkavimas užsienyje ir kiti teisinio reglamentavimo klausimai (teisės
pažeidimas, juridiniai asmenys, sankcijos)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Kovos su korupcija bendrosios teisinės
sistemos apžvalga po Konvencijos
ratifikavimo
‒ Užsienio valstybės pareigūno padarytas
kyšininkavimo nusikaltimas
‒ Gynyba
‒ Fiziniams asmenims taikomos sankcijos,
įskaitant konfiskavimą
‒ Jurisdikcija (įskaitant teritorinį ir pilietybės
principus)
‒ Senaties terminas
‒ Apskaitos įrašų klastojimo nusikaltimas
‒ Pinigų plovimo nusikaltimas

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Paulius Griciūnas, teisingumo viceministras
Darius Žilys, Tarptautinės teisės departamento
direktorius
Vainius Šarmavičius, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento direktoriaus
pavaduotojas
Darius Mickevičius, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas
Marius Vainauskas, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėjas
Goda Karalytė, Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos
skyriaus vyriausioji specialistė
STT
Žydrūnas Bartkus, Direktoriaus pavaduotojas
Daumantas Pocius, Vilniaus valdybos viršininkas
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
viršininko pavaduotoja
Mantas Žemaitis, Teisės skyriaus vyresnysis
specialistas
Generalinė prokuratūra
Margarita Šniutytė-Daugėlienė, Generalinio
prokuroro pavaduotoja
Martynas Jovaiša, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiasis prokuroras
Irmantas Mikelionis, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
5

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
departamento prokuroras
Jolita Kančauskienė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė
Redita Vinterytė, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja
16:30-18:00

2 Sesija: sprendimų priėmimas – teisėjai
Vieta: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Informuotumas apie kyšininkavimą
užsienyje ir kovos su kyšininkavimu
konvencija
‒ Kyšininkavimo užsienyje nusikaltimas ir
sankcijos
‒ Įmonių atsakomybė už kyšininkavimą
užsienyje
‒ Kovos su kyšininkavimo užsienyje
įgyvendinimas Lietuvoje
‒ Senaties terminas ir ikiteisminio tyrimo
terminai
‒ Gynyba ir atleidimas nuo baudžiamosios
atsakomybės
‒ Teismo organų sistema, įskaitant skyrimą,
drausmę ir teisėjų tarybą
‒ Kovos su papirkimu konvencijos 5
straipsnis
‒ Mokymai
18:00-19:00

Dalyviai:
Teisėjai
Rimvydas Norkus, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas
Algimantas Valantinas, Lietuvos apeliacinio teismo
pirmininkas
Olegas Fedosiukas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Aurelijus Gutauskas, Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Gediminas Viederis, Vilniaus miesto apylinkės
teismo teisėjas, atliekantis ikiteisminio tyrimo
teisėjo funkcijas

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

6

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.

ANTRADIENIS, 2017 M. LIEPOS 11 D.
3 Sesija: Teisėsaugos apžvalga
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
Dalyviai:
- Kovos su papirkimu konvencijos 5
STT
straipsnis
Daumantas Pocius, Vilniaus valdybos viršininkas
- Institucijų, susijusių su užsienio pareigūnų
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
papirkimo baudžiamuoju persekiojimu,
viršininko pavaduotoja
apžvalga
- Jurisdikcija ir koordinavimas tarp
Mantas Žemaitis, Teisės skyriaus vyresnysis
atitinkamų institucijų
specialistas
- Baudžiamojo proceso stadijų apžvalga
Generalinė prokuratūra
Irmantas Mikelionis, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento prokuroras
Jolita Kančauskienė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė
Redita Vinterytė, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja
09:00-09:30

09:30:-11:15

4 Sesija: Teisėsauga – tyrėjai
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Jurisdikcija ir koordinavimas tarp atitinkamų
institucijų
‒ Kyšininkavimo užsienyje ir susijusių
nusikaltimų tyrimo pradėjimas, įskaitant
informacijos ir aptikimo šaltinius
‒ Regioninių STT įstaigų vaidmuo
‒ Teismo proceso dėl kyšininkavimo užsienyje
nutraukimas, įskaitant atleidimą nuo
baudžiamosios atsakomybės už prisipažinimą,
bendradarbiavimą, savarankišką pranešimų
teikimą ir kompensaciją
‒ Specifiniai kyšininkavimo užsienyje ir
korupcijos viduje tyrimai ir baudžiamieji
persekiojimai
‒ Kovos su papirkimu konvencijos 5 straipsnis
‒ STT pareigūnų skyrimas ir atleidimas
‒ Tyrimo priemonės, įskaitant: mokestinės,
korporacinės ir banko informacijos gavimas;
specialūs tyrimo metodai; užšaldymas ir
areštas
‒ Mokymas ir ekspertizė, įskaitant teisminės
apskaitos ir informacijos technologiją
‒ Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
‒ Kyšininkavimo šalies viduje ir užsienyje
atvejų statistika
‒ Senaties terminas ir ikiteisminio tyrimo
terminai

Dalyviai:
STT
Daumantas Pocius, Vilniaus valdybos viršininkas
Danas Sladkevičius, Klaipėdos valdybos
Ikiteisminio tyrimo skyriaus vyriausiasis
specialistas
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
viršininko pavaduotoja
Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
Žaneta Rudaitienė, Veiklos analizės ir kontrolės
valdybos viršininkė
Lietuvos kriminalinės policijos biuras
Elanas Jablonskas, Imuniteto valdybos viršininkas
Audrius Valeika, Veiklos koordinavimo ir
kontrolės valdybos viršininkas
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Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
‒ STT ištekliai
11:30-13:15
5 Sesija: teisėsauga – prokurorai
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Jurisdikcija ir koordinavimas tarp atitinkamų
organų
‒ Kyšininkavimo užsienyje ir susijusių
nusikaltimų tyrimo pradėjimas, įskaitant
informacijos ir aptikimo šaltinius
‒ Regioninių ONKTS vaidmuo
‒ Kyšininkavimo užsienyje teismo proceso
nutraukimas, įskaitant atleidimą nuo
baudžiamosios atsakomybės už prisipažinimą,
bendradarbiavimą, savarankišką pranešimų
teikimą ir kompensaciją
‒ Specifiniai kyšininkavimo užsienyje ir
korupcijos viduje tyrimai ir baudžiamieji
persekiojimai
‒ Kovos su papirkimu konvencijos 5 straipsnis
‒ STT pareigūnų skyrimas ir atleidimas
‒ Tyrimo priemonės, įskaitant: mokestinės,
korporacijų ir banko informacijos gavimas;
specialūs tyrimo metodai; užšaldymas ir
areštas
‒ Mokymas ir ekspertizė, įskaitant teisminės
apskaitos ir informacijos technologiją
‒ Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai
‒ Kyšininkavimo šalies viduje ir užsienyje
atvejų statistika
‒ Senaties terminas ir ikiteisminio tyrimo
terminai
‒ Prokuratūros ištekliai
13:15 – 14:30 Pietūs
14:30-15:45

Dalyviai:
Generalinė prokuratūra
Margarita Šniutytė-Daugėlienė, Generalinio
prokuroro pavaduotoja
Martynas Jovaiša, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiasis prokuroras
Irmantas Mikelionis, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento prokuroras
Jolita Kančauskienė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė
Redita Vinterytė, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja
Teritorinės prokuratūros
Vilma Vidugirienė, Vilniaus apygardos
prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriaus prokurorė
Laimonas Petreikis, Kauno apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus prokuroras

6 Sesija: teisėsauga – juridinių asmenų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Atsakomybėn patrauktini subjektai
‒ Atsakomybės kriterijai
‒ Atsakomybė už susijusių juridinių asmenų
veiksmus ir sudėtingas korporacines struktūras
‒ Jurisdikcija juridiniams asmenims
‒ Teisminis procesas prieš juridinius asmenis
nesant teisminio proceso prieš fizinius asmenis
‒ Sankcijos prieš juridinius asmenis, įskaitant
konfiskavimą
‒ Teismų praktika dėl juridinių asmenų
atsakomybės

Dalyviai:
Generalinė prokuratūra (įskaitant teritorines
prokuratūras)
Irmantas Mikelionis, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento prokuroras
Jolita Kančauskienė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė
Redita Vinterytė, Generalinės prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
departamento vyriausiojo prokuroro padėjėja
Teritorinių prokuratūrų prokurorai (specializacija –
juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė)
Vilma Vidugirienė, Vilniaus apygardos
8
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prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos
tyrimo skyriaus prokurorė
Laimonas Petreikis, Kauno apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo
skyriaus prokuroras
STT
Daumantas Pocius, Vilniaus valdybos viršininkas
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
viršininko pavaduotoja
Mantas Žemaitis, Teisės skyriaus vyresnysis
specialistas
16:00 – 18:00

7 Sesija: tarptautinis bendradarbiavimas
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Įstatymai, sutartys ir kiti teisės aktai dėl
ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos
(STP)
‒ Išsiunčiamų prašymų siuntimo ir gaunamų
prašymų įforminimo proceso apžvalga
‒ Ekstradicijos ir STP prašymo atmetimo
pagrindai
‒ Dvigubas baudžiamumas ir savitarpiškumas
‒ Neformalus ar spontaniškas dalijimasis
informacija
‒ STP bylose, į kurias įtraukti juridiniai asmenys
‒ Laikas, naudojamas įforminti STP prašymus
‒ Ištekliai
‒ Piliečių ekstradicija
‒ EBPO kovos su papirkimu konvencijos 5
straipsnis

18:00-19:00

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
(departamentas, susijęs su ekstradicija ir savitarpio
teisine pagalba)
Paulius Griciūnas, teisingumo viceministras
Darius Žilys, Tarptautinės teisės departamento
direktorius
Andrada Bavėjan, Tarptautinės teisės departamento
Teisinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja
Gintarė Janikūnaitė, Tarptautinės teisės
departamento Teisinio bendradarbiavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Generalinė prokuratūra (departamentas, susijęs su
ekstradicija ir savitarpio teisine pagalba)
Rozita Požarskienė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokurorė
Irma Idzelytė, Generalinės prokuratūros
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro
padėjėja
Skaistė Kiulkytė-Barkauskienė, Generalinės
prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento vyriausioji specialistė
STT
Daumantas Pocius, Vilniaus valdybos viršininkas
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
viršininko pavaduotoja
Mantas Žemaitis, Teisės skyriaus vyresnysis
specialistas

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas
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Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.

TREČIADIENIS, 2017 M. LIEPOS 12 D.
09:00-11:15

8 Sesija: kyšininkavimo užsienyje prevencija, nustatymas ir informuotumas apie tai
(įskaitant informatorių apsaugą)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Nacionalinė strategija ir politika, skirta kovai
su korupcija ir kyšininkavimu ( šalies viduje ir
užsienyje)
‒ Valstybės pareigūnų ir asmenų pareiga
pranešti apie kyšininkavimą užsienyje
‒ Informuotumo didinimo veikla viešajame ir
privačiame sektoriuose (įskaitant valstybės
įmones ir mažas bei vidutines įmones)
‒ Užsienio diplomatinių atstovybių vaidmuo ir
Lietuvos bendrovėms teikiami patarimai
‒ Kyšininkavimo užsienyje aptikimas
‒ Įmonės atitikties ir vidaus kontrolės, etikos ir
atitikties programų ar priemonių bendrovėse
skatinimas, siekiant užkirsti kelią ir atskleisti
kyšininkavimą
‒ Viešojo ir privataus sektoriaus informatoriai ir
informatorių apsauga

11:15-12:30

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Paulius Griciūnas, teisingumo viceministras
Vainius Šarmavičius, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento direktoriaus
pavaduotojas
Darius Mickevičius, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas
Marius Vainauskas, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus patarėjas
Goda Karalytė, Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos
skyriaus vyriausioji specialistė
STT
Romualdas Gylys, Korupcijos prevencijos valdybos
viršininkas
Vidmantas Mečkauskas, Korupcijos prevencijos
valdybos Korupcijos rizikos skyriaus viršininkas
Margarita Dobrynina, Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos Pirmosios valdybos
Trečiojo skyriaus vyriausioji specialistė
Jurgita Razmytė, Viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji
specialistė
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
Dalia Kreivienė, Išorinių ekonominių santykių
departamento direktoriaus pavaduotoja
Donatas Vainalavičius, Išorinių ekonominių
santykių departamento Tarptautinių ekonominių
organizacijų skyriaus Pirmasis sekretorius
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gina Jaugielavičienė, Investicijų ir eksporto
departamento direktorė
Justina Stundžė, Investicijų ir eksporto
departamento Investicijų politikos skyriaus patarėja
Audronė Railaitė, Įmonių teisės ir verslo aplinkos
gerinimo departamento Valstybės valdomų įmonių
politikos skyriaus patarėja

9 Sesija: viešos privilegijos (viešasis pirkimas, oficiali parama vystymui (OPV) ir
eksporto kreditas)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
10

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
Viešieji pirkimai
‒ Draudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
kaip sankcija už kyšininkavimą užsienyje
Oficiali parama vystymui (OPV):
‒ Laikymasis 2016 m. EBPO dalyvių
bendradarbiavimo plėtros rekomendacijos
‒ OPV Lietuvoje ir privataus sektoriaus
dalyvavimo apimtis teikiant OPV
‒ Kyšininkavimo užsienyje prevencija ir
atskleidimas OPV finansuojamose
kontraktuose ir projektuose
‒ Organų, administruojančių OPV,
įpareigojimas pranešti apie kyšininkavimo
užsienyje įtarimus
‒ Korupcijos rizikos valdymas organuose,
administruojančiuose OPV, įskaitant elgesio
kodeksus, pranešimų teikimo ir informatoriaus
mechanizmus
‒ Sankcijų taikymo režimas reaguojant į
korupcijos atvejus
Eksporto kreditai:
‒ Eksporto kreditai ir draudimas Lietuvoje
‒ Laikymasis 2006 m. EBPO Eksporto kredito
rekomendacijos
‒ Informuotumo apie kyšininkavimą užsienyje
didinimas
‒ Atsisakymas suteikti ar atšaukimas paramos,
kaip sankcija už kyšininkavimą užsienyje
‒ Kyšininkavimo užsienyje prevencija ir
atskleidimas eksporto kreditais remiamuose
kontraktuose ir projektuose
‒ Pranešimas apie kyšininkavimą užsienyje
teisėsaugos institucijoms, įskaitant Lietuvos
gautą informaciją apie kyšininkavimo
užsienyje atvejus

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
(departamentas, atsakingas už OPV) ir Nacionalinė
vystomojo bendradarbiavimo komisija
Saulius Kalvelis, Vystomojo bendradarbiavimo
departamento patarėjas
Donatas Vainalavičius, Išorinių ekonominių
santykių departamento Tarptautinių ekonominių
organizacijų skyriaus Pirmasis sekretorius
Centrinė projektų valdymo agentūra
Artūras Žarnovskis, Tarptautinių programų
valdymo departamento direktorius
Inga Kavaliauskienė, Tarptautinių programų
valdymo departamento Teisės ir kokybės kontrolės
tarnybos vyresnioji teisininkė
Valstybės įstaigos, atsakongos už eksporto kreditus
Olesia Žakevičienė, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento Finansinių priemonių
skyriaus vedėja
Sigita Rutkauskaitė, UAB “Investicijų ir verslo
garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus projektų
vadovė
Vyriausybės įstaigos, atsakingos už viešuosius
pirkimus
Osvaldas Šmitas, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos Ūkio plėtros departamento direktorius
Jurgita Klusevičiūtė, Lietuvos Respublikos ūkio
ministerijos Ūkio plėtros departamento Viešųjų
pirkimų politikos skyriaus vyriausioji specialistė
Laura Kuoraitė, Viešųjų pirkimų tarnybos
Teisėkūros ir metodikos skyriaus patarėja

12:30 – 13:45

Pietūs

13:45-15:15

10 Sesija: pinigų plovimo prevencija – Vyriausybės perspektyva
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Pinigų plovimo nusikaltimas, įskaitant įmonių
atsakomybę ir jos įgyvendinimą praktikoje
‒ Pranešimas apie įtartinus sandorius, įskaitant
gaires, tipologijas ir statistiką
‒ Politiškai pažeidžiami asmenys (PPA)
‒ Kovos su pinigų plovimu teisės aktų
įgyvendinimas
‒ Informaciniai mainai tarp FNTT ir teisėsaugos
ir grįžtamoji informacija pranešėjams
‒ Mokestinė ar bankinė informacija, kurios
slaptumą privaloma saugoti

Dalyviai:
FNTT
Sigitas Šileikis, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos
viršininkas
Vilius Pečkaitis, Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pinigų plovimo prevencijos valdybos
Atitikties skyriaus viršininkas
Lietuvos bankas
11

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
‒
‒

Kotryna Filipavičiūtė, Operacinės rizikos skyriaus
vyriausioji specialistė
GP
Darius Karčinskas, Generalinio prokuroro
pavaduotojas
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
Darius Mickevičius, Administracinės ir
baudžiamosios justicijos departamento
Baudžiamosios justicijos skyriaus vedėjas
Goda Karalytė, Administracinės ir baudžiamosios
justicijos departamento Baudžiamosios justicijos
skyriaus vyriausioji specialistė

Specifiniai kyšininkavimo užsienyje ir
korupcijos atvejai
Finansinių nusikaltimų tarnybos – FNTT
ištekliai ir mokymai

15:15 – 16:15

11 Sesija: pinigų plovimo prevencija – privataus sektoriaus perspektyvos
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
Dalyviai:
‒ Pinigų plovimo nusikaltimas, įskaitant
Vytautas Danta, DNB banko atstovas
įmonių atsakomybę ir jos įgyvendinimą
Giedrė Masedonskaitė, DNB banko atstovė
praktikoje
Greta Mockaitytė, DNB banko atstovė
‒ Pranešimas apie įtartinus sandorius,
Robertas Venslovas, AB Swedbank atstovas
įskaitant gaires, tipologijas ir statistiką
‒ Politiškai pažeidžiami asmenys (PPA)
Lina Kavarzaitė, AB Swedbank atstovė
‒ Mokestinė ar bankinė informacija, kurios
Laura Strumylaitė, AB Swedbank atstovė
slaptumą privaloma saugoti
Kazimieras Zaveckas, SEB banko atstovas
‒ Sankcijos už reikalavimų nevykdymą,
Irmina Svetulevičienė, SEB banko atstovė
taikomos ataskaitas teikiantiems
subjektams
Mažvydas Radavičius, Orion Securities UAB FMI
‒ Specifiniai kyšininkavimo užsienyje ir
korupcijos atvejai
16:30 – 18:00 12 Sesija: pilietinės visuomenės perspektyvos
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Informuotumas apie kyšininkavimą užsienyje
ir Kovos su papirkimu konvenciją
‒ Įmonių atsakomybė už kyšininkavimą
užsienyje
‒ Kovos su kyšininkavimo užsienyje
įgyvendinimas Lietuvoje
‒ Senaties terminas ir ikiteisminio tyrimo
terminai
‒ Gynyba ir atleidimas nuo baudžiamosios
atsakomybės
‒ Teismo organų sistema, įskaitant skyrimą,
drausmę ir teisėjų tarybą
‒ Kovos su papirkimu konvencijos 5 straipsnis
‒ Įmonių atitikties priemonės, skirtis užkirsti
kelią ir atskleisti kyšininkavimą užsienyje
‒ Informavimas ir informatorių apsauga

Dalyviai:
Sergejus Muravjovas, “Transparency International”
Lietuvos skyriaus vadovas
Paulius Murauskas, “Transparency International”
Lietuvos skyriaus Projektų koordinatorius
Lietuvos atsakingo verslo asociacija (LAVA)
Lina Morkūnaitė, LAVA valdybos pirmininkė,
UAB Konekesko Lietuva generalinė direktorė
Baltoji banga
Ieva Lapeikienė, projekto koordinatorė
Freedom House
Vytis Jurkonis, projekto direktorius
Žurnalistai ir žiniasklaida
Daiva Apšegienė, Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos (LRT) Teisės departamento vadovė
Armen Airapetian, Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos (LRT) generalinio direktoriaus
12

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
pavaduotojas
Šarūnas Černiauskas, Tiriamosios žurnalistikos
departamento redaktorius, 15min
Vaidotas Beniušis, direktoriaus pavaduotojas
turiniui, BNS
Dalia Plikūnė, politikos žurnalistė, Delfi
Profesinės sąjungos
Gražina Gruzdienė, Lietuvos maistininkų
profesinės sąjungos pirmininkė
Manvydas Pilka, Lietuvos profesinių sąjungų
konfederacijos teisininkas
18:00-19:00

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

13

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.

KETVIRTADIENIS, 2017 M. LIEPOS 13 D.
09:00-10:00

13 Sesija: Seimo narių perspektyvos
Vieta: Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Teisėkūros reformos
‒ Informuotumas apie kyšininkavimą
užsienyje ir Konvenciją dėl kovos su
užsienio pareigūnų papirkimu
‒ STT vadovo ir Generalinio prokuroro
skyrimas ir atleidimas

11:00-12:45

Dalyviai:
Julius Sabatauskas, Seimo narys, Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmininkas
Vytautas Bakas, Seimo narys, Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas
Virginijus Sinkevičius, Seimo narys, Seimo
Ekonimikos komiteto pirmininkas, Seimo
Laikinosios Pasirengimo narystei Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje grupės
pirmininkas
Stasys Šedbaras, Seimo narys, Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas
Vitalijus Gailius, Seimo narys, Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto narys
Rimas Andrikis, Seimo narys, Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto narys
Lauras Stacevičius, Seimo narys, Seimo Teisės ir
teisėtvarkos komiteto narys
Jonas Jarutis, Seimo narys, Seimo Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto narys
Dalia Latvelienė, Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto biuro patarėja

14 Sesija: teisininkų ir teisės mokslininkų perspektyvos
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Informuotumas apie kyšininkavimą
užsienyje ir Konvenciją dėl kovos su
užsienio pareigūnų papirkimu
‒ Kyšininkavimo užsienyje nusikaltimas ir
gynyba
‒ Sankcijos už korupcinio pobūdžio
nusikaltimus
‒ Teismo proceso dėl kyšininkavimo
užsienyje nutraukimas, įskaitant atleidimą
nuo baudžiamosios atsakomybės už
prisipažinimą, bendradarbiavimą,
savarankišką pranešimų teikimą ir
kompensaciją
‒ Senaties terminas ir ikiteisminio tyrimo
terminai
‒ Pinigų plovimo ir apskaitos įrašų
klastojimo nusikaltimai
‒ Kovos su pinigų plovimu priemonės,
įskaitant PPA ir pranešimą apie sandorius
‒ Mokymai ir ekspertizė

Dalyviai:
Lietuvos advokatūra
Giedrius Danėlius, Lietuvos advokatūros
Baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės
komiteto pirmininkas, advokatas (advokatų kontora
“Tark Grunte Sutkiene“)
Lietuvos baudžiamosios teisės mokslininkai
Prof. dr. Armanas Abramavičius, Vilniaus
universiteto Baudžiamosios justicijos katedros
profesorius
Dr. Simonas Nikartas, Lietuvos teisės instituto
Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus vedėjas
Dr. Petras Ragauskas, Lietuvos teisės instituto
Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus
vyriausiasis mokslo darbuotojas
Dr. Rūta Vaičiūnienė, Lietuvos teisės instituto
Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriaus
vyriausioji mokslo darbuotoja
Advokatų kontora “Sorainen“
14

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
‒
‒

Darius Raulušaitis, advokatas, advokatų kontoros
,,Sorainen“ ekspertas
Advokatų kontora “Cobalt”
Mindaugas Bliuvas, vadovaujantis teisininkas,
Prevencijos ir baudžiamosios teisės praktikos
grupės COBALT Lietuvos biure vadovas

Kovos su papirkimu konvencijos 5
straipsnis
STT, prokuratūros ir teismo organų
sistemos nepriklausomumas, pareigūnų
skyrimas

12:45 – 14:00

Pietūs

14:00-15:15

15 Sesija: apskaita ir auditas – viešojo sektoriaus perspektyva
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
Dalyviai:
‒ Apskaitos ir audito standartai, susiję su
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
kyšininkavimu užsienyje
Ingrida Muckutė, Audito, apskaitos ir nemokumo
‒ Apskaitos įrašų klastojimo nusikaltimas,
valdymo departamento direktorė
įskaitant teisėsaugos vykdymą
Paulė Svorobovičienė, Audito, apskaitos ir
‒ Kyšininkavimo užsienyje atskleidimas per
nemokumo valdymo departamento direktoriaus
išorės auditą
pavaduotoja
‒ Išorės auditorių pranešimai apie įtariamą
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė
kyšininkavimą užsienyje audituojamai
bendrovei, reguliavimo institucijoms,
Jūra Ivonaitytė, 2-ojo audito departamento patarėja
teisėsaugai
Audronė Vaitkevičiūtė, Audito plėtros
‒ Valstybei priklausančių ar kontroliuojamų
departamento Audito metodikos skyriaus vedėja
įmonių auditas
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
‒ Išorės auditorių mokymai ir kvalifikacija
valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų
‒ Įmonių atitikties ir vidaus kontrolė, siekiant
ministerijos
užkirsti kelią ir atskleisti kyšininkavimą
Audrius Linartas, Direktorius
‒ Pranešimas apie įtartinus pinigų plovimo
sandorius
15:30 – 17:00 16 Sesija: apskaitai ir auditas – privataus sektoriaus perspektyva
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Apskaitos ir audito standartai, susiję su
kyšininkavimu užsienyje
‒ Apskaitos įrašų klastojimo nusikaltimas,
įskaitant teisėsaugos vykdymą
‒ Kyšininkavimo užsienyje atskleidimas per
išorės auditą
‒ Išorės auditorių pranešimai apie įtariamą
kyšininkavimą užsienyje audituojamai
bendrovei, reguliavimo institucijoms,
teisėsaugai
‒ Valstybei priklausančių ar kontroliuojamų
įmonių auditas
‒ Išorės auditorių mokymai ir kvalifikacija
‒ Įmonių atitikties ir vidaus kontrolė, siekiant
užkirsti kelią ir atskleisti kyšininkavimą
‒ Pranešimas apie įtartinus pinigų plovimo
sandorius
17:15 – 18:00

Dalyviai:
Lietuvos auditorių rūmai
Saulius Bakas, Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo
narys
Eglė Bogužaitė-Miliauskienė, Lietuvos auditorių
rūmų Audito kokybėss konstolės specialistė
Audito kompanijos
Asta Štreimikienė, įmonės Ernst and Young Baltic
atstovė
Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija
Aušra Lukševičienė, Lietuvos buhalterių ir
auditorių asociacijos atstovė
Lijana Lusienė, Lietuvos buhalterių ir auditorių
asociacijos atstovė

17 Sesija: vykdomosios valdžios vaidmuo skiriant teisėjus ir teisėsaugos pareigūnus
Vieta: Teisingumo ministerija, Priesaikų salė (1 aukštas)
15

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Vykdomosios valdžios vaidmuo skiriant
teisėjus, prokurorus ir tyrėjus
‒ STT, GP, prokuratūros ir teismo organų
sistemos nepriklausomumas

18:00-19:00

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
Rasa Svetikaitė, Respublikos Prezidentės
vyriausioji patarėja, Teisės grupės vadovė
Dovydas Špokauskas, Respublikos Prezidentės
patarėjas, Užsienio politikos grupė
STT
Žydrūnas Bartkus, Direktoriaus pavaduotojas
Rūta Kaziliūnaitė, Administravimo valdybos
viršininko pavaduotoja

Vertinimo grupės rezultatų aptarimas

16

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.

PENKTADIENIS, 2017 LIEPOS 14 D.
09:00-10:15

18 Sesija: kyšių mokestinis vertinimas (mokesčių administravimas)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Kyšių užsienio viešam pareigūnui mokestinis
apmokestinimas, įskaitant teisėsaugos
vykdymą
‒ Kyšių, kuriuos sumokėjo Lietuvos mokesčių
mokėtojas, atskleidimas ir tyrimas (ne
Lietuvos mokesčių tikrintojui, bet kitiems
Lietuvos ar užsienio pareigūnams)
‒ Mokesčių slaptumas
‒ Pranešimas apie įtariamus kyšininkavimo
užsienyje atvejus, įskaitant to teisėsaugai
‒ Dalijimasis informacija, naudojama
kriminaliuose tyrimuose, su Lietuvos
institucijomis;
‒ Dalijimasis informacija, naudojama
kriminaliuose tyrimuose, su užsienio
institucijomis, įskaitant EBPO pavyzdinę
sutartį dėl apmokestinimo; EBPO ir Europos
Tarybos konvenciją dėl tarpusavio
administracinės pagalbos mokesčių klausimais
ir protokolą, ir dvišalėmis mokesčių sutartis;
‒ Informuotumo didinimas ir mokesčių
pareigūnų bei mokesčių mokėtojų mokymai

10:30-12:00

Dalyviai:
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Paulius Majauskas, Mokesčių politikos
departamento Mokesčių administravimo politikos
skyriaus vedėjas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos – mokesčių
inspektoriai ir mokesčių auditoriai/tyrėjai
Gediminas Mudėnas, Tarptautinio
bendradarbiavimo departamento direktorius
Asta Šereikaitė, Kontrolės departamento Kontrolės
metodologijos skyriaus vyriausioji specialistė
Ieva Petraškienė, Kontrolės departamento
Pažeidimų vertinimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
Mykolas Vilutis, Kontrolės departamento I
juridinių asmenų patikrinimų skyriaus III poskyrio
vyriausiasis specialistas
Gvida Ivanauskienė, Teisės departamento
Tiesioginių mokesčių skyriaus vedėjo pavaduotoja
Milda Misevičienė, Mokesčių informacijos
departamentas Švietimo ir konsultavimo skyriaus
III poskyrio vedėja
Aistė Venckevičienė, Tarptautinio
bendradarbiavimo departamento Tarptautinių
informacijos mainų skyriaus vedėja

19 Sesija: verslo perspektyvos (bendrovės)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Kyšininkavimo užsienyje rizika
‒ Pastangos, skirti didinti informuotumą apie
kyšininkavimą užsienyje
‒ Įmonių atitiktis ir kitos priemonės, skirtos
kovoti su kyšininkavimu užsienyje
‒ Pranešimų teikimas ir informavimas
‒ Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo (MVĮ)

Dalyviai
Didžiosios bendrovės
Kęstutis Starkus, Orlen Lietuva AB (petroleum)
atstovas
Giedrė Kaminskaitė-Salters, Telia Lietuva atstovė
Rytis Budrius, Achema AB atstovas
Valstybės kontroliuojamos įmonės
Jonas Šneideraitis, Energijos skirstymo operatoriaus
(ESO) atstovas
Lina Blaževičiūtė, ESO atstovė
Danas Janulionis, AB Amber Grid atstovas
Mindaugas Keizeris, UAB Lietuvos energija
atstovas
Vizgirdas Telyčėnas, UAB Lietuvos energija
atstovas
Vaida Genytė-Kazlauskienė, UAB Lietuvos
17

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
energija atstovė
Rimantas Avulis, UAB Lietuvos energija atstovas
Lietuvos Gelezinkeliai
Rolandas Terminas, generalinio direktoriaus
patarėjas
Tomas Žilinskas, atstovas
VĮ Naftos produktų agentūra
Dainius Janėnas, atstovas
SE Tarptautinis Vilniaus Oro Uostas (air transport)
Indrė Kunigėlytė, atstovė
MVĮ
UAB “Berlin chemie Menarini Baltic”
Edita Grinytė, finansų vadybininkė
UAB Konekesko Lietuva
Lina Morkūnaitė, generalinė direktorė
UAB Thermo Fisher Scientific Baltics
Monika Dapkutė, teisininkė
UAB Interlux
Audrius Matuzevičius (Dr.), atstovas
Eglė Berūkštytė, atstovė
UAB PakMarkas
Virginijus Gumbaragis, direktorius
12:00-13:00

20 Sesija: verslo perspektyvos (verslo organizacijos)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:
‒ Kyšininkavimo užsienyje rizika
‒ Pastangos didinti informuotumą apie
kyšininkavimą užsienyje
‒ Įmonių atitiktis ir kitos priemonės, skirtos
kovoti su kyšininkavimo užsienyje
‒ Pranešimų teikimas ir informavimas
‒ Mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo (MVĮ)

Dalyviai:
Verslo asociacija “Investuotojų forumas“
Rūta Skyrienė, vykdančioji direktorė
Liudas Jurkonis, Verslo etikos darbo grupės
vadovas
Emilis Ruželė, vyriausiasis patarėjas politikos
klausimais
Lietuvos pramonininkų konfederacija
Aušra Keniausytė, Užsienio ryšių ir paslaugų
verslui departamento direktorė
Raimundas Balčiūnaitis, Švietimo, mokslo ir
inovacijų skyriaus ekspertas
Lietuvos darbdavių konfederacija
Jonas Bložė, partneris, profesinės advokatų
bendrijos ZETA LAW advokatas
Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociaciją
Leonas Kalėtinas, atstovas

13:00 – 14:15

Pietūs

14:15-15:00

21 Sesija: apibendrinančioji sesija (jeigu prireiktų)
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
18

Pastaba: toliau išvardintos temos neužkerta kelio vertinimo grupei iškelti papildomas temas.
Diskusijose bus svarstomi šie klausimai:

Dalyviai:

15:00 – 16:00

Vertinimo galutinis rezultatų aptarimas
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)

16:00 – 16:30

Baigiamoji sesija
Vieta: Teisingumo ministerija, Kolegijų salė (4 aukštas)
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