
REKOMENDACIJOS 
KAIP ELGTIS BENDROVĖJE ATLIEKAMO PATIKRINIMO METU? 

✓ Parenkite gaires. Vidiniuose dokumentuose įtvirtinkite nurodymus, kaip elgtis 
bendrovėje atliekamų patikrinimų metu. 

✓ Paskirkite atsakingus asmenis. Įvertinę bendrovės veiklos specifiką ir rizikingas veiklos 
sritis, parinkite asmenis, kurie būtų nedelsiant informuojami ir dalyvautų bendrovės 
patikrinimo veiksmuose (pvz., teisininkas, buhalteris, apsaugos vadovas ir pan.). 

✓ Konsultuokitės su priežiūros institucijomis. Priežiūros institucijos teikia konsultacijas ar 
paaiškinimus aktualiais teisės aktų reikalavimų taikymo klausimais. Turėkite priežiūros 
institucijų raštiškus išaiškinimus bendrovės veiklai aktualiais klausimais.  

✓ Periodiškai sekite viešai skelbiamą informaciją apie planinius bendrovių veiklos 
patikrinimus. Informacija apie planinius bendrovių veiklos patikrinimus bei priežiūros 
institucijų parengti atskirų ūkinės veiklos sričių kontroliniai klausimynai skelbiami 
priežiūros institucijų interneto svetainėse. 

✓ Skirkite laiko ir dėmesio darbuotojų švietimui. 

✓ Išsiaiškinkite pareigūnų atvykimo pagrindą ir tikslą. Visi pareigūnų veiksmai bendrovės 
patalpose turi turėti teisinį pagrindą (pavedimas, pareigūno nutarimas, teismo nutartis 
ar kt.), su kuriuo jus privalo supažindinti. 

✓ Patikrinkite pareigūnų tapatybę ir įgaliojimus. Pareikalaukite pareigūnų pateikti savo 
įgaliojimus patvirtinančius dokumentus (valstybės tarnautojo ar pareigūno tarnybinį 
pažymėjimą). Įvertinkite, ar patikrinime dalyvauja asmenys, įvardinti patikrinimo 
dokumente ir ar turi įgaliojimus veikti nurodytos priežiūros institucijos vardu. Jeigu 
atvykę asmenys neturi ar atsisako pateikti jų įgaliojimus patvirtinančius dokumentus, 
turite teisę nevykdyti šių asmenų nurodymų. 

✓ Informuokite bendrovės vadovą ir kitus atsakingus asmenis. Apie atvykusius pareigūnus 
praneškite atsakingiems asmenims (pvz. teisininkui, buhalteriui, IT sistemų, apsaugos 
vadovui). Siekiant išvengti išankstinio sąmyšio darbo vietoje, pasiūlykite pareigūnams 
palaukti atvykstančių atsakingų asmenų atskiroje bendrovės patalpoje (susirinkimų 
kambaryje, kabinete ar pan.). 

 

BŪKITE PASIRENGĘ BENDROVĖS PATIKRINIMO VEIKSMAMS 

UŽTIKRINKITE BENDROVĖS INTERESŲ APSAUGĄ NUO PATIKRINIMO VEIKSMŲ PRADŽIOS



✓ Bendradarbiaukite. Bendrovė neprivalo dalyvauti savęs inkriminavimo procese, tačiau 
tam tikrais atvejais savanoriškas konkrečių dokumentų ar daiktų, paaiškinimų 
pateikimas gali greičiau pabaigti veiksmą, apsaugoti nuo atsitiktinių radinių ir pan., 
todėl yra tikslingas. Pareigūnai gali tikrinti ir paimti tik dokumente, kurio pagrindu 
atliekamas tyrimas, konkrečiai įvardintą su tiriamo laikotarpio bendrovės veikla susijusią 
informaciją. 

✓ Apklausų metu teikite tik reikšmingą informaciją. Patikrinimo metu pareigūnai gali 
atlikti darbuotojų apklausas (prašyti pateikti paaiškinimus). Pateikite tik tą informaciją, 
kuri yra Jums žinoma ir susijusi su tiesioginėmis Jūsų darbinėmis funkcijomis. 
Atsakinėkite į pareigūnų klausimus trumpai ir aiškiai, atsakymuose venkite menamų 
teiginių ir prielaidų. 

✓ Tiesiogiai dalyvaukite patikrinimo ir dokumentų bei kitų objektų paėmimo veiksmuose. 
Turite teisę prižiūrėti pareigūnų atliekamų veiksmų eigą ir teisėtumą. Dalyvaudami 
procese turėsite galimybę susidaryti tikslesnę nuomonę apie realią atliekamo 
patikrinimo apimtį, kryptį ir tikslus.  

✓ Kaupkite informaciją. Pareigūnų veiksmai bendrovės patalpose fiksuojami rašytiniuose 
dokumentuose (patikrinimo, kratos, apžiūros protokolai, jų priedai, paimtų dokumentų 
aktai ir kt.). Turite teisę susipažinti su šiais dokumentais, pateikti pastabas dėl jų turinio, 
daryti įrašus ir reikalauti jų kopijų.  

✓ Teikite papildomus paaiškinimus ir įrodymus. Paaiškinimus patartina teikti raštu. 
Rašytiniai paaiškinimai tampa patikrinimo (tyrimo) medžiagos dalimi ir vertinami kartu 
su kitais patikrinimo metu nustatytais duomenimis.  

✓ Įvertinkite įvykius, atliktų veiksmų pasekmes ir tikrintojų veiksmus. Turite teisę skųsti 
bendrovės teises ar teisėtus interesus pažeidžiančius priežiūros institucijų pareigūnų 
veiksmus, neveikimą ar sprendimus. 

✓ Susidūrę su korupcinio pobūdžio pareigūnų veiksmais, kreipkitės į Specialiųjų tyrimų 
tarnybą. 

Konkretūs priežiūros institucijų pareigūnų įgaliojimai ir bendrovės teisių apimtys skiriasi 
priklausomai nuo bendrovėje atliekamų veiksmų pagrindo ir patikrinimo ribų. 

 

DALYVAUKITE BENDROVĖJE ATLIEKAMŲ VEIKSMŲ PROCESE

NAUDOKITĖS SAVO TEISĖMIS IR PO VEIKSMŲ BENDROVĖS PATALPOSE ATLIKIMO
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