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2022 m.lapkriiio 23 d. Nr. I

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos lstatymo 10 straipsnio, Korupcijos

pasireiSkimo. tikimybes nustatymo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialines

apsaugos ir darbo ministro 2022 m. BalandZio 15 d. [sakymu Nr. 41-288 ,,Del korupcijos

pasirei5kimo tikimybes nustatymo tvarkos apra5o patvirtinimo", nuostatomis bei korupcijos

pasirei5kimo tikimybes nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos

Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2021m. Lapkridio 30 d. {sakymu Nr. 2-246 ,,

Del korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo irjo atlikimo tvarkos rekomendacijqpatvirtinimo,,,

Jotainiq socialines globos namuose buvo atliktas korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas.

Analizuojant veikl4 vertintas tarnybiniq transporto naudojimo ir naudojimo kontroles sritis.

Sritis parinkta atsiZvelgiant i Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministerijos

Prevencijos skyriaus rast42022 m. Rugsejo 6 d. Nr.(2.46Mr-06)SD -3352 .

Korupcijos pasirei5kimo tikimybg vertino Jotainiq socialines globos namq direktoriaus 2022m.

Rugsejo 30 d. isakymu Nr. V1-39 paskirta komisija, susidedanti i5 komisijos pirmininkes -
korupcijos prevencijos specialistes Linos Reinartes, nariq: direktoriaus pavaduotojos soc. ir med.

darbui Violetos Lumbienes, vyr. socialines darbuotojos Ingos Banaites, slaugytojos Aurelijos

Kisielienes, inZinieres Daivos Livdans.

Analintotas laikotarpis nuo 2021 m. IV ketv. iki 2022 m.IV ketv.

Norint ivertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis Jotainiq socialines globos namuose

tarnybinio transporto naudojimo srityje buvo atlikta teises aktq ir dokumentq turinio analjze.

Korupcijos prevencijos tikimybes nustatymo metu buvo analizuojama, ar laikomasi visu teises aktu



reikalavimq, at yta priimti visi b[tini vidaus dokumentai, ar vidaus teises aktuose itvirtintos tvarkos

ir procesai yra aiSktis ir suprantami .

Jotainiq socialines globos namai, naudojasi transporto priemonemis, vadovaujantis istaigos

patvirtintu direktoriaus isakymu ,,Del tarnybinio transporto naudojimo ir tarnybiniq lengvqjq

automobiliq taisykliq patvirtinimo". Tuo padiu lsakymu , kuriuo patvirtintos taisykles , paskirti

darbuotojai, galintys naudotis Siame isakyme nurodytais tarnybiniais automobiliais. Sis sara5as yra

tikslintinas, nes kai kurie darbuotojai nebedirba istaigoje. Tikslinant darbuotojq , turindiq teisg

vairuoti tarnybinius automobilius , s4ra54, tikslinga isitikinti, ar jie turi teisg vairuoti, tai b[tq

papildoma prevencind priemone. Tarnybines transporto priemones nuolatiniam naudojimui

skiriamos istaigos direktoriaus lsakymu, kitiems darbuotojams pagal atskirus isakymus. Direktoriaus

isakymu nustatytas maksimalus leistinas kiekvienai tamybinei transporto priemonei ridos limitas ir

maksimalios metinds i5laidos. Paskirtas direktoriaus isakymu tamybinio transporto vairuotojas

atsakingas uZ transporto prieZilr4 ir techning prieZitr4. Pildo taisyklese nustatytus tarnybinio

transporto naudojimo apskaitos dokumentus. Ne darbo metu transporto priemones saugomos globos

namq teritorijoje garaZuose ir saugojimo aikStelese

Degalai pilami tik degalinese su kuriomis yra sudarytos sutartys, naudojant korteles.

Rid4 ir degalq s4naudas kontroliuoja ir korteles i5duoda istaigos vyriausiasis buhalteris. Viena iS

naudojimosi tamybiniais automobiliais forma - keliones lapq pildymas. Sie lapai i5duodami ne

ilgesniam kaip menesio laikotarpiui. Kiekvienas darbuotojas pasinaudojgs tarnybiniu transportu,

privalo keliones lape nurodyti vaZiuot4 marSrut4, kilometry skaitiklio rodmenis i5vykstant ir griZus,

bei para5u patvirtina nurodytq duomenq teisingum4. Duomenis pateikia Apskaitos skyriui, atsakingas

darbuotojas patikrina, ar teisingai keliones lapuose nurodyti kuro likudiai laikotarpio prad1iai ir

pabaigai.

Jotainiq socialines globos namuose atskiry padaliniq vadovai raSo parai5kas transportui,

tvirtina direktorius. fstaiga skiria pakankam4 demesi transporto priemoniq keliones lapq pildymo

kontrolei ir tuo uZtikrina racionalq ir ekonomiSk4 Jotainiq socialines globos namq tarnybinio



transporto i5laikymui skiriamq le5q panaudojim4. Tarnybiniq transporto automobiliq keliones lapai

pildomi tinkamai, todel korupcijos aprai5kq tikimybe Sioje srityje yra minimali. Be"to, rizikE

pasinaudoti transportu ne tarnybos tikslams, maLina ir tai, jog Jotainiq socialines globos namrl

tarnybines transporto priemones paZymetos istaigos logotipu i5 abiejq transporto priemones pusiq,

ar kitoje matomoje transporto priemones vietoje.

Apibendrinant Jotainiq socialines globos namq veikl4 tarnybinio transporto naudojimosi

srityje konstatuota:

. . [staiga laikosi istatymq ir kitq teises aktq, reglamentuojandiq tarnybinio

transporto naudojim4si;

, . [staiga yra priemusi priemones, leidZiandias tinkamai naudotis tarnybiniu

transportu;

{vertinus tiriamos srities reglamentavimq, esam4 Jotainiq socialines globos namuose,

darytina i5vada, kad tikimybe piktnaudLiautiteise vykti tarnybiniu transportu visada gali biiti siejama

su minimalia korupcijos pasireiskimo tikimybe, kuri4 gali lemti vidiniai / i5oriniai veiksniai ar tiesiog

nes4Ziningi atsakingq darbuotojq veiksmai, tadiau tiriamuoju laikotarpiu nebuvo nei ra5ti5kq, nei

Zodiniq praneSimq, faktq, irodandiq, jog darbuotojai, ar kiti asmenys bltq piktnaudZiavq turimais

igaliojimais ar kitaip neteisetai naudojg tarnybini transport4. Globos namai neperZengia3ohblfiLeto

le5q skirtq transporto naudojimui.
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