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DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DöL PATIKSLINTOS KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS IŠVADOS DöL
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBöS NUSTATYMO
2012 m. gruodžio 28 d. Nr. A-1315
Kelm÷

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin., 2002,
Nr.57-2297), Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2004 m. geguž÷s 19 d. nutarimu Nr. 607 „D÷l
padalinių ir asmenų, valstyb÷s ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir
kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklių patvirtino“, Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo
tvarkos (Žin., 2002, 98-4339) 7-10 punktų nuostatomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „D÷l Valstyb÷s ar savivaldyb÷s
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didel÷ korupcijos pasireiškimo tikimyb÷, nustatymo
rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2011-05-19, 60-2877), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos Šiaulių valdybos 2012 m. spalio 29 d. rašto Nr.4-10-1156 „D÷l informacijos patikslinimo“:
1. T v i r t i n u patikslintą korupcijos rizikos Kelm÷s rajono savivaldyb÷je Išvadą
d÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s egzistavimo (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u administracijos Bendrąjį pri÷mimo skyrių pateikti dokumentų
kopijas savivaldyb÷s merui, Korupcijos prevencijos komisijai ir paviešinti Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s internetiniame puslapyje.
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PATVIRTINTA
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus
2012 m. gruodžio 28 d.
įsakymu Nr. A-1315
IŠVADA
DöL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBöS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.
1601 „D÷l Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 2012 m. III ketvirtį
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s Kelm÷s rajono savivaldyb÷je nustatymas.
Analizuotas 2011-09-01–2012-09-01 laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustat÷ Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros skyrius, Biudžetin÷
įstaiga Kelm÷s rajono socialinių paslaugų tarnyba pagal Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2011 m. rugs÷jo 21 d. įsakymu Nr. A-822 patvirtintą Korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s
nustatymo formą. Atlikta atsakymų į pateiktus anketoje klausimus analiz÷. Korupcijos pasireiškimo
tikimybei nustatyti administraciniams padaliniams pateikti šie klausimai: d÷l padarytos korupcinio
pobūdžio nusikalstamos veiklos; d÷l kitų institucijų kontrol÷s ir priežiūros vykdymo; d÷l valstyb÷s
tarnautojų sprendimų pri÷mimo tvarkos bei atsakomyb÷s reglamentavimo; d÷l veiklos, susijusios su
leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kt. papildomų teisių suteikimo ar apribojimo; d÷l priimamų sprendimų,
kuriems nereikia (reikia) kitos įstaigos patvirtinimo; d÷l valstyb÷s ar tarnybos paslaptį sudarančios
informacijos naudojimo; d÷l ankstesnių

veiklos, kuri gali būti susijusi su korupcijos apraiškomis,

trūkumų.
(Nurodoma, kas buvo įgalioti nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę (struktūrinis padalinys ar asmuo), kaip
rinkta informacija (analitinis darbas, pasitelkus išor÷s ekspertus, konsultantus ir pan.), kokie taikyti metodai, kaip atlikta
korupcijos tikimyb÷s nustatymo analiz÷ ir kt.)

Atlikus analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ minimali, nes
atitinka korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo tvarkoje nurodytus kriterijus (nurodyti konkrečius kriterijus):
1. N÷ra padarytų korupcinių nusikaltimų.
2. Savivaldyb÷s administraciniuose žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros skyriuje bei BĮ Socialinių
paslaugų tarnyba kontrol÷s ir priežiūros vykdymas n÷ra pagrindin÷ funkcija.. Įstaigų teis÷s aktai
nepakankamai reglamentuoja kontrol÷s ir priežiūros funkcijas vykdančių subjektų veiklos ir
sprendimų pri÷mimo vidaus kontrol÷s prevencin÷s, einamosios, paskesniosios procedūra. Tokia
kontrol÷ n÷ra vykdoma,, d÷l to kyla galimyb÷ galimam piktnaudžiavimui.
Siūlymas.- siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo ir subjektyvaus teis÷s aktų
interpretavimo parengti vidaus kontrol÷s taisykles, kuriose būtų numatytas įstaigų sprendimus
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priimančių subjektų sprendimų pri÷mimo vidaus kontrol÷s prevencin÷s, einamosios, paskesniosios
procedūros.
3. Atskirų valstyb÷s tarnautojų funkcijos, ir darbuotojų uždaviniai, darbo ir sprendimų
pri÷mimo tvarkos bei atsakomyb÷s yra reglamentuoti pareigybių aprašymuose, padalinių
nuostatuose, administracijos Darbo tvarkos taisykl÷se, Savivaldyb÷s administracijos nuostatuose,
Biudžetin÷s įstaigos Socialinių paslaugų tarnyba nuostatuose. Įstaigų teis÷s aktai nepakankamai
nustato subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką, d÷l to kyla galimyb÷ galimam
piktnaudžiavimui.
Siūloma. patikslinti padalinių nuostatus administracijos Darbo tvarkos taisykles,
Savivaldyb÷s administracijos nuostatus, Biudžetin÷s įstaigos Socialinių paslaugų tarnyba nuostatus,
nustatant juose . subjektų veiklos ir sprendimų apskundimo tvarką.
4. Analizuotų administracijos Žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros skyriaus ir BĮ Kelm÷s rajono
socialinių paslaugų tarnybos veikla susijusi su leidimų, ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu. Veikla reglamentuota, nustatyti teisių suteikimo (apribojimo) kriterijai, taisykl÷s,
atliekama kontrol÷, ji reglamentuota. Įstaigų teis÷s aktuose nepakankamai nustatytos vidaus
kontrol÷s procedūros, d÷l to kyla piktnaudžiavimo galimyb÷ bei skirtingas teis÷s aktų
interpretavimas.
Siūloma. nustatyti veiklos susijusios su licenzijų ar kitokių papildomų teisių suteikimo (
leidimai, lengvatos) vidaus kontrol÷s procedūras
5. Administracijos padaliniai neturi diskrecijos teis÷s priimti sprendimus kuriems nereikia
administracijos direktoriaus (ir/ar savivaldyb÷s tarybos) patvirtinimo.
6. Valstyb÷s ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija naudojama ribotai, patvirtintas
sąrašas darbuotojų, susijusių su tokios informacijos disponavimu, taip pat tvarka d÷l informacijos
saugojimo. Darbuotojų veikla reglamentuota.
7. Anksčiau, nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, veiklos trūkumų nebuvo
nustatyta.

PRIDEDAMA. Korupcijos rizikos vertinimo lentel÷s, 16 lapų, 1 egz.
(dokumentų, pagrindžiančių ar paneigiančių didelę korupcijos pasireiškimo tikimybę, sąrašas)
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