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Nr.

(7.20) S-1543

IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
,,Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 2009 m. III ketvirtį atliktas
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas laikotarpis: 2008 m. III ketvirtis– 2009
m. III ketvirtis.
Analizuotos ir vertintos veiklos sritys:
1.1. prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai savivaldybei pavaldžiose įstaigose (veiklos
sritis atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkte
nustatytą kriterijų);
1.2. kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skyrimas ir
mokėjimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje (veiklos sritis atitinka Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 3, 4 punktuose nustatytus
kriterijus).
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2009 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. A-618 (kartu su 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr.
A-719 pakeitimu) sudarytos darbo grupės:
1. viešųjų pirkimų organizavimo savivaldybei pavaldžiose įstaigose (pasirinktinai) analizei
ir vertinimui atlikti:
Lina Aušrotė, Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja, darbo grupės vadovė;
Vijoleta Skugarienė, Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė;
Zinaida Staškuvienė, Vidaus audito skyriaus vyriausioji specialistė;
Aivaras Rudnickas, Joniškio seniūno pavaduotojas;
Rima Vainelavičienė, Statybos skyriaus vyresnioji specialistė.
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2. kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skyrimo ir
mokėjimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje analizei ir vertinimui atlikti:
Boleslovas Švabas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, darbo grupės
vadovas;
Juzefa Jasienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė;
Nijolė Samoškienė, Vidaus audito skyriaus vedėja;
Stefanija Šniukienė, Finansų skyriaus vedėja;
Lina Valiukonytė, Juridinio skyriaus vyriausioji specialistė.
Informacija rinkta analizuojant vertinamų savivaldybės įstaigų, savivaldybės administracijos
struktūrinių padalinių veiklą reglamentuojančius teisės aktus (įstatymus, nutarimus, savivaldybės
tarybos sprendimus, administracijos direktoriaus įsakymus, tvarkų aprašus, taisykles, pareigybių
aprašymus), naudojant savivaldybės kontroliuojančių institucijų sukauptą informaciją, apklausos
metodą.
Korupcijos tikimybės nustatymo analizė atlikta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 patvirtintos
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodikos rekomendacijas.
Atlikus prekių, darbų ir paslaugų viešieji pirkimai savivaldybei pavaldžiose įstaigose
(Joniškio vaikų darželyje Vyturėlis“, Jono Avyžiaus viešojoje bibliotekoje, Žagarės socialinių
paslaugų centre), analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja.
Analizuotų įstaigų veikla prekių, darbų ir paslaugų viešiųjų pirkimų srityje tinkamai reglamentuota.
2008-07-01–2008-09-15 pirkimai vykdyti taikant įprastą komercinę praktiką, 2008-09-15–2009-0915 mažos vertės pirkimai. Pažeidimų nenustatyta.
Atlikus kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skyrimo ir
mokėjimo Joniškio rajono savivaldybės administracijoje analizę galima teigti, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė egzistuoja, nes veikla atitinka Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje
nurodytus kriterijus:
padaryta korupcinio pobūdžio neteisėta veika (6.1 punktas);
atskirų tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė
nėra išsamiai reglamentuoti (6.3 punktas);
veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu (6.4 punktas).
Korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja Joniškio rajono savivaldybės administracijos
būsto šildymo išlaidų, išlaidų šaltam, karštam vandeniui, nuotekoms, išlaidų kietajam kurui
kompensacijų skyrimo ir mokėjimo srityje:
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1. yra tarnybinis pranešimas dėl valstybės tarnautojo netinkamo pareigų atlikimo;
2. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (piniginei socialinei paramai
administruoti), atsakingo už kompensacijų skyrimo teisingumą, pareigybės aprašyme, patvirtintame
Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-36
(2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A-250 redakcija) nereglamentuota, kaip turi būti vykdoma
einamoji finansų kontrolė (ar teisingai UAB „Fortum Joniškio energija“, UAB Joniškio butų ūkis
apskaičiuoja kompensacijų sumas);
3. nepakankamai išsamiai reglamentuotos finansinės kontrolės procedūros Piniginės
socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos
apraše, patvirtintame Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimu
Nr. T-10.
PRIDEDAMA:
1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T-10 „Dėl
Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kopija, 6 lapai;
2. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (piniginei socialinei paramai
administruoti) pareigybės aprašymas, patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2007 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. A-36 (2009 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A-250
redakcija), kopija, 2 lapai;
3. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 31 d.
įsakymu Nr. A-482 patvirtintas Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriaus socialinių išmokų (kompensacijų) specialisto pareigybės aprašymas, kopija, 2 lapai.

Administracijos direktorius

Ona Vorobjovienė, tel. (8 426) 69 144

Raimundas Tiškevičius

