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DEt KORU PcIJos PAsI REISKI Mo TIKI MYBEs N USTATYMo
2020-11.-06
AnykSiiai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo nuostatomis, Anyk5diq rajono
ugniagesiq tarnyba atliko korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 imones gaunamos paramos
apskaitoje, naudojime, informacijos vie5inime, atsiskaitymo paramos teikejams srityje laikotarpiu nuo 2020-
01-01 iki 2020-10-30. Korupcijos pasirei5kimo tikimybe buvo nustatoma pagal teises aktuose numagrt4
metodik4. I5vada suformuota, atsiZvelgiant jpateiktas rekomendacijas, konsultavim4 ir dalyvavimq2020
-10-13 STT rengtuose mokymuose nuotoliniu bndu.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybg minetoje srityje nustate tarnybos vadovas (V.Tere5kevidius)
Buvo siekiama nustatlti :

- Ar tarnybos vidaus dokumentai reglamentuoja, kas priima sprendimus del gautos paramos
panaudojimo;

- Ar 5i parama tinkamai apskaitoma;
- Kokiose srityse naudojama 5i parama;
- Atskaitomumasparamosteikejams;
- Aristaiga vie5ina informacij4 del paramos panaudojimo;
- Ar tokia informacija pateikiama Valstybinei mokesdiq inspekcijai;
- Atliekant korupcijos pasirei3kimo tikimybes nustatym4, buvo vadovautasi teises aktais (Lietuvos

Respublikos labdaros ir paramos istatymas 1993-06-04 Nr. I-172), anonimiSkai gautos paramos
apskaitos tvarkos 2016-11-21, VMI isak. Nr.VA-137);
Nustatyta:

- Visa ataskaitiniu laikotarpiu gauta param a yra gauta i5 1 .2 procento gyventojq pajamq mokesdio per
VMI. Tarnyba neturi paramos gavejo statuso. Nusprgsta 2020 m. IV ketvirti kreiptis i juridinir.
asmenq registro tvarkltoj4 del paramos statuso suteikimo;

- Sprendimai del gautos paramos panaudojimo priimami kolegialiai, tadiau Sias veikas
reglamentuojandiq teises aktrl ( i5skyrus Darbo tarybos posedZiq protokolus) nera. Sprendimai
priimami grupes asmenq, tariantis, konsultuojantis. Nusprgsta iki 2020-12-01 parengti atitinkam4
tvark4 ( personalo specialiste A.Zlxkiend);

- [staiga gaut4 param4 naudoja i5skirtinai darbuotojq konkretiems poreikiams tenkinti ( jubiliejq metu,
Seimos nariq netekties atvejais);



- Gauta parama tvarkoma tinkamai: materialines vertybes apskaitomos paramos verte ( visos i5leistos

le5os patvirtinamos dokumentaliai, apskaitomos, darbuotojq i5rinktai tarybai nustatltais terminais
teikiama detali panaudotq le5q ataskaita);

- Informacija apie gaut4 param4 istaigos internetineje svetaineje nera skelbiama. Nusprgsta svetaineje
ske lbti pi ln4 inform acij4 ( atsakingas tarnybos vadovas V.Tere5kevidius) ;

Panaudos teise tarnybai suteikto turto, ar kitq biidq, kuriq nedraudZia Lietuvos Respublikos istatymai
ataskaitiniu laikotarpiu neturej ome;

Apibendrinant teigtina, kad Anyk5diq rajono ugniagesiq tarnybos korupcijos tikimybe imones gaunamos

paramos apskaitoje, naudojime, informacijos vie5inime, atsiskaitymo paramos teikejams srityje maLa-

Nusprgsta iki 2020-11-30 parengti ir tarnyboje patvirtinti atitinkamas vidaus tvarkas, organizuoti tinkamas jq
igyvendinimo procediiras.

Vir5ininkas V.TereSkevidius


