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Anyk5di q rajono saviva ldyb6s ad m i n istracijai

ISVADA

DEL KORUPCIJOS PASIREISKMo TIKIMYBES NUSTATYMo
2020-LO-23
Anyk5iiai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo nuostatomis, Anyk5diq rajono
ugniagesiq tarnyba atliko korupcijos pasirei3kimo tikimybes nustatym4 lmones gaunamos paramos
apskaitoje, naudojime, informacijos vie5inime, atsiskaitymo paramos teikejams srityje laikotarpiu nuo 2020-
01-01 iki 2A2A-10-30. Korupcijos pasirei5kimo tikimybe buvo nustatoma pagal teises aktuose numatlrt4
metodik4. I5vada suformuota, atsiZvelgiant ! pateiktas rekomendacijas , konsultavim4 ir dalyvavim1 2020
-10-13 STT rengtuose mokymuose nuotoliniu bUdu.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybg minetoje srityje atliko stebesen4 tarnybos vadovas (V.Tere5kevidius).
Vertinimo metu siekta nustat5rti:

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

- Ar 5i parama tinkamai apskaitoma;
- Kokiose srityse naudojama 5i parama;

- Atskaitomumasparamosteikejams;
- Ar"istaiga vie5ina informacij4 del paramos panaudojimo;
- Ar tokia informacija pateikiama Valstybinei mokesdirl inspekcijai;

Atliekant korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4, buvo vadovautasi teises aktais (Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos istatymas 1993-06-04 Nr. I-172), anonimi5kai gautos paramos
apskaitos tvarkos 2016-11-21, VMI isak. Nr.VA-137);
Aplinkos analizds metu, nustatytos egzistuojaniios rizikos:

- Ataskaitiniu laikotarpiu gauta finansine parama yra gauta tik i5skirtinai i5 pervesto 1.2 procento
gyventojq pajamq mokesdio per VMl. Tarnyba turi paramos gavejo status4. Sprendimai del gautos
paramos panaudojimo priimami 2020-U-A3 tarnyboje patvirtinto Darbo apmokejimo tvarkos apra5o
nuostatomis. Sprendimai priimami kolegialiai, uZ jq pagristum4 kasmet atsiskaitant i5rinktai darbo
tarybai ( 2020m. posedZio protokolas Nr.4). Kitq Sias veikas reglamentuojandiq teises aktq
tarnyboje nera. Siekiant skaidrumo, man;,tina, kad privaletq blti numat5rtos konkredios sumos
kiekvienai i5mokai. fstaiga gaut4 param4 naudoja i3skirtinai darbuotojq konkretiems poreikiams
tenkinti ( jubiliejq metu dovanoms, Seimos nariq netekties atvejais gelems);

- Gauta parama tvarkoma tinkamai: materialines vertybes apskaitomos paramos verte ( visos iSleistos
le5os patvirtinamos dokumentaliai, apskaitomos, darbuotojq i5rinktai Iarybai nustatlrtais terminais
teikiama detali panaudotq le5q ataskaita), Sprendimai priimami grupes asmenq, tariantis,
konsultuojantis.



- UL, gaut4 param4 jos teikejams neatsiskaitoma: prieZastis konkretaus Saltinio nebuvimas ( nera
Zinoma paramos teikejo duomenys, sumos);

- Informacija apie gaut4 param4 istaigos internetineje svetaineje neteiktina.
- Panaudos teise tarnybai suteikto turtas : valstybei priklausantys Zemes sklypai Kudirkos g. l,

Anyk5diuose, Tro5klnq m., Vilniaus g.11, Kavarsko m. Sportininkq g.17.

Kitq b[dq, paramai gauti kuriq nedraudZia Lietuvos Respublikos istatymai ataskaitiniu laikotarpiu
neturejome;

- Korupcinio pobiidZio veikq, ikiteisminiq tyrimq, drausminio pobudZio priemoniq tarnybos
darbuotojq atixilgiu taikyta nebuvo;

- Audituojandiq 5i proces? institucijq patikrinimq analizuojamuoju laikotarpiu nebuvo;

- Pastabq i5 imones steigejo, STT negauta.

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

paramos apskaitoje, naudojime, informacijos vie5inime, atsiskaitymo paramos teikejams srityje- maZa.

Nutarta papildyti Darbo tvarkos apra5o punkt4 del darbuotojq reikmems skirtinq le5q konkretumo.
( atsakinga personalo inspektore A.Zlatkien|). Terminas iki 2020.11.30.
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