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Anyk5diq raj ono savivaldybe s admini stracij ai 2021- 09-16 Nr.-

DEL KoRUPCIJoS PASIREISKIMo TIKIMYBES NUSTATYMO ANYKSEIU RAJONO

UGNIAGESIU TARNYBOJE 2021 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsniu ir

16 straipsnio 2 dalies T ir 2 punktais, Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos apra5o,

patiirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr'. 1601 ,,Del

korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo" nuostatomis, Anyk5diq rajono

ugniagesiq tarnyboje buvo atlikta korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo procedlra

,.Atvirgo naudingr; ir pakartotinai panaudojamq duomenq indekso srityje" Pateikiame

nrog'vuota korupcijos tikimybes i5vad4.

Atliekant korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 vertinome, ar: Sioje srityje

yra laikomasi lstatymq ir kitq teises aktq, atsiZvelgeme I rajono savivaldybes centralizuoto vidaus

audito skyriaus atlikto tamybos audito pastabas, nustatl'tus trukumus. Korupcijos pasirei5kimo

tikimybes nustatym4 vertinome pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6

straipsnio 4 dalies l, 3 ir 5 punktuose nurodytus kriterijus ir vadovautis Valstybes ar savivaldybes

istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo

rekomendacijq klausimyno, patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrirnq tarnybos

clirektoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170,I, III ir V dalies pateiktus klausimus.

Korupcijos tikimybes nustatymas buvo atliktas analizuojant imones veiklos 2020 metus bei 2021

metu I ketvirtf. Jis atliktas turint konkredius tikslus, atlikus vidaus audito 202I-008-23 pateikt4

veiklos vertinimo ataskait4 Nr. 12-VAA-5, taip pat vidaus stebesen4. kontroles mechanizmus, i5

5al ies pateikt4 informacij 4. Nustatyta:

- netinkamai vykdomos viesqjq pirkimq procedlros pildant darbq, prekiq ar paslaugq

pirkimo parai5kas;

* aplaidumo apraiskos vykdant sutardiq sudarymo ir vykdymo kontrolg;



- tnrkumai vie5inant Sias sutartis; ( VPT IS sistemoje)

- nesinaudojimas ,,E. s4skaita" galimybemis; ( neturima tokia s4skaita)

- tamybos internetine svetaine neatitinka keliamq bendrqjq reikalavimq ( LR LRV

nutarimas).

Siekiant efektyviai naudoti valstybes ir rajono savivaldybes skirtas le5as deleguotai

funkcijai atlikti, buvo sudarytas gautq rekomendacrjq ig).vendinimo planas, nustatyti

igyvendinimo terminai, priemoniq vykdytojai ir atsakingi asmenys. Patvirtinus

atitinkamas tvarkas ( 3 vnt), sistemingai vykdoma procesq stebesena. Atskirq priemoniq

kontrole pavesta ne vienam, bet keletui asmenq. ( sutardiq kontroles mechanizmas, jq

viesinimo procedlros tiek tamybos internetineje erdveje, tiek ir VPT IS.). Nedelsiant

pa5alintas pastebejimas del ,,E.s4skaita" trukumo. I5 esmds pertvarkl-ta tamybos

internetine svetaine ,,arut.lt", kurioje viesinami visi butini ir rekomenduotini vie5inti

tamybos vidaus dokumentai.

Apibendrinus pateikt4 informacij4, darytina i5vada, kad Anyk5diq rajono ugniagesiq

tamyboje ,,Atvirq, naudingq ir pakartotinai panaudojamq duomenq indekso srityjeo'

kortrpcijos pasirei5kimo tikimybe yra neLymi. Tarnybos veikla analizuojanru laikotarpiu

kontroliuojandiq institucijq ivertinta ,,ger&I", prakti5kai visi trukumai ir pastabos del

veiklos pa3alinti optimaliai trumpais terminais, jie nera esminiai.

Tarnybos vir5ininkas V.TereSkevidius


