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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 (nauja redakcija nuo 2017-03-18, Nr. 184, 2017-03-15)
ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170
patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis atliktas Jurdaičių socialinės globos namų
veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytiems kriterijams
nustatymas. Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir
atliktas pasirinktų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
vertinimas:

Numatyti kriterijai:
– „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos

patvirtinimo“;
– „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.
Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos

pasireiškimo tikimybė, sąrašas.

Nr. Veiklos sritys KPĮ 6 str. 4 d. kriterijai
1 p. 2p. 3p. 4p. 5p. 6p. 7p.

1. Viešieji pirkimai — — X — X — —

2. Darbuotojų priėmimas — — X — X — —

3. Tarnybinio transporto
naudojimas

— — — — X — —

4. Gyventojų turto apskaita ir
administravimas

— — X — X — —

Sąrašas parengtas atlikus Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių atitikties Lietuvos
Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. kriterijai:
1 p. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2 p. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3 p. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
4 p. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu
ar apribojimu;
5 p. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo;
6 p. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7 p. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.



Vadovaujantis anksčiau minėtais teisės aktais atlikti korupcijos rizikos analizę įgalioti
darbuotojai, nustatę veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, -
Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Toma Kiminienė, nariai Rolanda Vilimienė ir Rima
Garkalnienė. Analizuojamas laikotarpis – 2021 m. IV ketvirtis.

Vertintos veiklos sritys:
1. Viešieji pirkimai

Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytus
kriterijus.

Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir
Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.
birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97. Įstaigoje patvirtinti viešuosius pirkimus reglamentuojantys vidaus
teisės aktai, numatyta darbuotojų atsakomybė ir funkcijos vykdant viešųjų pirkimų procedūras, visi
darbuotojai, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procedūrose, yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir
konfidencialumo pasižadėjimus.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
— Išnagrinėjus atliktų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentaciją ir atlikus korupcijos

rizikos analizę, pažeidimų nerasta, korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:
— Pasiūlymų nėra.

2. Darbuotojų priėmimas
Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytus

kriterijus.
Viešų konkursų į laisvas darbo vietas per 2021 m. nebuvo.
Jurdaičių socialinės globos namų darbo tvarkos taisyklėse, patvirtintose įstaigos direktoriaus

įsakymu, numatyta darbuotojų priėmimo tvarka reglamentuota vadovaujantis LR Darbo kodeksu.
Darbo tvarkos taisyklės suderinamos su darbuotojų atstovais (Darbo taryba).

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
— Atlikus korupcijos rizikos analizę darbuotojų įdarbinimo srityje pažeidimų ar

korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta.
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:
— Pasiūlymų nėra.

3. Tarnybinio transporto naudojimas
Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytus

kriterijus.
Atlikus korupcijos rizikos analizę nustatyta, kad įstaigos tarnybinis transportas naudojamas

pagal patvirtintą tvarką, automobilių ir kuro naudojimas griežtai kontroliuojamas.
Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
— Atlikus korupcijos rizikos analizę tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo srityje

pažeidimų ar korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta.
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:
— Pasiūlymų nėra.

4. Gyventojų turto apskaita ir administravimas
Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 5 p. numatytus

kriterijus.
Jurdaičių socialinės globos namų gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto (pinigų)

tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarka (toliau tekste - Tvarka) – Jurdaičių
socialinės globos namų (toliau – Globos namų) lokalinis norminis aktas, kurio paskirtis apibrėžti
visų Globos namų gyventojų asmeninių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių, neįgalumo
pažymėjimų), neveiksnių ir nesavarankiškų globos namuose gyvenančių asmenų asmeninio turto
(pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo tvarką. Įvertinus tvarkoje
nustatytas darbuotojų atliekamas veiklas nustatyta, kad tvarkoje yra numatyta darbuotojų



atsakomybė, numatytas atsakingas darbuotojas už tvarkos vykdymo kontrolę. Tvarka patvirtinta
įstaigos direktoriaus įsakymu.

Atliktas kelių gyventojų asmeninio turto, pinigų apskaitos dokumentų ir turto, pinigų
natūroje patikrinimas.

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
— Atlikus korupcijos rizikos analizę gyventojų asmeninių dokumentų, asmeninio turto

(pinigų) tvarkymo bei materialinių vertybių laikymo ir naudojimo srityje pažeidimų ar korupcijos
pasireiškimo galimybių nenustatyta.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:
— Pasiūlymų nėra.

PRIDEDAMA: Užpildytas Jurdaičių socialinės globos namų veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas 2021 m. IV ketvirtyje, 2 lapai.

Antikorupcijos komisijos pirmininkė
Toma Kiminienė


