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JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI 

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

NUSTATYMO TARNYBINIO TRANSPORTO NAUDOJIMO IR NAUDOJIMO 

KONTROLĖS SRITYJE 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

 

1.1.  Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, LR Socialinės 

apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. A1-288 „Dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2. papunkčio nuostatomis, LR Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246, patvirtintos Korupcijos tikimybės 

nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis bei atsižvelgiant į LR Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos Prevencijos skyriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. raštą Nr. (2.46Mr-06)SD-3352 „Dėl korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo“, Jurdaičių socialinės globos namuose atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje.  

1.2.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti korupcijos rizikos 

veiksnius, galinčius sudaryti prielaidų korupcijai pasireikšti Jurdaičių socialinės globos namuose 

(toliau – Įstaiga) tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje. 

1.3.  Uždaviniai – atlikti Įstaigos dokumentų, susijusių su Įstaigos tarnybinio transporto 

naudojimu  (vadovo įsakymai, kelionės lapai, vidaus dokumentai), turinio analizę ir įvertinti ar visais 

atvejais buvo užtikrintas Įstaigos tarnybinio transporto naudojimas tarnybos reikmėms ir ar tarnybinio 

transporto naudotojai buvo tik tam teisę turintys asmenys. 

1.4. Analizuojamas laikotarpis – 2021 m. rugsėjis – 2022 m. rugsėjis (12 mėnesių). 

1.5.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Toma Kiminienė, atsakinga už 

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.  

1.6. Įstaigai priklausantys tarnybiniai automobiliai: 

Automobilio markė, modelis Spalva Valstybinis numeris 

Ford Transit balta MDZ712 

Volkswagen Passat mėlyna HST002 

Volkswagen Passat ruda BGG876 

Opel Vivaro B Combi pilka JNA778 

 

2. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ANALIZĖ 

2.1 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė Įstaigoje buvo atliekama naudojant 

dokumentų analizės metodą. Nustatymo metu buvo analizuojami šie vidiniai teisės aktai ir vadovo 

įsakymai, reglamentuojantys analizuojamą veiklos sritį, bei jų atitiktis Lietuvos Respublikos 

įstatymams, Darbo kodeksui ir kitiems galiojantiems teisės aktams: 



— Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-29 

patvirtintos Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių socialinės globos namuose 

taisyklės; 

— Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 

patvirtintas Jurdaičių socialinės globos namų ūkio padalinio vadovo pareigybės aprašymas; 

— Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl 

skyrimo atsakingu už Jurdaičių socialinės globos namų tarnybinių lengvųjų automobilių 

naudojimo kontrolę“; 

— Kuro nustatymo normos, kelionės lapai, kita aktuali informacija. 

2.2. Analizės rezultatai: 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo vertinimo 

atraminiai klausimai: Pagrindimas, pastabos 

1. 1. Ar Įstaigoje yra vadovo 

įsakymu patvirtintas teisės 

aktas, reglamentuojantis 

Įstaigos tarnybinio transporto 

naudojimo ir naudojimo 

kontrolės tvarką? 

Yra. Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. 

spalio 4 d. įsakymu Nr. V-29 patvirtintos Tarnybinių 

lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių socialinės globos 

namuose taisyklės.   

2. 2. Ar vadovo įsakymo nuostatos 

neprieštarauja susijusių 

nacionalinio lygmens teisės 

aktų nuostatoms? 

Įstaigos vadovo įsakymo nuostatos neprieštarauja susijusių 

nacionalinio lygmens teisės aktų nuostatoms. 

3. 3. Ar Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-29 

patvirtintų Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių socialinės globos namuose 

taisyklių nuostatos yra pakankamos, kad sudaryti prielaidas efektyviai užkardyti Įstaigos 

tarnybinio transporto naudojimą ne tarnybinių funkcijų vykdymui: 

4. 3.1. Ar aiškiai apibrėžti Įstaigos 

tarnybinio transporto 

naudotojai ir Įstaigos tarnybinio 

transporto naudojimo tikslai? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių II skyriuje yra aiškiai 

apibrėžti Įstaigos tarnybinio transporto naudotojai ir Įstaigos 

tarnybinio transporto naudojimo tikslai. 

5. 3.2. Ar reglamentuota Įstaigos 

tarnybinio transporto ridos 

limitų ir kuro sąnaudų 

nustatymo tvarka? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių II skyriuje yra 

reglamentuota Įstaigos tarnybinio transporto ridos limitų ir 

kuro sąnaudų nustatymo tvarka. 

6. 3.3. Ar reglamentuota Jūsų 

įstaigos tarnybinio transporto 

ridos ir degalų apskaitos tvarka? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių IV skyriuje yra 

reglamentuota Įstaigos tarnybinio transporto ridos ir degalų 

apskaitos tvarka. 

7. 3.4. Ar reglamentuota 

informavimo apie incidentus, 

susijusius su Įstaigos tarnybiniu 

transportu, tvarka? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių II skyriaus 12 punkte 

yra reglamentuota informavimo apie incidentus, susijusius 

su Įstaigos tarnybiniu transportu, tvarka. 

8. 3.5. Ar paskirti darbuotojai, 

atsakingi už Įstaigos tarnybinio 

transporto naudojimo kontrolę 

ir galimų tarnybinio transporto 

Taip. Jurdaičių socialinės globos namų direktoriaus 2017 m. 

sausio 16 d. įsakymas Nr. V-5 "Dėl skyrimo atsakingu už 

Jurdaičių socialinės globos namų tarnybinių lengvųjų 

automobilių naudojimo kontrolę" bei Jurdaičių socialinės 



naudotojų atitiktiems 

nustatytiems reikalavimams 

kontrolę? 

globos namų direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 

V-10 patvirtintas Jurdaičių socialinės globos namų ūkio 

padalinio vadovo pareigybės aprašymas, kuriuose 

nurodoma, kad už Įstaigos tarnybinio transporto naudojimo 

kontrolę ir galimų tarnybinio transporto naudotojų 

atitiktiems nustatytiems reikalavimams kontrolę atsakingas 

ūkio padalinio vadovas. 

9. 3.6. Ar reglamentuota Įstaigos 

tarnybinio transporto saugojimo 

tvarka ir vieta? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių III skyriuje yra 

reglamentuota Įstaigos tarnybinio transporto saugojimo 

tvarka ir vieta. 

10. 3.7. Ar reglamentuota Įstaigos 

tarnybinio transporto žymėjimo 

įstaigos logotipu, techninės 

priežiūros ir remonto tvarka? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių VI skyriuje yra 

reglamentuota Įstaigos tarnybinio transporto žymėjimo 

įstaigos logotipu, techninės priežiūros ir remonto tvarka. 

11. 3.8. Ar reglamentuota 

netarnybinio transporto 

naudojimo tarnybinėms 

reikmėms tvarka ir su tuo 

susijusių išlaidų kompensavimo 

tvarka? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių VII skyriuje yra 

reglamentuota netarnybinio transporto naudojimo 

tarnybinėms reikmėms tvarka ir su tuo susijusių išlaidų 

kompensavimo tvarka. 

12. 3.9. Ar reglamentuota 

atsakomybė už Įstaigos 

tarnybinio transporto 

naudojimą nesilaikant Jūsų 

įstaigos teisės aktais nustatytų 

taisyklių? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių VIII skyriuje yra 

reglamentuota atsakomybė už Įstaigos tarnybinio transporto 

naudojimą nesilaikant Įstaigos teisės aktais nustatytų 

taisyklių. 

13. 4. Ar su Jurdaičių socialinės 

globos namų direktoriaus 2018 

m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-29 

patvirtintos Tarnybinių 

lengvųjų automobilių 

naudojimo Jurdaičių socialinės 

globos namuose taisyklėmis 

supažindinti Įstaigos 

darbuotojai (tame tarpe ir po šio 

įsakymo patvirtinimo į pareigas 

priimti nauji Įstaigos 

darbuotojai)? 

Taip. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių VIII skyriuje 

nurodoma, kad darbuotojai turi būti supažindinami su 

minėtomis taisyklėmis. 

14. 5. Ar Įstaigos darbo praktika yra tinkama ir efektyvi, kad užtikrinti su aptariama veiklos sritimi 

susijusios Įstaigos darbuotojų veiklos, įskaitant veiklą tarnybinio transporto naudojimo vidaus 

kontrolės srityje, atitiktį Įstaigos nustatytam teisiniam reglamentavimui ir užkardyti Įstaigos 

tarnybinio transporto naudojimą ne tarnybos reikmėms: 



15. 5.1. Ar Įstaigos atsakingas 

darbuotojas atlieka periodines 

kontrolės procedūras, kad 

įvertinti ar Įstaigos darbuotojai 

užtikrina tinkamą Jurdaičių 

socialinės globos namų 

direktoriaus 2018 m. spalio 4 d. 

įsakymu Nr. V-29 patvirtintų 

taisyklių nuostatų vykdymą tiek 

pildant atskaitomybės apie 

tarnybinio transporto 

naudojimą dokumentus, tiek 

naudojant tarnybinį transportą? 

Ar, Įstaigos atsakingiems 

darbuotojams nustačius Įstaigos 

tarnybinio transporto 

naudojimo neatitiktis, siekiant 

išvengti analogiškų neatitikčių 

pasikartojimo ateityje, Įstaigos 

darbuotojai, turintys teisę 

naudotis Įstaigos tarnybiniais 

automobiliais, informuojami 

apie atliekant vidaus kontrolės 

procedūras identifikuotas 

neatitiktis? 

Taip. Įstaigos atsakingas darbuotojas atlieka periodines 

kontrolės procedūras, jų atlikimo tvarka reglamentuota 

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių 

socialinės globos namuose taisyklių II skyriuje. 

Įstaigos tarnybinio transporto naudojimo neatitikčių 

nustatyta kol kas nebuvo. 

16. 5.2. Ar užtikrinama tinkama 

Įstaigos darbuotojų – tarnybinių 

automobilių vairuotojų, ypač 

tais atvejais, kai tarnybinis 

automobilis buvo naudojamas 

su vairuotoju pasibaigus 

įstaigos darbo valandoms, 

savaitgaliais ar poilsio 

dienomis, darbo laiko apskaita? 

Taip. Vadovaujamasi LR Darbo kodekse numatyta tvarka. 

17. 5.3 Ar užtikrinama, kad, 

naudojantis Įstaigos tarnybiniu 

transportu, būtų nenukrypstama 

nuo tarnybinio maršruto 

asmeniniais reikalais (pvz. 

pakeliui sodas, sodyba, draugai 

ir pan.) ir grįžtama į nuolatinę 

darbo vietą laiku,  neviršijant 

tarnybinei komandiruotei skirto 

laiko? 

Taip. Tarnybiniame automobilyje Volkswagen Passat 

(valstybinis Nr. BGG876) įdiegta telemetrijos įranga. 

Visiems tarnybiniams automobiliams yra vedami 

kontroliniai kelionės lapai, kuriuose fiksuojamas 

automobilio modelis, valstybinis numeris, vairuotojo 

vardas, pavardė, pradinis automobilio spidometro rodmuo, 

degalų likutis automobilio bake. Planiniai kelionės lapų 

patikrinamai vykdomi kas 15 dienų, neplaniniai – bet kada 

15 dienų laikotarpyje. 

Įstaigos tarnybiniai automobiliai dažniausiai naudojami 

gyventojų pavežėjimui į institucijas, gydymo įstaigas ir 

panašiais tikslais, jie yra lydimi kitų darbuotojų, todėl dėl 

konkrečiai suplanuoto laiko ir keleivių skaičiaus nukrypti 

nuo tarnybinio maršruto būtų sudėtinga. 



18. 5.4. Ar vertinamu laikotarpiu 

buvo atvejų, kuomet Įstaigos 

pareigybė, kuriai pavesta 

vykdyti Įstaigos tarnybinio 

transporto naudojimo vidaus 

kontrolę, buvo laikinai 

neužpildyta (pavyzdžiui, 

atleidus darbuotoją ar pan.)? 

Jeigu taip, ar Įstaiga ėmėsi 

kažkokių veiksmų, kad išvengti 

Įstaigos tarnybinio transporto 

nekontroliuojamo naudojimo 

tuo laikotarpiu? 

 Ne. 

 

3. IŠVADOS 

 

3.1.  Išanalizavus Įstaigos tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės vidinį teisinį 

reglamentavimą, nustatyta, kad vidaus teisės aktuose reglamentuotos tvarkos ir procesai yra aiškūs ir 

suprantami, sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos apibrėžtos, korupcijos apraiškų tikimybė 

minimali. Atsakingi darbuotojai, naudodamiesi Įstaigos transportu ir jas eksploatuodami laikosi LR 

įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kelių eismo saugumą bei 

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Jurdaičių socialinės globos namuose taisyklių nuostatų. 

Korupcijos pasireikšimo tikimybės nustatymo tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo 

kontrolės srityje metu rizikos veiksniai nebuvo nustatyti, per analizuojamą 12 mėnesių laikotarpį 

nebuvo fiksuojama raštiškų pranešimų apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, todėl galima 

teigti, kad šioje srityje korupcijos pasireiškimo rizika yra labai maža, o rizikos veiksniai yra tinkamai 

valdomi. 

Nenustačius vidinių korupcinio pobūdžio pažeidimų, darytina išvada, kad Įstaigos tarnybinio 

transporto naudojimas, naudojimo kontrolė ir antikorupcinė veikla vykdomos tinkamai. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja    Toma Kiminienė 


