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DöL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBöS NUSTATYMO IR VERTINIMO
UAB „PLUNGöS VANDENYS“
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601
,,D÷l Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „D÷l Valstyb÷s ar
savivaldyb÷s įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didel÷ korupcijos pasireiškimo tikimyb÷,
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, UAB „Plung÷s vandenys“ atliktas korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷s nustatymas. Analizuotas 2011 - 2012 m. laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s analiz÷ atlikta pagal Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2011 m. rugs÷jo 29 d. sprendimu Nr. T1-214 „D÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s nustatymo
Plung÷s rajono savivaldyb÷je ir jai pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos
korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s nustatymo formos nustatytus korupcijos tikimyb÷s kriterijus.
UAB „Plung÷s vandenys“ atsakymus į pateiktą klausimyną ir kitus dokumentus nagrin÷jo
Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2012 m. rugs÷jo 12 d. įsakymu Nr. D-545
„D÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷s nustatymo UAB „Plung÷s vandenys“ paskirtas Juridinio ir
personalo administravimo skyriaus ved÷jas Jonas Gasiūnas.
Korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ atlikta dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo
metodais, peržiūrint Bendrov÷s įstatus, valdymo organų – valdybos darbo reglamentą, darbuotojų
pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausyb÷s nutarimus, Plung÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos sprendimus, Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymus ir kitus teis÷s
aktus, kuriais savo darbe vadovaujasi Bendrov÷, vykdydama jai priskirtas funkcijas. Atrankos
principu peržiūr÷ta dalis vykdomos veiklos dokumentin÷s medžiagos, Plung÷s rajono savivaldyb÷s
kontrol÷s ir audito 2011 m. gruodžio 19 d. UAB „Plung÷s vandenys“ veiklos audito ataskaita Nr.
IV-19 bei kt. Pokalbiuose su Bendrov÷s administracija buvo analizuojamos problemos d÷l
galiojančių teis÷s aktų taikymo praktiniame darbe.
Įstaigos vadovo 2011 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 35 patvirtinta Korupcijos prevencijos
2011-2013 metų programa ir priemonių planas jai įgyvendinti, kuri patalpinta įstaigos internetin÷je
svetain÷je. Už korupcijos prevenciją ir kontrolę Bendrov÷s direktoriaus 2011 m. spalio 11 įsakymu
Nr. 35 paskirtas atsakingas asmuo.
Vertinimas buvo atliktas pagal įstaigos veiklos sričių atitiktį Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams:
1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2) pagrindin÷s funkcijos yra kontrol÷s ar priežiūros vykdymas;
3) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu;
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4) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia bendrov÷s teises ir pareigas
įgyvendinančios institucijos patvirtinimo;
5) naudojama valstyb÷s ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
Atlikus analizę galima teigti, kad UAB „Plung÷s vandenys“ korupcijos pasireiškimo
tikimyb÷ n÷ra didel÷, nes atitinka Korupcijos rizikos analiz÷s atlikimo tvarkoje nurodytus kriterijus:
1) Per analizuojamą laikotarpį Bendrov÷je nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veikų ir kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teis÷s pažeidimų, atvejų;
2) Bendrov÷je kontrol÷s ir priežiūros vykdymas n÷ra pagrindin÷ funkcija;
3) darbuotojų funkcijos, įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų
pri÷mimo tvarka ir atsakomyb÷ yra reglamentuoti darbuotojų pareigybių aprašymuose, Bendrov÷s
vidaus tvarkos taisykl÷se, Bendrov÷s įstatuose.
4) Atskiriems Bendrov÷s darbuotojams suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, tačiau teis÷s
aktais tai nereglamentuota;
5) Bendrov÷s darbuotojai priima mažai sprendimų, kuriems nereikia Bendrov÷s vadovo
patvirtinimo;
6) Valstyb÷s ar Bendrov÷s paslaptį sudaranti informacija nenaudojama. Bendrov÷s
komercinių paslapčių sąrašas yra nurodytas įstaigos vidaus tvarkos taisykl÷se su kuriomis
supažindinti įstaigos darbuotojai pasirašytinai.
Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad didesn÷ korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ galima ten, kur
veikla susijusi su leidimų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu.
Apibendrinant galima teigti, kad Plung÷s UAB Plung÷s vandenys veiklą reglamentuoja
įstatymai, įstatymo įgyvendinamieji teis÷s aktai, taisykl÷s, instrukcijos, o darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartį, funkcijos nustatytos pareigybių aprašymuose, ir už darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį, padarytus teis÷s normų pažeidimus, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį, numatyta
atsakomyb÷, tod÷l korupcijos pasireiškimo tikimyb÷ n÷ra didel÷.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę didina galiojančiuose Seimo, Vyriausyb÷s ir kitų
institucijų priimtuose teis÷s aktuose neišsamiai reglamentuota vykdomų veiklų kontrol÷.
Siūloma:
1) procedūrų aprašuose ir pareigybių aprašymuose aiškiai išskirti ir įvardinti vadovų ir
atsakingų darbuotojų priimamų sprendimų kriterijus bei atsakomyb÷s ribas;
2) kiekvienais metais nagrin÷ti iš fizinių ir juridinių asmenų gautus įvairius nusiskundimus
(skundus) d÷l galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir d÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s
kompetencijai tenkančių teis÷s aktų, kuriuose, pareišk÷jo manymu, n÷ra pašalintos prielaidos
korupcijai atsirasti UAB „Plung÷s vandenys“;
3) suteikti Bendrov÷s darbuotojams galimybę tobulintis korupcijos prevencijos klausimais;
4) peržiūr÷ti esamą korupcijos prevencijos 2011-2013 metų programą ir priemonių planą jai
įgyvendinti ir reikalui esant papildyti naujomis priemon÷mis;
5) parengti lokalinius teis÷s aktus, reglamentuojančius leidimų išdavimą;
6) atlikti asmenų lūkesčių d÷l aptarnavimo, teikiamų administracinių, viešųjų paslaugų
kokyb÷s ir pasitenkinimo aptarnavimo ir paslaugų kokybe anoniminę apklausą;
7) organizuoti įstaigos darbuotojų susitikimus su Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais,
vykdančiais korupcijos prevenciją;
8) įmon÷s informacijos skelbimo vietose skelbti informaciją, kur gali kreiptis asmuo
susidūręs su korupcinio pobūdžio veikla ir kokia veikla laikoma korupcinio pobūdžio;
9) parengti informacijos pri÷mimo iš piliečių ir kitų asmenų korupcijos prevencijos
klausimais UAB „Plung÷s vandenys“ tvarką.
Juridinio ir personalo administravimo skyriaus ved÷jas

Jonas Gasiūnas
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