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DEL KORUPCIJOSPASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO IR VERTINIMO
ISVADOSPATEIKIMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos
tyrimq
specialiqjq
nutarimuNr. 1601ir LietuvosRespublikos
2002-10-08
Vyriausybes
Respublikos
tarnybosdirektoriaus2011-05-13isakymuNr. 2-170 patvirtintomisvalstybesar savivaldybes
istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuojadidele korupcijos pasirei5kimotikimybe, nustatymo
rekomendacijomis,Elektrenq savivaldybesadministracrjojeatliktas korupcijos pasirei5kimo
tikimybesnustatymasir vertinimas.Analizuotaslaikotarpis- 2017m. III ketv. pradZia- 2018m.
II ketv.pabaiga.
vaikq ir
sportocentrevertinimasatliktasveiklossrityje,,Vie5qjrtr
Elektrenqsavivaldybes
suaugusiqjqneformaliojoSveitimo,vaikq ir jaunimo uZimtumo,kuno kultfros ir sportopletojimo,
ir r,ykdymas".
glventojq poilsio organizavimas
fvertinus Elektrenqsavivaldybessporto centro veiklos sridiq, kuriose egzistuojadidele
korupcijos pasirei5kimotikimybe, nustatymoir vertinimo iSvad4,galima teigti, kad vertintoje
Elektrenqsavivaldybessporto centroveiklos srityje ,,Vie5qjqvaiktl ir suaugusiqiqneformaliojo
Sveitimo,vaikq ir jaunimo uZimtumo, kuno kulturos ir sporto pletojimo, gyventojq poilsio
organizavimasir vykdymas"korupcijospasirei5kimotikimybe neegzistuoja.Teisesaktai, kuriais
vykdant5i4veikl4,yra ai5kiaiir i5samiaireglamentuoti.
vadovaujamasi
PRIDEDAMA. Elektrenqsavivaldybessporto centro veiklos sridirl, kuriose egzistuoja
didelekorupcijospasirei5kimotikimybe,nustatymoit veyfitro iSvada,2 lapai.
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Elektrdnq savivaldybdssporto centro veiklos sriiiq kuriose egzistuoja didelOkorupcijos
pasirei5kimo tikimyb6 vertinimo i5vada

2018-09-2s
fgalioti subjektai,nustatgkorupcijospasirei5kimotikimybg
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu ir Lietuvos
RespublikosVyriausybes2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos
2011-05-13
Specialiqjqtyrimq tarnybosdirektoriaus
isakymuNr. 2-170patvirtintomisvalstybesar
kuriose
egzistuoja
didele korupcijospasirei5kimotikimybe,
veiklos
sridiq,
savivaldybes
istaigq
sekretordRasaSuslavidi[teat[ko korupcijospasirei5kimotikimybes
nustatymorekomendacijomis,
nustatym4
istaigosveiklossrityse.
Analizuojamas laikotarpis

2017m. III ketv. pradZia-

2018 m. II ketv. pabaiga.

Vertintos veiklos sritvs:

Vie5qiq vaikq ir suaugusiqjqneformaliojo Sveitimo,vaikq ir jaunimo uZimtumo,kfrno
kulturos ir sporto pletojimo, gyventojq poilsio organizavimasir q'kdymas. Si veikla atitinka
LietuvosRespublikoskorupcijosprevencijosistatymo(Zin., 2002,Nr. 5l-2297) 6 straipsnio4
dalyje 5 punkte numat1.t4kriterijq - ,,daugiausiapriima sprendimus,kuriems nereikia kitos
valstybesar savivaldybes
i staigos patvirtinimo".
Atlikti vertinimo veiksmai:
Vertinantveiklos sritis,kurioseegzistuojadidelekorupcijospasirei5kimotikimybe,naudotas
pavyzdinis klausimynas (LR Specialiqjq tyrimq tarnybos 2011-05-13
rekomenduojamas
direktoriausisakymuNr. 2-170 ,,Del valstybesar savivaldybesistaigq veiklos sridiq, kuriose
patvirtinimo").
egzistuojadidelekorupcijospasirei5kimotikimybe,nustatymorekomendacijq
vaikq Svietim4bei
neformalqji
ir
vykdo
centras
organizuoja
Elektremlsavivaldybessporto
teikia ivairiaspaslaugas,kuriq kainosyra patvirtintosElektrenqsavivaldybestarybos2015-12-30
sportocentroobjektqdarbolaik4,
apieteikiamaspaslaugas,
Nr. VT.S-227.Informacija
sprendimu
e www.esportocentras.it.
e svetainej
kainasskelbiamainternetinej
vaikrl
Svietimuisiflloma13 sportoSakq.Mokiniai i sportoceritr4
neformaliam
Sportocentre
tarybos2016-06-29sprendimuNr. VT.S-150
priimami pagalpatvirtint4Elektrenqsavivaldybes
mokiniq priemimo i ESSC tvarkos apraS4,kuris skelbiamasistaigos intemetinejesvetaineje
Su vaikq tevais(globejais)sudaromosMokiniq priemimoi sportougdymo
\\,ww.espgltegellla$.&.
programassutartys.Per analizuojam4laikotarpibuvo sudarltos206 sutartys.Apmokejimotvarka
yra patvirtinta2016-02-04direktoriausisakymuNr. V-50 ,,Ddl mokesdiouZ papildom4surinkimo
tvarkospatvirtinimo".
pagalpatvirtintusikainius,su istaigomissudaromos
SuaugusiejinaudojasiESSCpaslaugomis
paslaugqteikimo sutartysir pristatomiZmoniqsqra5ai.Per analizuojam4laikotarpibuvo sudarytos
darbqir paslaugqsutardiqregistre.
26 paslaugqteikimo sutartys,kuriosuZregistruotos
Pinigai uZ suteiktaspaslaugassumokamii ESSC kas4 arba pavedimu I atsiskaitom4i4
s4skait4.Kasosdarbuotojqdarb4apibrdliaKasosdarboorganizavimotvarka,patvirtinta2015-12vadovotvirtinimo" (13 priedas),kiekvien4dien4
28 direktoriaus
isakymuNr. V-34 ,,Delapskaitos
pajamtl
ir
i5laidq
orderiai'
pildomi
kasos
vedamaKasoskoyga,
5i4 veiklos sriti, t. y. Lietuvos
Atliekant vertinim4analizuotiteisesaktai reglamentuojantys
visuomendssveikatos
Respublikos
Lietuvos
ir
sporto
kulttros
RespublikosK[no
istatymas,
prieZitrosistatymas.Bendrautasu atsakingais
istaigosdarbuotojais.
pasirei5kimorizikos veiksnius,buvo analizuojami
galimus
korupcijos
i5siai5kinti
Siekiant
Elektrenqsavivaldybessportocentrovidausteisesaktai.Nustatlta,
minet4sriti reglamentuojantys

kad Elektrenqsavivaldybessportocentras'yrapriemgsvidinius teisesaktus,kuriais priskiriamos
darbuotojqfunkcijos atsakomybebei kontrole. Sioje veikloje nustat5rtasprendimqpriemimo,
veiksmq atlikimo tvarka yra skaidri (ai5kiis kriterijai, sprendimopriemimo terminai, sprendimus
priimandiq subjektq ai5kiai apibreZti igaliojimai, atskiros sprendimq priemimo ir kontroles
funkcijos).Sekmingaifunkcionuoja vidauskontrolessistema.
Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
Atliktos analizesmetu nebuvonustatlrtakonkrediq
kurie sudaryq galimybgpasireik5tikorupcijai.
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