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DEL KOR.UPCIJOSPASIREISKIMO TTKIMYBESNUSTATYMO IR VERTINTMO
ISvADoS PATEIKTMo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos fstatymu, Lietuvos
Vyriausybes20A2-10-08
Respu-blikos
nutarimuNr. 1601ir LietuvosRespublikosspecialiqjqtyrimi"l
tarnybosdirektoriaus2011-05-13lsakymuNr. 2-170 patvirtintomisvalstybesar savivaldybes
istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuojadidele korupcijos pasirei5kimotikimybe, nustatymo
rekomendacijomis,Elektrenq savivaldybesadministracijoje atliktas korupcijos pasirei5kimo
tikimybesnustatymasir vertinimas.Analizuotaslaikotarpis- 2016m. III ketv. pradZia- 2A1l m.
II ketv. pabaiga.
AtsiZvelgianti LietuvosRespublikosspecialiqjqtyrimq tamybos20T6m. birZelio30 d.
ir Elektrenqsavivaldybesantikorupcijoskomisijos
ra5tuNr. 4-0I-5219pateiktasrekomendacijas
2A$ m. rugpjudio 17 d. ra5tuNr. X2-95 pateikt4sitlym4, Elektrenqsavivaldybdssportocentre
ir vykdymas".
vertinirnasatliktasveiklossrityje,,Vie5qiqpirkimq organizavimas
centro
veiklos
sriditl, kuriose egzistuojadidele
Elektrenq
savivaldybes
sporto
fvertinus
galima teigti, kad vertintoje
pasirei5kimo
iSvad4,
korupcijos
tikimybe, nustatymoir vertinimo
ir vykd;irnas"
Elektrenqsavivaldybessportocentroveiklossrityje ,,Vie5qjqpirkimg organrzavimas
korupcijospasireiSkimotikimybe neegzistuoja.Teisesaktai, kuriais vadovaujamasir,ykdant5i4
veikl4,yra ai5kiaiir i5samiaireglamentuoti.
PzuDEDAMA. Elektrenqsavivaldybessporlo centro veiklos sridiq, kuriose egzistuoja
didelekorupcijospasirei5kimotikimybe,nustatyrnoir vertinimoi5vada,1 lapas.
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Elektrdng savivaldyb€ssporto centro veiklos sridig kuriose egzistuoja dideld korupcijos
pasirei5kimo tikimybd vertinimo i5vada

//

2fr17-09-29
Igalioti subjektaionustatgkorupcijos pasirei5kimotikinnybg
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos orevencijos fstatymu ir Lietuvos
RespublikosVyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respubiikos
Specialiqjri
tyrimq tarnybosdirektoriaus
2011-05-13
isakymuNr. 2-170patvirtintomisvalstybesar
savivaldybesistaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuojadidele korupcijos pasirei5kimotikimybe,
nustatymorekomendacijomis,
sei<retore
RasaSuslavidiuteatliko korupcijospasirei5kimotikimybes
nustatym4
veiklos
srityse.
istaigos
Analizuojamas laikotarpis
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2017 m. II ketv. pabaiga.
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Vie5qjq pirkimq organizavimasir vykdymas. Si veikla atitinka Lietuvos Respublikos
korupcijosprevencijosistatymo1Zin.,2002,Nr. 57-2297)6 srrupsnio4 dalyje 5 punktenumatyt4
kriterijq -,,daugiausiapriima sprendimus,
kuriemsnereikiakitos valstybdsar savivaldybes
istaigos
patvirtinimo".
Atlikti vertinimo veiksmai:
Vertinantveiklos sritis,kurioseegzistuojadidelekorupcijospasirei5kimotikirnybe,naudotas
rekomenduojamaspavyzdinis klausiml'nas (LR Specialir4jrltyrimq tarnybos 2011-05-13
direktoriausisakymu Nr. 2-170 ,,Ddl valstybesar savivaldybesistaigq veikios sridirl, kuriose
egzistuojadidelekorupcijospasirei5kimo
patvirtinimo").
tikimybe,nustatymorekomendacijq
Per analizuojam4laikotarpi ivyko 10 pirkimq, i5 jr+ 8 apklausosra5tubudu ir 2 CVP IS
sistemoje.Pervertinam4laikotarpiskundqdel funkcijosvertinamojesrityjegautanebuvo.
Atliekant vertinim4 analizuotiteisesaktai reglamentuojantys
5i4 veiklos sriti, t. y. vie5qjq
pirkimq istatymas,vie5qjrlpirkimq taisykles.Bendrautasu atsakingaisistaigosdarbuotojais.Apie
numatomus,vykdomusvie5uosiuspirkimus ir jq rezultatusskelbiamaCVP IS centrinejevieiqjq
pirkimq informacineje sistemoje.
Siekiant i5siai5kintigalimuskorupcijospasirei5kimorizikos veiksnius,buvo analizuojarri
minet4sritf reglamentuojantys
Elektrenqsavivaldybessportocentrovidausteisesaktai.Nustatyta,
kad Elektrenqsavivaidybessportocentrasyra priemgsvidinius teisesaktus,kuriais priskiriamos
darbuotojqfunkcijos atsakomybebei kontrole. Sioje veikloje nustagrtasprendimqpriemimo,
veiksmqatlikimo tvarka yra skaidri (aiSkfrskriterijai, sprendimopriemimo terminai,sprendimus
priimandiq subjektrl ai5kiai apibreZti igaliojimai, atskiros sprendirnqpriemimo ir kontroles
funkcijos). Sekmingaifunkcionuojavidaus kontrolessistema.lstaigoje 2016-01-2I direktoriaus
vie5qjq pirkirnq taisykies,2A16-A125direktoriaus
isakymuNr. V-29 patvirtintossupaprastintos
isakymuV-33 sudarytavie5qlqpirkimrl komisija.
Vertinimo metu nustatyti korupcijosrizikosveiksniai:
Atliktos analizesmetu nebuvo nustatytak

korupcijos pasirei5kimorizikosveiksniq,

kurie sudarytqgalimybgpasireik3tikorupcijai
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