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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2022 m. rugsejo 30 d. isakymu Nr.2-21 4 ,,Del korupcijos
pasirei5kimo tikimybes nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijq patvirtinimo" pakeitimu,
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandZio 15 d. isakymu Nr. Al-
288 ,,Del korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo" 2.2 papunkdio
nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. lapkridio 17 d. nutarimu Nr. l34l ,,Del
tarnybiniq lengvqjq automobiliq isigijimo, nuomos ir naudojimo biudZetinese istaigose" (galiojanti
suvestind redakcija nuo 2021-06-17) bei atsiZvelgiant i LR Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
Prevencijos skyriaus 2022 m. rugsejo 6 d. ra5t4 Nr.(2.46Mr-06)SD-3352 ,,Del korupcijos
pasirei5kimo tikimybes nustatymo" ir tarnybinio transporto naudojimo Drlseikiq socialines globos
namuose taisyklemis, patvirtintomis Dflseikiq socialines globos namq direktoriaus 2011 m. rugsejo
2 d. isakymu Nr. V- 55, atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas.

Korupcijos paSirei5kimo tikimybes nustatym4 atliko komisija atsakingas uZ korupcijos
prevencij4 ir kontrolg - vyriausioji socialine darbuotoja Vitalija Vaitiekuniene, bendrosios praktikos
slaugytoja Asta Sarkiene ir individualios prieZitiros darbuotoja Sonata Lekavidiene.

Analizuojamas laikotarpis: nuo 2021 m. gruodZio 23 d. iki 2022 m. gruodhio 23 d.

Dtiseikiq sociplines globos namuose (toliau - istaiga) buvo atliktas korupcijos pasirei5kimo
tikimybes tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontroles srityje nustatymas.

[staiga nuosavybes teise valdo 3 automobilius:

Dlseikiq socialines globos namai transporto priemones eksploatuoja vadovaudamiesi
Dlseikiq socialines globos namrl direktoriaus 2011 m. rugsejo 2 d. isakymuNr. V- 55 ,,Del tarnybinio
transporto naudojimo Dlseikiq socialines globos namuose taisykliq patvirtinimo", patvirtintomis
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Tarnybinio transporto naudojimo D[seikiq socialines globos namuose taisyklemis. Taisyklese
apibreLta tarnybinio transporto naudotojai ir naudojimo tikslai bei naudojimo kontrolds tvarka,
automobiliq saugojimo reikalavimai, ridos ir degalq apskaitos reikalavimai, transporto priemoniq
Zymejimas, incidentq, susij"usiq su lstaigos tarnybiniu transportu tvarka ir kt, su kuriomis yra
supaZindinti fstaigos darbuotojai. Sios taisykles yra pagrindinis vidinis {staigos teises aktas,

nustatantis prevencines priemones korupcij os pasireiSkimo tikimybei.
Dlseikiq socialines globos namq direktoriaus 2022 m. sausio 24 d. isakymu Nr. V-07

patvirtintas ,,Dflseikiq socialines globos namq direktoriaus pavaduotojo [kio reikalams pareigybes
apra5ymas", panaikinus 5i4 pareigybg Dlseikiq socialines globos namq direktoriaus2022 m. rugsejo
5 d. isakymu Nr. V-66 patvirtintas ,,Dlseikiq SGN ukio ir buitiniq paslaugq tarnybos vadovo
pareigybes apra5ymas". Pareigybiq apra5ymuose nurodoma, kad darbuotojas vykdo Globos namq
automobiliq prieZi[r4 bei kontrolg, tikrina automa5inq degalq ir apskaitos parodymus, kontroliuoja
jq mar5rutus.

Tarnybiniq automobiliq nuolatiniam naudojimui priskirtas vairuotojas D[seikiq socialines
globos namq direktoriaus2022 m. birZelio 2 d. isakymu V-34,,De1Duseikiq socialines globos namq
tarnybiniq lengvqjq automobiliq tamybos reikmems naudojimo", kuris yra atsakingas uZ automobiliq
techning bDklE, 5var4 ir saug? eksploatavimo metu. Vairuotojas su isakymu supaZindintas
pasira5ytinai.

Tarnybiniais automobiliais (be vairuotojo) tarnybinems funkcijoms ir pareigoms atlikti gali
naudotis istaigos darbuotojai, kuriems yra suteikta tokia teise vadovaujantis Globos namq
direktoriaus 2022 m. birZelio 2 d. isakymu V-34 ,,Del D[seikiq socialines globos namq tamybiniq
lengvqjq automobiliq tarnybos reikmems naudojimo" bei 2022 m. rugsejo 5 d. direktoriaus Sio

isakymo papildymu Nr. V-65 ir 2022 m. spalio 28 d. isakymo papildymu Nr. V-93. Su isakymu
darbuotojai supaZindinti pasira5ytinai. Vairuoti tarnybini automobili gali tik darbuotojai, turintys
galiojanti vairuotojo paZymejim4, suteikianti teisg vairuoti atitinkamos kategorijos transporto
priemong. Darbuotojai naudojasi tarnybiniu automobiliu, tik informavg ir sudering numatomos
keliones laik4 su Globos namq direktoriaus paskirtu atsakingu darbuotoju.

Tarnybiniq automobiliq degalq nornos patvirtintos Dlseikiq socialines globos namq
direktoriaus 2020 m. geguZes 4 d. isakymu Nr. V-40 ,,Del kuro nonnq nustatymo naudojamiems
automobiliams". Tarnybiniq automobiliq ridos ir degalq sqnaudq apskaita tvarkoma vadovaujantis

,,Dlseikiq socialines globos namq keliones lapq i5davimo ir degalq korteles naudojimo tvarka'o
patvirtinta Dlseikiq socialines globos namq direktoriaus 2010 m. lapkridio 3 d. isakymu Nr. V-65.
Tai viena i5 naudojimosi tarnybiniais automobiliais kontroles formq. Tarnybiniams automobiliams
keliones lapus i5duoda, keidia, priima ir registruoja keliones lapq apskaitos Zurnale - personalo
specialiste - sekretore. Gavgs keliones 1ap4, darbuotojas, vairuojantis tarnybiniautomobili, kiekvien4
naudojimo dien4 ji uZpildo (raSo vaZiavimo mar5rutus, kilometrq skaitiklio rodmenis iSvykstant ir
griZus, i5vykimo ir griZimo laik4, pirkto bei sunaudoto kuro kieki), keliones lape pasiraSo,
automobiliu pasinaudojgs darbuotojas. Transporto priemoniq keliones lapq pildymo tvarkos paraSas
patvirtintas 2020 m. kovo 24 d. [staigos direktoriaus isakymu Nr. V- 30. Keliones lapq, degalq
apskaitos tvarkymas uZtikrina efektyvq tarnybiniq automobiliq naudojimo kontroles mechanizm4.

Rizika pasinaudoti Dilseikiq socialines globos namtl tarnybiniais automobiliais ne tarnybos
tikslams mala, nes [staigos tarnybiniai automobiliai yra palymetl Tarnybiniq automobiliq Sonines
dureles Zymimos i5 abiejq pusiq Dilseikiq socialines globos namq pavadinimu. {staigos tarnybiniai
automobiliai daZniausiai naudojami gyventojq paveZejimui i kitas institucijas, gydymo istaigas ir
pana5iai, gyventojai yra lydimi darbuotojq, del konkrediai suplanuoto vizito laiko ir keleiviq skaidiaus
nukrypti nuo tarnybinio marSruto bltp sudetinga.
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Tamybiniai automobiliai po darbo, poilsio, Svendiq dienomis saugomi Globos namq

teritorijoje, garuLe.

Netarnybinio transporto naudojimo tarnybinems reikmems tvarka ir su tuo susijusiq i5laidq

kompensavimo tvarka nera,reglamentuota, istaigos veiklos vykdymui ir uZtikrinimui naudojamas

tamybinis transportas.

Per analizuojam4 laikotarpi {staigoje nustatytas vienas atvejis, kai istaigos vadovas

naudodamasis tamybiniu transportu nukrypo nuo tarnybinio marSruto asmeniniais reikalais. Del Sio

lvykio buvo vykdomas Lietuvos Respublikos Socialines apsaugos ir darbo minisierijos Prevencijos

skyriaus tyrimas.

Atlikus analizE galim4 teigti, kad korupcijos pasirei5kimo tikimybe egzistuoja, nes vertintos

fstaigos sritys atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalyje

nustatytus kriterijus. fvertinus lstaigos veiklos analizE tarnybiniq transporto priemoniq naudojimo ir

kontroles srityje nustatytas tvarkas, priimtus sprendimus, jq organizavimq, vykdym4, kontrolg,

galima, daryti i5vadE, kad korupcijos tikimybe gali egzistuoti, tadiau remiantis esamais patvirtintais

vidiniais {staigos teises aktais, 5i sritis yra reglamentuota ir valdoma. Diiseikiq socialines globos

namtl priimti vidiniai teises aktai, reglamentuojantys [staigos Tarnybiniq automobiliq naudojim4si,

neprie Starauj a i statymams ir po istatyminiams tei se s aktams.

Atlikus analizg,fstaigos korupcijos prevencijos ir kontroles komisija rekomenduoja atnaujinti

[staigos Tarnybiniq lengvqjq automobiliq naudojimo taisykles, i5samiau reglamentuojant tarnybiniq

automobiliq naudoj imo kontroles mechanizm4.
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