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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo (toliau - KpD 6
straipsniu, Valstybes ar savivaldybes istaigos veiklos sridiq,^kuriose egzistuolu did.l. korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendaci omis (toliau - Rekomendacijos), patvirtiniomis
Lietuvos Respublikos specialiqiq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZei 13 d. isakymu Nr.
2-170, Siauliq r. Meskuidiq lop5elyje -darielyje (toliau - Lopselis-darZelis) buvo atliktas korupcijos
pasirei5kimo tikimybes nustatymas.

Analizuotas laikotarpis - nuo 2019-01-01 iki 2020-r 1-01.
Atliekant korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 vertinama sritis - privaiiq

interesq deklaravimo ir jo kontrol6s srityje lveiklos sritis atitinka Korupcijos prwencijos
istatymo 6 str. 4 d.2 p. numatyt4 kriterijq).

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 atliko sekretore Agne Alejune.,
atsakinga uZ korupcijos prevencii4 ir kontrolg Lopselyje-darzeiyje

Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas atliktas pagal Rekomendacijq
kriterijus.

Atlieka.nt korupcijos pasireidkimo tikimybds nustatym4 buvo:
1' Analizuotas vie5qiq ir privadiq interesq derinimo vaistybineje tarnyboje istatymas;
2. P er zi.or eti Lop s elio - dar Lelio teise s aktai (tvarka, i s akymai) ;
3.Atsitiktiniu bDdu pasirinktq darbuotojq (kuriems privaloma deklaruoti turtq,

privadius ir viesus interesus) privadiq interesrl deklaracijq perZi1rejirnas;

Vertinimo kriterijai, pagal Rekomendacijq g straipsni :
l' Padaryta korupcinio pobtidZio nusikalstama veika . Per analizuojam4ji laikotarpi

LopSelyje-datLelyje nebuvo uZfiksuoti KPI 2 straipsnio 2 dalyje nurodytq korupcinio pobudZio
nusikalstamq veikq atvejai, Taip pat nebuvo uZfilsuoti kitq tlpataur pouuozio, tadiau ma1iau
pavojingq teises paZeidimq, uZ kuriuos numatyta administracine, iarnybine (drausmine) ar kitokia
teisine atsakomybe, atvej ai.

2. Pagrindin€s funkcijos yra kontrolds 
^r prieZiiiros vykdymas. Siauliq r.

Meskuidiq lop5elio-darZelio direktoriaus 2018 m. gruodZio 11 d. isakymuNr. V-63 ,,Del privadiq
interesq deklaravimo* nurodyti asmenys, kurie privalo deklaruoti privadius interesus. Deklaracij4
privalo pateikti lop5elio-darZelio direktoriaus pavaduotojai bei viesqjq pirkimq komisijoje esantys

nurodyta kokiom ir kada darbuotojai privalo put"ltti SiE
-darZelio direktori asmuo pateiktas deklaracijas gaii perZiDreti
laracijq tvarkymo e sistemoje (toliau - PIDTIS).

uZdaviniai, darbo ir sprendimq pridmimo
tuoti. Darbuotojai privalantys pateikti privadiq

gE. Taip pat visi iS jq yra pasira5g ne5ali5kumo
s, Priemus naujA darbuotoj4 i direktoriaus

pavaduotojo pareigas, paskyrus lop5elio-darZelio darbuotoj4 i vieiqjq pirkimq komisija, jie yra



informuojami apie parcigq per 30 kalendoriniq dienq nuo jq iSrinkimo, priemimo dienos deklaruoti

privadius interesus. Esantiems direktoriaus pavaduotojams, viesqjq pirkimq komisijq nariams

rekomenduoj ama atnauj inti deklaracij 4 kiekvienas metais.

4. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomg teisiq
suteikimu ar apribojimu. Analizuojama sritis nesusijusi su leidimq, licencijq iSdavimu, nuolaidq,

lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu.
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybds ar savivaldybds ar

savivaldybds istaigos patvirtinimo. Darbuotojai, privalantys deklaruoti privadius interesus,

privadiq interesq deklaracij4 savaranki5kai pateikia elektroninemis priemonemis per elektroninq

deklaravimo sistem4.
6. Naudojama valstyb6s ar tarnybos paslapti sudaranti informacija. Visi lopSelio-darZelio

darbuotojai yra pasira5g konfidencialumo pasiZadejimus, kuriuose numatoma neatskleisti su darbo

santykiais susijusiq duomenq tretiesiems asmenims bei atsakomybe uZ Sio paZadejimo nesilaikym4.

7. Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analwg, buvo nustafyta veiklos trtikumq.
Nevertinama, nes Specialiqjq tyrimq tarnyba teises aktq nustatytatvarka neatliko korupcijos rizikos

analizes lop5elyje-darlelyje ir neteike i5vados del jos.

I$vada. Atlikus korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 vertinamoje srityje - privaiiq
interesq deklaravimas ir jo kontrolO, nustatyta, kad Siauliq r. Meskuidiq lopSelio-datLelio
direktoriaus 2018 m. gruodLio ll d. isakymu Nr. V-63 ,,Del privadiq interesq deklaravimo" yra

ipareigoti asmenys, kurie privalo deklaruoti privadiq interesq deklaracij4, tadiau nepaskirtas

atsakingas asmuo, kuris vykdytq deklaracijq pateikimo kontrolg.
Per analizuojam4jf laikotarpi visi darbuotojai privalantys deklaruoti privadius interesus

nustatytu laiku savaranki5kai naudodamiesi elektroninemis priemonemis pateike privadiq interesq

deklaracijas.
Lop5elyje-darLelyje atlikus pasirei5kimo tikimybes patikrinim4, nustatyla Lema korupcijos

rizika.
Siekiant panaikinti korupcijos rizikq sitiloma lop5elio-darLelio direktoriui paskirti uZ privadiq

interesq deklaracijq pateikimo kontrolg atsaking4 asmeni ir nustatyti jo funkcijas.


