
MOLETU VArKV SAVARANKTSKO GYVENTMO NAMAr

MorYvuorA I5v,q.oa
DEL KoRupcrJos pasrRBrSKIMo TIKTMyBES NUSTATyMo

2022m.vasano28 d.

I. BENDRA INFORMACIJA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos jstatymo 16 straipsnio 2 dalirni, 2022 m.

pirmqji ketvirti atliktas Moletq vaiktl savarankiSko gyvenimo namuose (oliau - [staiga) korupcijos
pasireiSkimo tikimybes nustatymas.

Tikslas

Nustatyti rizikos veiksnius, galindius sudaryti prielaidq korupcijai pasireik5ti lstaigos vie5qjq ir privadiq

interesq derinimo valdyrno ir deklaravirno veikloje, pateikti i5vadas ir pasiiilyrnus del tinkamo vielqlq ir

\_ privadiq interesq derinirno valdyrrio ir deklaravimo igyvendinirno.

.2, ANALIzES REZULTATAI
2.1. Analizuotq ir vertintq teises aktq ar kitq dokumentq s4ra5as:

Bendrieji teises aktai:

2.1.1, Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimo jstatynias;

2.1 .2. Lietuvos Respubl ikos koru pc ij os preven c ij os j statymas ;

2.1.4. Privadius interesus deklaruojandio asmens pareik5to nusiSalininio nepriemimo kriterijais, patvirtintais

VTEK 2019 m. spalio 30 d, sprendimas Nr. KS-270;
2.1.5. Rekomendacija del Lietuvos Respublikos vie5qjq ir privadiq interesq derinimo istatymo nuostatq

laikymosi kontroles vykdymo, patvirtinta VTEK 2019 m. lapkridio 13 d. sprendirnas Nr. KS-291 ;

2.1.6. Vie5ojo pirkimo komisijos nariq, asmenrl, pelkandiosios organizacijos vadovo paskirtq atlikti
supaprastintus pirkimus, ir vie5qjq pirkimq procedurose dalyvaujar.rdiq ekspertq ir vieiqlq pirkimq iniciatoritl
nusi5alinimo tvarkos apra5u, patvirtintu VTEK 2019 m, gruodZio 19 d. sprendimu Nr. KS-339;
2.1.7. Privadiq interesq deklaracijq pildymo, tikslinimo, papildyrno ir pateikimo taisyklemis, patvirtintomis

VTEK 2020 m. gruodZio 30 d. sprendimu Nr. KS-176;

2.2. Vertinimo metodika
Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo veftinimas atliktas naudojant duomenq rinkimo ir

perZiiiros/vertinimo metodus :

1. Teises aktq ir dokumentq turinio analize;

2. Teises aktq praktinio igyvendinirno analize;

3. Interviu metodas su darbuotojais;

4. Vie5ai prieinamos informacijos analizavimas (prisijungirnas prie PINREG privadiq interesq registro i5

VTEK internetinio tinklapio irttps://pinreg.vtek. lt).

5. Kita informacija, vie5ai prieinama informacija, reikalinga korupcijos rizikos analizei atlikti.

2.3. Veiklos srities monitoringas
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrirnq tarnyba nera atlikusi korupcijos rizikos analizes Moletq vaikq

savarankiSko gyvenimo namuose,
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STT nera atlikusi korupcijos rizikos analizes Moletq vaikq savaranki5ko gyvenimo namuose vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo valdymo ir deklaravimo srityje.

2.4. Analizes rezultatas

Korupcijos pasireiikimo vertinimas pagal
Korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 dalyje pateiktus kriterijust
Viei4jtt ir privaiiq interesq derinimo valdymo ir deklaravimo srityje

1. Padaryta kor upcinio po b iidiio n us ikalstama veika
1.1. Kaip nustatytas korupcinio pobldZio
nusikalstamos veikos ir I ar kito tapataus

pobfidZio, tadiau maliau pavojingo teises

paZeidimo, uZ kuri numatyta administracine,
tarnybine (drausmine) ar kitokia atsakomybe,

{staigoje faktas (pvz.: teisesaugos institucijai
pradejus ikiteismini tyrim4, remiantis
valstybinio audito ar savivaldybes
kontrolieriaus, valstybes at savivaldybes

istaigos vidaus ir I ar privadios audito imones
audito iSvadose, asmenq skunduose,

Ziniasklaidoje, kita pateikta informacija)?

Per analizuojamqjj laikotarpj Moletq vaikry
savarankiiko gyvenimo namuose viei4jq ir
privaiiry interesq derinimo valdymo ir
deklaravimo srityje nebuvo uifiksuota
Korupcijos prevencijos jstatymo 2 str. 2 d.

nurodytrl korupcinio pobudiio nusikalstamq
veihq atvejry.

1.2. Ar informacija buvo pateikta valstybes
tarnautojq ir juridiniq asmenq registrams, ar

nustatyti faktai buvo pavieSinti?

Atsiivelgiant i tai, kad nebuvo nustatyta
korupcinio pobfidZio nus ikals t ama v e ika, tokio
poreikio nera.

1.3. Ar [staigoje sudarytos galimybes lmones
darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir
informuoti (taip pat ir anonimi5kai) imones
vadovus apie galimus korupcinio pobudZio

nusikalstamq veikq ir I ar kitq tapataus

pobtidZio, tadiau maliau pavojingq teises

paZeidimq, valstybes ar savivaldybes istaigoje
faktus? Ar buvo gauta tokiq prane5imq?

{staigos internetiniame tinklapyje
htt ps : //www. m o I etuv a ikq i. lt /korup c ii o s - pr ev enc i i a/
pateikta biltina informacija apie galimybg
praneiti, informuoti jmonds vadovybg apie
galimus korupcinio pobudiio nusikalstam7
veikq ir / ar kitq tapataus pobudiio, taiiau
maiiau pav oj ingq t e is e s paie idimus.

1.4. Ar fstaigoje buvo atliktas tyrimas siekiant
nustatlti, kokios imones veikl4
reglamentuojandiq teises aktq spragos, imonds
vidaus kontroles sistemos trfikumai ir kitos
prieZastys sudare prielaidas Sias neteisetas

veikas padaryti? Jei taip, kokios tyrimo
iSvados?

Tyrimas siekiant nustatyti, kokios imones
veiklq reglamentuojaniiq teises aktry spragos,
jmones vidaus kontrolds sistemos trukumai ir
kitos. prieiastys sudard prielaidas iias
neteis|tas veikas padaryti nebuvo atliktas.

1.5. Ar buvo imtasi priemoniq teisinio
reglamentavimo spragoms Salinti, imones
vidaus kontroles sistemos efektyvumu i d idinti?
Jei taip, kaip veftinate Siq priemoniq
veiksmingum4?

{staigoje nuolatos yra atliekamqs teisinio
reglamentavimo vertimas, esant poreikiui
lokaliniai aktai yra atnaujinami, keiiiami
naujais.

I Prieiga internete: https://e-seimas.lrs.ltlportalllegalActlltlTAD/TAlS,399325
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2. Pagrindinds funkcijos yra kontrolds ar prieiitiros vykdymas

Analizuojama sritis nera

3. Atskirry valstybds tarnautojr1funkcijos, uidaviniai, darbo ir sprendimq priimimo
tvarka bei atsskomybd ndra iisamisi reglamentuoti.

3.1. Ar {staiga prieme teises aktus (imories

padaliniq nuostatus, sudaromq kornisijq ir pan.

darbo reglamentus, darbuotojq pareigybiq

apra5ymus ar nuostatus, kitus teises aktus),

reglamentuojandius atskirq darbuotojq
uZdavinius, funkcijas, darbo ir sprendimq

priemimo tvark4, principus, kriterijus, terminus

ir atsakomybg? Ar imones darbuotojai
pasira5ytinai supaZindinti su Siais teises aktais?

3.2. Ar priimant lstaigos teises aktus,

reglamentuojandius atskirq darbuotojq
uZdavinius, funkcijas, atsiLvelgta i teises aktais

nustat5rtus imones (os padalinio) uZdavinius,

funkcijas?

TAIP, priimant lstaigos teises aktus,

reglamentuojaniius atskirq darbuotojtl
uZdavinius, funkcijas, atsiivelgta j teisds aktais

nust atytus imonds uidav inius, funkc tj as.

3.3. Ar fstaigos priimtuose teises aktuose

apibreZti atskirq darbuotojq uZdaviniai ir
funkcijos yra pakankami lmones uZdaviniams

ir funkcijoms igyvendinti?

TAIP, [staigos priimtuose teis<2s aktuose

apibreZti atskirq darbuotojtq uidaviniai ir
funkcijos yra pakankami istaigos uidaviniams
ir funkc ij oms igyv endint i

3.4, Ar fstaigos priimti teises aktai uZtikrina
ai5kq atskirq darbuotojq pavaldurn4 ir
atskaitingum4?

TAIP, [staigos priimti teises aktai uZtikrina
aiikr4 atskirry darbuotojt4 pavaldumq ir
atskaitingumq,

3.5. Ar {staigos priirnti teises aktai

reglamentuoja darbuotojq veiklos ir sprendirnr.l

priemimo vidaus kontroles (prevencines,

einamosios, paskesniosios) procediiras? Ar
tokia kontrole yra vykdorna? Ar ji veiksminga?

Ii dalies {staigos priimti teisds aktai
r e gl ame ntuoj a dar buo t oj t7 v e ikl o s ir spr endimq

pr i dmimo v idaus kontrold s pr o c edilras.

3.6. fstaigos priimti teises aktai reglamentuoja

darbuotojq veiklos veftinimo tvarkq, formas,
periodiSkum4?

TAIP, {staigos priimti teises aktai
reglamentuoja lstaigos darbuotojt4 vykdomos

veiklos yertinimo tvarkq, formas,
periodiikumq.

3.7. Ar fstaigoje priimtas darbuotojq etikos /
elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma Sio

kodekso nuostatq igyvendinimo / laikymosi
kontrole?

TAIP, tstaigoje priimtas darbuotojtT etikos

kodelqas.

3.8. Ar Sie teises aktai periodi5kai perZi[rimi?
Ar vykdomas nustatytq teisinio
reglamentavimo spragq ar kolizijq taisyrnas?

Taip, iie teises aktai periodiikai periiurimi.
Periodiikumas ir tvarka nustatoma lokaliniais
teisds aktais.

4. Veikla yra susijusi su leidimry, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq
suteikimu or apribojimu

Analizuojama sritis nera susikusi su veftinamu kriterijumi.
J. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybds ar savivaldybis

TAIP, tokie dokumentqi priimti

3



I
\-,

istaigos patvirtinimo
Analizuojama sritis nera susijusi su veftinamu kriterijurni.

6. Naudojama valstybds ar tarnybos paslapti sudaranti informacija
Analizuojama sritis nera susijusi su vertinamu kriterijurni,

Anksiiau utlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos trfrkumry
7 .1. Ar fstaigoje buvo igyvendintos Specialiqjq
tyrimq tarnybos i5vadoje del korupcijos rizikos
analizes pateiktos rekomendacijos ir
pasitilymai?

Ne, nes Speciali4jty tyrimq tarnybos rizikos
analizd nebuvo atlikta.

7.2. Ar buvo imtasi priemoniq korupcijos
rizikos analizes metu nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams valdyti ir / ar Salinti?

Ne, nes Specialiqjq tyrimq tarnybos rizikos
qnalizd nebuvo atlikta.

ISVADA:
Iianelizavus Moldtl! vaikt! savarankiiko glveninto nam\ veiklq vieilil! ir privaiil! interesl! derinimo vald))mo
ir deklaravimo sri\ie. daryttina iivada, kad iioje sri4ie korupciios rizikos veiksniai yra valdomi ir korupcijos
pasireiikimo tikim)tbe minimali, taiiau teikianti pastebejimai, vertintini kaip galimi korupcijos rizikos
veiksniai.

3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS
iVEIKSNIAI

3.1. Siiilymai del korupcijos rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo

Siekdami sumaZinti korupcijos rizikos veiksniq itak4 VieSUjq ir privadiujq interesq derinirno vald)rrno ir
deklaravimo srityje. siDlome ig)rvendinti Siuos pasirilyrnus:

1. Laiku atlikti nuolating (prevencing) deklaruojandiq asmenq privadiq interesq deklaracijq teikimo ir jq turinio
stebdsen4, nustatyti planinius (rutininius) visq deklaruojandiq asrnenrl privadiq interesq deklaracijq tikrinimo
periodus, darbuotojams tinkarnai i5ai5kinti deklaravirno tvark4, Nustatyti poveikio priemones darbuotojams,
kurie nepagristai pateikia netinkamai uZpildy,tas privadiq interesq deklaracilas.

2. Parengti rekomendacijas darbuotojui, kuriam privalomas privadiq interesq deklaravimas, apie interesq
deklaravimo tvark4, pateikiant informacij4, kaip elgtis nustadius interesq konflikt4 (informavimas apie interesq
konfl ikt4, nusi5alinimas ar nuSalinamas, ir analogiSkos situacijos).

3. Darbuotojams surengti mokymus del tinkamo privadiq interesq deklaravimo, vielqjq ir privadiq interesq
derinimo uZtikrinim4.
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Eit.
Nr.

Priemon6 Atsakingas
vykdytojas

fvykdymo
terminas

Laukiamas rezultatas

I

Vykdyti nuolating Privaiiq
interesq deklaracij14

pateikimo, turinio stebd senq

ir kontrolg.

Vadovas 2022-0s-s I
Skaidr e snis pro ce s as padd s

sumaZinant is korupcij o s

pas ire iikimo t ikimyb g vie iqi 4
ir privaiitl interesry valdyme

)
Priimant j pareigas asmenis,

kuriems taikoma pareiga
deklaruoti privaiius
interesus, papildomai apie

iiq prievolg juos
pas ir aiyt inoi info rmuo t i
roitu, kartu pateikiant
i i anks t ine s r e ko me nd ac ij as,

kaip reiketq iivengti galimt4

intere sq ko nfl iktq, kar tu
p as ir aiyt inai sup ai indinant
su pareigq, kurias einantys

osmenys privalo deklaruoti
privaiius intere sus, sqraiu.

Vadovas 2022-05-3 I

Skaidre s nis pro ce s as pad,! s

sumaiinant is korupc ij o s

pasireiikimo tikimybg vieiqj q

ir privaiiq interesq valdyme

J.

Periifiret ir potikslinti

[staigos dokumentus,

re gl ame ntuoj ani ius v i e iqi ry ir
privaiiqjq interesq

deklarovimq.

Vadovas 2022-05-3 I
Skaidre s nis pro ce s as padd s

sumai inant i s ko r upc ij o s

pasire iikimo tikimybg vieiqj ry

ir privaiiq interes4 valdyme

4,

Organizuoti molqtmus

darbuotoj ams viei4jq ir
privaiiq interesry derinimo
uitilcrinimq, parengti ir teikti
rekomendac ij as de I privaiiq
intere sq de klarac ij q te ikimo.

Vadovas 2022-05-3 I
Tinkamas ir savalaikis
dar b uo t oj t4 pr iv ai iq int er e s q

deklarqviruas, pades

sumaZinantis korupc ij o s

pas ire iikimo t ikimyb g v ie iqj q
ir privaiiq interes4 valdyme

\4


