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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO TURTO
VALDYMO IR NAUDOJIMO SRITYJE
1. Vadovaudamiesi 2002 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymo Nr. IX-904 (toliau KPĮ) 6 ir 7 straipsniais, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos,
patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl
korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau- Tvarka) nuostatomis, Valstybės
ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
(toliau- LR STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „ Dėl Valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), Zarasų rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T-184 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės korupcijos
prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir siekdami identifikuoti Zarasų rajono savivaldybės
viešojoje įstaigoje Zarasų ligoninėje (toliau- Zarasų ligoninė), kurios steigėja yra Zarasų rajono
savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar)
vidiniai ir (ar) individualūs veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo
atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau- KT) nustatymas.
2. Analizuojant veiklą bei galimas rizikas pasireikšti korupcijai, siekdami tobulinti procesų
valdymą ir vidaus kontrolę, pasirinkta detaliau išanalizuoti korupcijos pasireiškimo tikimybę turto
valdymo ir naudojimo srityje, nes minima sritis atitinka KPĮ 6 straipsnio 4 dalyje nurodytus
kriterijus. Vertinta, ar esamas šios srities teisinis reglamentavimas pakankamas, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė būtų sumažinta iki minimumo, tai yra ar veiklos šioje srityje organizavimas,
vykdymas ir kontrolė sumažina tikimybę korupcijai pasireikšti, ar yra užtikrintos skaidrios ir viešos
turto valdymo ir naudojimo procedūros. Šioje veiklos srityje KT nustatymas atliekamas pirmą kartą.
3. KT atliko Vaida Golubovskienė, dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo administratorė,
atsakinga už korupcijos prevenciją įstaigoje.
4. Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketvirtis – 2021 m. III ketvirtis, vertinant situaciją
pagal šiuo laikotarpiu galiojusius teisės aktus, aktualius įsakymus ir nuostatas.
5. Siekiant įvertinti korupcijos pasireiškimo tikimybę turto valdymo ir naudojimo srityje
buvo naudojami šie duomenų rinkimo ir vertinimo metodai:
5.1. veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų ir kitų dokumentų analizė ir vertinimas
antikorupciniu požiūriu;
5.2. veiklos analizė;
5.3. duomenų tikslinimas žodžiu.
6. Tam, kad būtų įvertinta, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje Zarasų
ligoninės veiklos srityje, buvo išanalizuoti šie Zarasų ligoninės teisės aktai:
6.1. Zarasų ligoninės įstatai, patvirtinti Zarasų rajono tarybos 2010 m. gruodžio 28 d.
sprendimu Nr. T-255 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.
T-45 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2009-04-30 sprendimu Nr. T-125 „Dėl Zarasų rajono
savivaldybės tarybos 2008-06-10 sprendimo Nr. T-119 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios

įstaigos Zarasų ligoninės įstatų pakeitimo ir struktūros patvirtinimo“ pakeitimo ir pakeistų Zarasų
rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės įstatų patvirtinimo“ patvirtintų Zarasų
rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės įstatų pakeitimo“ pakeitimo“;
6.2. Zarasų ligoninės vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos Zarasų ligoninės direktoriaus
2012 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“;
6.3. Zarasų ligoninės direktoriaus 2020 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. TV-4 „Dėl metinės
inventorizacijos pravedimo“ (inventorizacijos komisijos sudarymas);
6.4. Zarasų ligoninės direktoriaus 2015 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-4 „Dėl ilgalaikio
turto naudingo tarnavimo ir nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų Zarasų ligoninėje
nustatymo“;
6.5. Zarasų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-37 „Dėl viešųjų
pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
6.6. Zarasų ligoninės direktoriaus 2021 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. TV-1 „Dėl 2021
metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų sąrašo ir plano patvirtinimo“;
6.7. Zarasų ligoninės direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. TV-3 „Dėl direktoriaus
2018 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. AP-1 „Dėl direktoriaus 2017 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-22
„Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės viešųjų pirkimų komisijos“
pakeitimo“ pakeitimo“ ir Zarasų ligoninės direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. TV-5 „Dėl
Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Zarasų ligoninės viešųjų pirkimų komisijos
sudarymo“;
6.8. Zarasų ligoninės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymas Nr. V-38 „Dėl viešųjų
pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo“;
6.9. Zarasų ligoninės direktoriaus 2021 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. TV-6 „Dėl viešųjų
pirkimų iniciatorių ir organizatoriaus skyrimo“.
7. Nustatyta, kad yra priimti teisės aktai, būtini įstatymų įgyvendinimui, įvertinta, kad teisės
aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug
įgaliojimų Zarasų ligoninės darbuotojams veikti savo nuožiūra.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė turto valdymo ir naudojimo srityje dar yra sumažinama
organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo bei kontrolės procedūras.
1 lentelė. Zarasų ligoninės kontrolės įgyvendinimas turto valdymo ir naudojimo srityje.
Eil. Kontrolės forma, priemonės Taikoma/ Netaikoma
Nr.
1
Tikslingas ir planine tvarka Taikoma
vykdomas turto įsigijimas,
disponavimas ir jo valdymas
2

Įsigytas turtas priskiriamas Taikoma
kiekvienam
darbuotojui
pasirašytinai

3

Kasmet vykdoma metinė Taikoma
turto inventorizacija

4

Direktoriaus
sudaroma

įsakymu Taikoma
turto

Komentaras
Administracijos atstovai: direktorius,
vyriausioji
buhalterė,
viešųjų
pirkimų administratorė, viešųjų
pirkimų komisija, viešųjų pirkimų
iniciatoriai.
Turtas užpajamuojamas vyriausiojo
buhalterio apskaitos programoje
„Apskaita“, aktas perduodamas
materialiai atsakingas asmeniui
pasirašytinai.
Apskaitos ir finansų skyriuje
paruošiami
atsargų,
turto
inventorizacijos aprašai- sutikrinimo
žiniaraščiai, kurie yra perduodami
inventorizacijos komisijai.
Kiekvienais metais direktoriaus
įsakymu yra sudaroma Zarasų

inventorizacijos komisija

5

6

7

8

9

Inventorizacijos
komisija Taikoma
patikrina
visą
Zarasų
ligoninės
turtą,
jį
inventorizuoja,
teikia
pasiūlymus direktoriui dėl
nusidėvėjimo
ir
nuvertėjimo,
turto
nurašymo.
Direktoriaus
įsakymu Taikoma
įstaigoje
patvirtinti
ilgalaikio
turto
nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvai

ligoninės
turto
inventorizacijos
komisija (toliau- Inventorizacijos
komisija), kurią sudaro pirmininkas
ir 3 nariai.
Inventorizacijos komisija teikia
išvadą dėl turto nuvertėjimo,
nurašymo direktoriui pasirašytinai.

Zarasų ligoninės direktoriaus 2015
m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-4
„Dėl ilgalaikio turto naudingo
tarnavimo
ir
nusidėvėjimo
(amortizacijos)
ekonominių
normatyvų
Zarasų
ligoninėje
nustatymo“, kurias vadovaujasi
Inventorizacijos komisija.

Direktoriaus įsakymu yra Taikoma
sudaromos nematerialiojo ir
ilgalaikio bei trumpalaikio
materialiojo
turto
pripažinimo
nereikalingu
arba netinkamu (negalimu)
naudoti
komisija
ir
pripažinto nereikalingu arba
netinkamu
(negalimu)
naudoti nematerialiojo ir
ilgalaikio bei trumpalaikio
materialiojo turto nurašymo
ir likvidavimo komisija.
Komisijų nariai yra nuolat Taikoma
informuojami apie pareigą
nusišalinti esant galimam
interesų konfliktui
Užtikrinama, kad asmenys, Taikoma
esant galimam interesų
konfliktui,
nedalyvautų
vertinimo procese

8. Per analizuojamą laikotarpį Zarasų ligoninės veikloje nebuvo užfiksuoti korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimų, už kuriuos
numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Vykdant turto valdymą ir
naudojimą nebuvo pareikšti atsakingų asmenų įtarimai. Zarasų ligoninės darbuotojų įgyvendinami
uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta
teisės aktų pažeidimų.
9. Apibendrinant darytina išvada, kad siekiant efektyviai valdyti korupcijos pasireiškimo
riziką turto valdymo ir naudojimo srityje, tikslinga būtų imtis šių priemonių:
9.1. turto įsigijimo poreikio analizė apklausiant darbuotojus;
9.2. turto įsigijimo poreikio derinimas su Zarasų ligoninės darbuotojais;

9.3. darbuotojų supažindinimas su atliktos turto inventorizacijos rezultatais.;
9.4. darbuotojų, atsakingų už turto valdymą ir naudojimą antikorupcinių nuostatų
stiprinimas.
10. Apibendrinant išvadą, remiantis Tvarka ir Rekomendacijomis bei įvertinus priemones,
kurių Zarasų ligoninė imasi siekdama šią tikimybę sumažinti, pastebime, kad vien tai, kad veiklos
sritis pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta, kad rizika yra reali ir
nevaldoma. Nustatyta, kad turto valdymo ir naudojimo srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė
Zarasų ligoninėje yra minimali, o korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi. Analizuojamu
laikotarpiu Zarasų ligoninės darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir
sprendimų tvarka bei atsakomybė, kiek jie susiję su analizuota veiklos sritimi, Zarasų ligoninės
teisės aktuose iš esmės buvo apibrėžti, esant poreikiui, koreguojami.

Direktorius

Remigijus Lamanauskas
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