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                                                     AKCINĖ  BENDROVĖ   ,,DETONAS“      

 

LR  Susisiekimo ministerijai                                                                                  2017-08-                Nr. 

 

                                                         I Š V A D A 

                             DĖL  KORUPCIJOS  PASIREIŠKIMO  TIKIMYBĖS 

 

          Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu  (Žin.,2002 Nr. 57-2297;  2003  Nr. 
38-1728)  ir  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2002  m.  spalio  8 d.  Nutarimu  Nr. 1601  ,, Dėl  korupcijos  
rizikos  analizės  atlikimo  tvarkos  patvirtinimo “  ( Žin., 2002 Nr. 98-4339),  2017  m.   III  ketvirtį  atliktas  
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas.  Analizuotas   2017-01-01   -   2017-06-30  laikotarpis. 

 

          Korupcijos  tikimybės  nustatymą  atliko  Komercijos  skyriaus  vadovas  Vytautas  Ščajevas  ir  
darbuotojų  saugos  ir  sveikatos  specialistas,  transporto  vadybininkas  Ramūnas  Ragulskis.  Buvo  rinkta  
informacija  apie  galimai  bendrovės  įvykdytus  viešuosius  pirkimus.  Kadangi   aukščiau  nurodytu  
laikotarpiu  AB  ,,Detonas“  nebuvo  atlikta  jokių  viešųjų  pirkimų,  buvo  rinkta  informacija  apie  krovininio  
automobilio  ( iki  7,5 t.  keliamosios  galios )   pirkimą  kainų  apklausos  būdu.  Tikrinama,  kokiais  
dokumentais  reglamentuota  ši  veikla,  ar  pasitaikė  klientų  skundų,  ar  buvo  iškilusios  kitokio  pobūdžio  
problemos  per  analizuojamą  laikotarpį. 

 

          Atlikus  analizę  galima  teigti,  kad  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  neegzistuoja,  nes  atitinka  
Korupcijos  analizės  atlikimo  tvarkoje  nurodytus  kriterijus :  pirkimas   kainų  apklausos  būdu  
reglamentuotas  bendrovės  dokumentuose.  Prevencinė  kontrolė  nustatyta  ir  atliekama.  Lyginamoji  ir  
grįžtamoji  kontrolės  atliekamos.  Išorės  kontrolę  vykdo  Akcinės  bendrovės  valdyba.  Nei  išorės,  nei  
vidaus  pranešimų  dėl  bandymo  paveikti  pirkimą  atliekančius  darbuotojus  nenustatyta.Sprendimų  
priėmimo  tvarka  reglamentuota.  Sprendimas  priimtas  kolegialiai. 

 

          Motyvuotos  išvados :  Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  vertinimas  rodo,  kad  Akcinėje  
bendrovėje  ,,Detonas“  vykdant  pirkimus  kainų   apklausos   būdu,  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  
neegzistuoja.  Veikla  reglamentuota  bendrovės  vodovo  įsakymais,  kurių  vykdymas  kontroliuojamas.  



Bendrovėje  įdiegta  ir  veikia  Kokybės  vadybos  sistema,  atitinkanti   EN  ISO  9001 :  2008   (  LST  EN  ISO 
9001 : 2008 )   reikalavimus. 

 

Pridedama : 

 

1.  AB  ,,Detonas“  direktoriaus  2014-02-11  įsakymo  Nr.  VI – 8     kopija. 
2.  AB  ,,Detonas“  direktoriaus  2016-05-19  įsakymo Nr.  VI – 28   kopija. 
3.  AB  ,,Detonas“  direktoriaus  2017-03-27  įsakymo  Nr.  K1 – 18  kopija. 
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