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                                                             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),  2018  m.  III  ketvirtį  
atliktas  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas.  Analizuotas   2017-07-01 -  2018-06-30  
laikotarpis. 

     Korupcijos  tikimybės  nustatymą  atliko  Komercijos  skyriaus  vadovas  Vytautas  Ščajevas  ir  bendrovės  
energetikas  inžinierius  Kestutis  Markevičius. Buvo  rinkta  informacija  apie  bendrovės  įvykdytus  
viešuosius  pirkimus.  

     AB  ,,Detonas”  2016-2019 metų  strateginiame  veiklos  plane  yra  numatytos  investicijos  siekiant  gauti  
ne  tik  ekonominį  efektą,  bet  ir didinti  bendrovės  paslaugų  konkurencingumą  rinkoje. Tuo  tikslu  yra  
suplanuotos  investicijos  skirtos  naujos  kartos  skystos  sprogstamosios  medžiagos gamybos  įrangos  
įsigijimui  ir  įdiegimui, siekiant  likti  konkurencingiems    ir  neatsilikti  rinkoje  nuo  šiuolaikinių  
technologijų  naudojamų  užsienio  šalyse. Tuo  tikslu  2017  metų  antrąjį  pusmetį  ir  2018  metų  pirmąjį  
pusmetį  buvo  vykdoma  visa  eilė  pirkimų. Taip  pat  Bendrovė  gana  aktyviai  dalyvavo  Alytaus  rajono,  
Jurbarko  rajono,   Lazdijų  rajono, Varėnos  rajono  savivaldybių,  bei  Akcinių  bendrovių  ,,Klaipėdos  nafta“ 
,  AB  ,,Panevėžio  energija“,  ,,Energijos  skirstymo  operatorius“, Žemaitijos  nacionalinio  parko  direkcijos   
bei  LK  Karinių  oro  pajėgų  skelbtuose  viešuosiuose  pirkimuose  kaip  paslaugos  teikėja.  2017  metų  
antrą  pusmetį  įmonė  dalyvavo  5   pirkimuose  ir  laimėjo  2  iš  jų.  2018  metų  pirmą  pusmetį  įmonė  
dalyvavo  6  viešuosiuose  pirkimuose    ir  vienas  jų  laimėtas.    

     Buvo  rinkta  informacija  ir  apie  pirkimus  vykdytus  įsigyjant  Akcinės  Bendrovės  Strateginiame  veiklos  
plane  numatytiems  įrengimams  ir  technikai.  Viso  per  tiriamąjį  laikotarpį  buvo  įvykdyta  11  tokių  
pirkimų. Šie  pirkimai  buvo  vykdomi  neskelbiamomis  supaprastintomis  derybomis,  kainų  apklausos  
būdu,  skelbiama  apklausa. Tikrinta, kokiais  dokumentais  reglamentuota  ši  veikla, ar  pasitaikė  klientų  ar  
kitų  šalių  skundų,  ar  buvo  kilę  kitokio  pobūdžio  problemų  per  analizuojamąjį  laikotarpį. 

     Atlikus  šią  analizę  galima  konstatuoti, jog  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  neegzistuoja,  nes  
atitinka  Korupcijos  analizės  atlikimo  tvarkoje  nurodytus  kriterijus:  pirkimai  neskelbiamomis  



supaprastintomis  derybomis,  kainų  apklausos  būdu  ar skelbiama  apklausa  reglamentuoti  bendrovės  
dokumentuose  (,, AB  ,,Detonas“  prekių,  paslaugų  ir  darbų  pirkimo  taisyklės“  patvirtintose  bendrovės  
valdybos  2003-09-29  d.  su  naujais  papildymais  patvirtintais  2018-03-13 d.).   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  ar  kitus  asmenis  nenustatyta. Sprendimų  priėmimo  tvarka  griežtai   reglamentuota. 
Sprendimai  priimti  kolegialiai. 

    Motyvuotos  išvados :  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  vertinimas  rodo, kad  Akcinėje  bendrovėje  
,,Detonas“  vykdant  viešuosius   pirkimus  bet  kuriais  iš  aukščiau  išvardintais  pirkimo  būdais,   korupcijos  
pasireiškimo  tikimybė  neegzistuoja. Veikla  reglamentuota  bendrovės  vadovo  įsakymais,  kurių  
vykdymas  kontroliuojamas. 

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