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                                                                  I  Š  V  A  D  A   

                                         DĖL  KORUPCIJOS  PASIREIŠKIMO   TIKIMYBĖS  

        

                         Akcinė  bendrovė  ,,Detonas” ,  vadovaujantis   Lietuvos  Respublikos  korupcijos  prevencijos  
įstatymo  6  straipsniu, Korupcijos  analizės  atlikimo  tvarka  ( toliau – Tvarka) , patvirtinta   Lietuvos  
Respublikos  vyriausybės   2002  m.  spalio  8 d.  nutarimu  Nr. 1601  ,,Dėl  Korupcijos  rizikos  analizės  
atlikimo  tvarkos  patvirtinimo”  bei  atsižvelgdama  į  Valstybės  ar  savivaldybės   įstaigų  veiklos  sričių,  
kuriose  egzistuoja  didelė  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė, nustatymo  rekomendacijas,  patvirtintas  
Lietuvos  Respublikos  Specialiųjų  tyrimų  tarnybos  direktoriaus  2011 m.  gegužės  13  d.  įsakymu  Nr. 2-
170,  atliko  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą    ir  teikia  motyvuotą  išvadą.  Nustatant  ir  
vertinant  AB  ,,Detonas”  veiklos  sritis,  kuriose   gali  egzistuoti  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  taip  
pat  buvo  atsižvelgta  į  Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  2015 – 2025  metų  
programą,  patvirtintą  Lietuvos  Respublikos  Seimo  2015 m.  kovo  10  d.  nutarimu  Nr.  XII – 1537  ,,Dėl  
Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija   2015 – 2025  metų  programos  patvirtinimo”  bei  
Lietuvos  Respublikos  Susisiekimo  ministrui  priskirtų  valdymo  sričių  korupcijos  prevencijos  programos  
įgyvendinimo  priemonių  2019 – 2020m.  planu, patvirtintu  LR  Susisiekimo  ministro  2019 m. balandžio  4 
d.  įsakymu  Nr. 3 – 167. 

       Buvo  rinkta  ir  analizuojama  informacija  apie  bendrovės   nuo  2018  metų   III-io   ketvirčio  pradžios   
iki  2019 metų  II-o  ketvirčio  pabaigos   įvykdytus  viešuosius  pirkimus  ir  apie   dalyvavimus   pirkimuose,  
kadangi  tai  atitinka  ,,Tvarkos “  6  punkte  nustatytą  kriterijų. 

      Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą  atliko  akcinės  bendrovės  komercijos  skyriaus  vadovas  
Vytautas  Ščajevas ,  atsakingas  už  korupcijos  prevenciją  bendrovėje  (  AB  ,,Detonas”   direktoriaus  2017  
m.  kovo  27  d.  Įsakymas  Nr. K1 – 18  ,,Dėl  atsakingo  asmens  už  korupcijos  prevenciją  akcinėje  
bendrovėje  ,,Detonas”  paskyrimo”). 

     Akcinės  bendrovės  ,,Detonas”  veiklos  sričių  analizė  atlikta  naudojantis  reglamentuojančių  teisės 
aktų  vertinimo  būdu, formaliuoju  ir  palyginamuoju  metodais,  analizuojant  LR  įstatymus, LR  
Vyriausybės  nutarimus ,  pačios  bendrovės  valdybos  priimtus  nutarimus,  bendrovės  direktoriaus  



įsakymus,  taip  pat  vidaus   teisės  aktus,  kuriais  akcinė  bendrovė  vadovaujasi   atlikdama   savo  
funkcijas. 

     Akcinė  bendrovė  ,,Detonas”  savo  veiklą  grindžia  Lietuvos  Respublikos  Konstitucija,  Lietuvos  
Respublikos  įstatymais,  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  nutarimais,  Susisiekimo  ministro  įsakymais,  
Vidaus  Reikalų  ministro  įsakymais,  Policijos  generalinio  komisaro  Įsakymais,  kitais  teisės  aktais.    

     Akcinės  bendrovės  ,,Detonas”  2016 – 2019  metų  ir  2019 – 2022  metų  strateginiuose  veiklos  
planuose  buvo  ir  toliau  yra  numatytos  investicijos  siekiant  gauti  ne  tik  geresnį   ekonominį  efektą,  
bet  ir  didinti  bendrovės   paslaugų  konkurencingumą   savoje  rinkoje.  Tuo  tikslu  yra  suplanuotos  ir  
vykdomos  investicijos  skirtos  naujos  kartos  emulsinės  sprogstamosios  medžiagos  gamybos  įrangos  
įsigijimui  ir  įdiegimui,  siekiant  likti  konkurencingiems  ir  neatsiliekantiems  rinkoje  nuo  šiuolaikinių  
technologijų  naudojamų  ir  kitose  užsienio  šalyse.  Tuo  tikslu  2018  metų  antrąjį  pusmetį  ir  2019  metų  
pirmąjį  pusmetį  buvo  vykdoma  visa  eilė  tam  tikslui  skirtų  pirkimų.   

      Akcinė  bendrovė  siekdama  užsibrėžto  tikslo  - naujos  kartos  emulsinės  sprogstamosios  medžiagos   
gamybos , per  tiriamąjį  laikotarpį  atliko  11  ( vienuolika)  viešųjų  pirkimų.  Tame  tarpe  7  (septynis)  
pirkimus  skelbiamos  apklausos  būdu;   2  (du)   neskelbiamos  apklausos  būdu  ir  2 (du)   neskelbiamomis  
derybomis.  Daugelyje  jų  dalyvaudavo  nuo  2 (dviejų)   iki  4  (keturių)   potencialių  tiekėjų.  Tik  2  (dvie-
juose)  neskelbiamose  derybose  dalyvavo  po  vieną  potencialų  tiekėją. 

     Akcinė  bendrovė  ir  pati  stengėsi  aktyviai  dalyvauti  skelbiamuose  viešuosiuose  pirkimuose  kaip  
paslaugos  teikėja.  2018  metų  antrąjį  pusmetį  bendrovė  dalyvavo   Lietuvos  kariuomenės  karinių  oro  
pajėgų;   Vilniaus  rajono  savivaldybės  administracijos;  Varėnos  rajono  savivaldybės  administracijos;  
Lietuvos  kariuomenės  LV  įgulų  aptarnavimo  tarnybos;  Jonavos  rajono  savivaldybės  administracijos ;  
Alytaus  rajono  savivaldybės  administracijos  ir  VŠĮ  Sveikatos  mokslų  universiteto  9  (devyniuose)   
įvairios  paskirties   statinių  griovimo  darbų  konkursuose.  Iš  jų  buvo  laimėti  3  (trys)   konkursai.  2019  
metų  pirmąjį  pusmetį   dalyvauta   Panevėžio  rajono  savivaldybės;  Trakų  istorinio  nacionalinio  parko  
direkcijos;  Rietavo  savivaldybės  administracijos;   Kauno  miesto  savivaldybės;  Klaipėdos  rajono  
savivaldybės;  Pakruojo  rajono  savivaldybės;  Alytaus  rajono  savivaldybės ;  Joniškio  rajono  savivaldybės;  
Radviliškio  rajono  savivaldybės  ir  Molėtų  rajono  savivaldybės  administracijios   10  (dešimtyje)  statinių  
griovimo  konkursų,  iš  kurių  laimėti  2  (du)  konkursai.  

     Atliekant  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymą    buvo  tikrinta  ir  analizuota,  kokiais  
dokumentais  reglamentuota  ši  veikla,  lydintieji  teisės  aktai,  bendrovės  direktoriaus  įsakymai . ,, AB  
,,Detonas “  prekių, paslaugų  ir  darbų  pirkimo  taisyklės”   patvirtintos  AB  ,,Detonas”  2018 m.  kovo  13 d.  
valdybos  posėdžio  protokolu  Nr.1.  Žiūrėta  ar  buvo  sulaukta  klientų  ar  kitų  dalyvavusių  šalių  skundų,  
pretenzijų,  ir  ar  buvo  kilę  kitokio  pobūdžio  problemų   analizuojamuoju   laikotarpiu.   

     Atlikus  šią  analizę  galima  teigti,  kad  korupcijos   pasireiškimo  tikimybė  šioje  srityje   neegzistuoja  
arba  jos  pasireiškimo  tikimybė  yra  minimali,  nes  atitinka  Korupcijos  analizės  atlikimo  tvarkoje  
nurodytus  kriterijus :  pirkimai  neskelbiamomis  supaprastintomis  derybomis,  kainų  apklausos  būdu  ar  
skelbiama  apklausa  reglamentuoti  akcinės  bendrovės  dokumentuose  ( ,,AB  ,,Detonas”   prekių,  
paslaugų  ir  darbų  pirkimo  taisyklėse”  patvirtintose  bendrovės  valdybos  2003-09-29  d.  su  naujais  
papildymais  patvirtintais  2018-03-13 d.  Valdybos  posėdžio  protokolu  Nr. 1 ).   Prevencinė  kontrolė  yra  
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  susijusius  asmenis  negauta  ir  nenustatyta.  Sprendimų   priėmimo   tvarka   griežtai  
reglamentuota   ir  šie   sprendimai  priimami  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  arba  jos  pasireiškimo  tikimybė  yra  minimali.  Ši  veikla  
reglamentuota  bendrovės  vadovo  įsakymais,  kurių  vykdymas  kontroliuojamas,  bei   išorine  Valdybos  
narių  kontrole.   Tačiau  atsižvelgiant  į  nustatytą   atvejį , kada   2019  metų  pirmąjį  pusmetį   dvejose 
neskelbiamose   derybose  dalyvavo   tik  po  vieną   potencialų  tiekėją,  kuris  vėliau  ir  tapo  
paslaugos/užsakymo  tiekėju,   ateityje   rekomenduotina  vengti   panašių  atvejų,  tikslu  išvengti   kad  ir  
mažiausios  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės , perkant  paslaugą  iš  vienintelio  jos  tiekėjo.  Tai  būtų  
tokių  veikų  prevencija    ir  gal  būt  pasitarnautų  bendrovės  lėšų  taupymui   renkantis  mažiausią  pirkimo  
kainą. 

     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 d.    įsakymo     Nr.  VI – 8    kopija. 
2. AB  ,,Detonas”  direktoriaus    2016-05-19 d.    įsakymo     Nr.  VI – 28  kopija. 
3. AB  ,,Detonas”  direktoriaus    2017-02-01 d.    įsakymo     Nr.  VI -  10  kopija. 
4. AB  ,,Detonas”  direktoriaus    2017-03-27 d.    įsakymo     Nr.  KI – 18  kopija. 
5. AB  ,,Detonas” Valdybos  2018-03-13 d. posėdžio protokolu  Nr.1  patvirtintų   taisyklių  kopija.     
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