
 

AB „DETONAS“ 

___________________________________________________________________________ 

 

MOTYVUOTA IŠVADA 

2022 m. rugsėjo 1 d. 

 

1. BENDRA INFORMACIJA 

          

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021-07-16 įsakymu Nr. 3-345 

patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos ir susisiekimo ministro valdymo sričiai 

priskirtų biudžetinių įstaigų, valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir viešųjų įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašu, Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministro 2022 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 3-265 patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo 

ministrui priskirtų valdymo 2021 m. motyvuotoje išvadoje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių 

pašalinimo planu, korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, surašant motyvuotą išvadą atlikti 

viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir deklaravimo srityje. 

         Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizės tikslas – nustatyti ar tinkamai vykdomas Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymasis Bendrovėje. 

         Analizuojamas laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2022 m. liepos 1 d. 

         Analizę atliko darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas – transporto vadybininkas Ramūnas 

Ragulskis. 

 

2. ANALIZĖS REZULTATAI 

 

2.1. Analizuotų ir vertintų teisės aktų ar kitų dokumentų sąrašas: 

➢ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; 

➢ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi 

kontrolės vykdymo susisiekimo ministrui priskirtose valdymo srityse tvarkos aprašas (LR 

susisiekimo ministro 2022 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3-200 redakcija); 

➢ Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi akcinėje bendrovėje 

„Detonas“ patvirtintų 2021 m. rugsėjo 6 d, įsakymu Nr. K1-063; 

➢ AB „Detonas“ pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, 

sąrašas patvirtintas 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. K1-063; 

➢ AB „Detonas“ korupcijos prevencijos politika. 

        

2.2. Vertinimo metodika 

 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo atlikta teisės aktų ir dokumentų turinio 

analizė. 

 

2.3. Veiklos srities monitoringas 

 



Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir 

deklaravimo srityje nebuvo atliktas. 

  

2.4. Analizės rezultatas 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir 

deklaravimo srityje buvo vertintas pagal Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo 

tvarkos rekomendacijas 

 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika arba korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimas. 

Per analizuojamąjį laikotarpį AB 

„Detonas“ nebuvo užfiksuota Korupcijos 

prevencijos įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų arba korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimų nenustatyta. 

 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir 

priežiūros vykdymas. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio 

kriterijaus. 

 

3. Kai kurių darbuotojų funkcijos, uždaviniai, 

darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Per analizuojamąjį laikotarpį AB 

„Detonas“ darbuotojų susijusių su 

vertinama veikla uždaviniai, vykdomos 

funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka, veiklos kontrolė pakankamai 

išsamiai reglamentuota. 

 

4. Veikla susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų 

ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. 

 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio 

kriterijaus. 

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems 

nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto 

patvirtinimo. 

 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio 

kriterijaus. 

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio 

kriterijaus. 

 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę 

buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

 

Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi AB 

„Detonas“ korupcijos rizikos analizės. 

8. Gauti skundai, pranešimai, pareiškimai dėl 

atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų 

Skundų, pranešimų, pareiškimų dėl kurių 

nebuvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, 



administracinės nusižengimo bylos ar 

tarnybiniai patikrinimai negauta. 

 

9. Priimami sprendimai yra susiję su materialine 

ar kitokia interesanto nauda. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio 

kriterijaus. 

 

10. Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai, kitos 

kontrolės ar priežiūros institucijos arba pats 

viešojo sektoriaus subjektas atliktų vidaus 

patikrinimų metu nustatė veiklos pažeidimų 

analizuojamoje srityje . 

Patikrinimų metu veikos pažeidimų 

analizuojamoje srityje nenustatyta 

 

         

 

 

 

3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS 

VEIKSNIAI 

 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai  viešųjų ir privačių interesų derinimo ir 

valdymo deklaravimo veiklos srityje, pateikiant jų įvertinimą (maža, vidutinė, didelė) 

 

Eil. 

Nr. 

Rizikos veiksnio rūšis Įvertinimas 

(maža, vidutinė, 

didelė) 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

Išoriniai ir sisteminiai rizikos veiksniai 

neaiškių ar nesuderintu teisės aktų, reguliuojančių viešųjų ir privačių 

interesų derinimo ir valdymo deklaravimo AB „Detonas“ 

reglamentavimą nenustatyta.  

 

Vidiniai rizikos veiksniai 

strateginės ir veiklos politikos,  procedūros, vidiniai teisės aktai 

pakankamai apibrėžia ir reglamentuoja viešųjų ir privačių interesų 

derinimo ir valdymo deklaravimo tvarką. 

 

Individualūs rizikos veiksniai 

nežinojimo, amoralumo, spaudimo darbo aplinkoje, interesų konfliktų 

deklaracijos nepildymo atvejų nenustatyta. 

 

Darbo proceso rizikos veiksniai 

neskaidrių ar neaiškių sprendimų priėmimo, silpno darbo procesų 

organizavimo ar nuolatinio pobūdžio procedūrų nesilaikymo, blogos 

organizacijos kultūros, netinkamos darbų ir procesų kontrolės ir 

priežiūros apraiškų viešojo pirkimo veiklos srityje nenustatyta. 

 

 

maža 

 

 

 

 

maža 

 

 

 

 

maža 

 

 

 

maža 

 

 

 



3.1. Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo 

 

Siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnius viešųjų ir privačių interesų derinimo valdymo ir 

deklaravimo srityje tikslinga įgyvendinti šias priemones: 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Atsakingas 

vykdytojas 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamas 

rezultatas 

1. Atnaujinti ir patvirtinti Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatų laikymosi akcinėje 

bendrovėje „Detonas“ tvarkos aprašą, į 

kurį būtų įtrauktos ir LR viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo 

nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo 

susisiekimo ministrui priskirtose 

valdymo srityse tvarkos aprašo 

nuostatos su priedais 

AB „Detonas“ 2022-12-31 Naujai patvirtinta 

Viešųjų ir privačių 

interesų derinimo 

įstatymo laikymosi 

AB „Detonas“ 

tvarka atitiks teisės 

aktų reikalavimus 

 


