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1. BENDRA INFORMACIJA 

          

        Vykdant Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. birželio 08 d. įsakymu Nr. 3-307 

patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro valdymo sričių korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašo 33 pnk., korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, surašant motyvuotą išvadą atlikti 

viešojo pirkimo srityje. 

         Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis 2002 m. gegužės 28 d. 

patvirtintu Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, ir Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 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“. 

         Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 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 pirkimų įstatymas;  

➢ Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas; 

➢ „AB „Detonas“ viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas“ patvirtintas  direktoriaus 2020 

m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V1-29; 

➢ „AB „Detonas“ prekių, paslaugų ir darbų pirkimo taisyklės“ patvirtintos 2018 m. kovo 13 d. 

valdybos posėdžio protokolu Nr.1; 

➢ „Viešųjų ir Privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi 

Akcinėje Bendrovėje „Detonas" tvarka“ patvirtinta  direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. 

įsakymu Nr. K1-79; 

➢ AB „Detonas“  2020 m. pirkimo komisijos posėdžių protokolai Nr. P/2020/01, P/2020-03, 

P/2020-05, P/2020-06, P/2020-08, P/2020-09, P/2020-10,P/2020-11, P/2020-12, P/2020-15, 

P/2020-17, P/2020-21, P/2020/22, P/2020/23, P/2020-24, P/2020-25; 

➢ 2020 m. birželio 15 d. advokatų kontoros LEXIMUM teisinė nuomonė dėl perkančiosios 

organizacijos teisinio statuso 

➢ AB „Detonas“ 2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita; 

➢ AB „Detonas“ įstatai; 



➢ UAB „In Salvo“ Nepriklausomo auditoriaus išvada - finansinių ataskaitų sudarytų iki 2020 

gruodžio 31 d. auditas; 

➢ AB „Detonas“  2020 m. finansinė ataskaita; 

➢ Informacija apie 2020 m. atliktus pirkimus. 

        

2.2. Vertinimo metodika 

 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą buvo atlikta dokumentų analizė, teisės aktų ir 

dokumentų peržiūra, viešai prieinamos informacijos peržiūra.  

 

2.3. Veiklos srities monitoringas 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas viešojo pirkimų srityje, surašant motyvuotą išvadą 

buvo atliktas: 

2018 m. rugsėjo 25 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas rodo, kad AB „Detonas“ 

korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja; 

2019 m. rugpjūčio 26 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės vertimas rodo, kad AB „Detonas“ 

vykdant viešuosius pirkimus, korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja arba jos pasireiškimo 

tikimybė yra minimali. 

Atliktuose korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimuose viešojo pirkimų srityje rekomendacijų ir 

priemonių korupcijos rizikos veiksniams mažinti nebuvo pateikta. 

 

2.4. Analizės rezultatas 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešojo pirkimo srityje buvo vertintas pagal 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje pateiktus kriterijus. 

          

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

Per analizuojamąjį laikotarpį AB „Detonas“ nebuvo užfiksuota Korupcijos prevencijos įstatymo 2 

straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat nebuvo 

užfiksuota teisės pažeidimų atvejų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar 

kitokia teisinė atsakomybė. 

          

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio kriterijaus. 

         

 3. Atskirų valstybės tarnautojų 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 

apibrėžta. 

           

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 kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio kriterijaus. 

          

 6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

AB „Detonas“ veikla neatitinka šio kriterijaus. 

           

7. Ankščiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba  nėra atlikusi AB „Detonas“ korupcijos rizikos analizės. 

 

3. VEIKLOS SRITIES VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS 

VEIKSNIAI 

 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai  viešojo pirkimo 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 viešojo pirkimo AB 

„Detonas“ reglamentavimą nenustatyta.  

 

Vidiniai rizikos veiksniai 

strateginės ir veiklos politikos,  procedūros, vidiniai teisės aktai 

pakankamai apibrėžia ir reglamentuoja viešojo pirkimo 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 

 

Pagal vertinimo kriterijus korupcijos rizikos veiksniu viešojo pirkimo srityje AB „Detonas“ 

nenustatyta, todėl priemonių  korupcijos rizikos veiksniams mažinti ar panaikinti neteikiame. 

 

 


