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DĖL IŠVADOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintu Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, 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“ patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis, Prienų globos namuose buvo įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas veiklos srityje – paramos 

gavimas.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Prienų globos namų personalo specialistė 

Vita Matulytė. 

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę vadovautasi 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“ patvirtintu Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu. Taikyti metodai: teisės aktų 

analizė. 

Analizuotas laikotarpis 2021 m. I ket. – 2021 m. IV ket. (laikotarpis pasirinktas atsižvelgiant į 

paramos gavimo – panaudojimo proceso trukmę, apimančią kalendorinius metus). 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

klausimynu, LR labdaros ir paramos įstatymu. 

Įstatymo 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad asmenys tampa paramos gavėjais ir įgyja teisę 

gauti paramą tik šio įstatymo nustatyta tvarka gavę paramos gavėjo statusą. Prienų globos namams 

2004-05-04 Juridinių asmenų registre suteiktas paramos gavėjo statusas. 



 

Analizuojamu laikotarpiu paramą Prienų globos namams 16 asmenų, įmonių/įstaigų žr. 

lentelę). 

Prienų globos namų 2021 metais gauta parama 

Eil. 

Nr. 

Paramos teikėjas Paramos 

suma, 

Eur 

Paramos tikslas 

1. Maisto bankas 13,14 Maisto produktai 

2. Nijolė Bartusevičienė 1,50 Konservuotos daržovės 

3. UAB „Daukšiagirio sodai“ 9,00 Obuoliai, obuolių sultys 

4. UAB „Vigesta“ 155,26 Maisto produktai 

5. Maisto bankas 11,01 Maisto produktai 

6. Inga Sinicienė 9,90 Maisto produktai 

7. Mankė Gintarė 0,37 Maisto produktai 

8. VšĮ  Laisvės TV 0,70 Sausainiai 

9. Maisto bankas 0,90 Maisto produktai 

10. AB „Maxima International Sourcing“ 4582,50 Apyvokos reikmenys, drabužiai 

11. AB „Žemaitijos pienas“ 115,33 Glaistyti varškės sūreliai, jogurtas 

12. Maisto bankas 9,87 Maisto produktai 

13. Maisto bankas 10,47 Maisto produktai 

14. Maisto bankas 15,71 Maisto produktai 

15. UAB „Gintarinė vaistinė“ 39,20 Vitaminai C ir D 

16. Maisto bankas 11,34 Maisto produktai 

17. Maisto bankas 7,75 Maisto produktai 

18. Maisto bankas 9,20 Maisto produktai 

19. Maisto bankas 11,90 Maisto produktai 

20. Maisto bankas 10,09 Maisto produktai 

21. Maisto bankas 16,41 Maisto produktai 

22. KIBUH E.V- Vokietija 377,91 Asmens reabilitacijai, slaugai, 

higienai skirtos priemonės, 

medicininis ir buitinis inventorius 

23. Maisto bankas 12,49 Maisto produktai 

24. Maisto bankas 12,23 Maisto produktai 

25. Maisto bankas 10,59 Maisto produktai 

26. Maisto bankas 13,69 Maisto produktai 

27. Maisto bankas 7,73 Maisto produktai 

28. UAB „Skinija“ 13,70 Kojinės 

29. Maisto bankas 14,41 Maisto produktai 

30. Anoniminė 37,00 Asmens reabilitacijai, slaugai 

skirtos pagalbinės priemonės 

31. Maisto bankas 11,34 Maisto produktai 

32. Maisto bankas 3,42 Maisto produktai 

33. Maisto bankas 12,68 Maisto produktai 

34. Maisto bankas 21,66 Maisto produktai 

35. Maisto bankas 11,51 Maisto produktai 

36. Maisto bankas 9,67 Maisto produktai 

37. Maisto bankas 17,30 Maisto produktai 



 

38. Maisto bankas 13,75 Maisto produktai 

39. Maisto bankas 14,82 Maisto produktai 

40. Maisto bankas 18,75 Maisto produktai 

41. Maisto bankas 1,39 Maisto produktai 

42. Maisto bankas 17,72 Maisto produktai 

43. Maisto bankas 9,57 Maisto produktai 

44. Maisto bankas 17,06 Maisto produktai 

45. Maisto bankas 13,15 Maisto produktai 

46. Maisto bankas 9,55 Maisto produktai 

47. Maisto bankas 15,82 Maisto produktai 

48. Maisto bankas 11,03 Maisto produktai 

49. Maisto bankas 12,58 Maisto produktai 

50. Maisto bankas 12,89 Maisto produktai 

51. VšĮ Prienų ligoninė 1226,10 Vienkartinės medicininės veido 

kaukės 

52. Maisto bankas 16,18 Maisto produktai 

53. Maisto bankas 11,16 Maisto produktai 

54. Maisto bankas 23,72 Maisto produktai 

55. Prienų rajono savivaldybės administracija 12,17 Vienkartinės apsauginės veido 

kaukės 

56. UAB „Valentis Pharma“ 2680,00 Gudobelių tinktūra 

57. Maisto bankas 3,93 Maisto produktai 

58. VšĮ  Laisvės TV 450,50 Respiratoriai ir vienkartinės kaukės 

59. Maisto bankas 15,73 Maisto produktai 

60. Maisto bankas 12,67 Maisto produktai 

61. UAB „Daukšiagirio sodai“ 18,50 Obuoliai, obuolių sultys 

 

Vadovaujantis LR labdaros ir paramos įstatymo 8 straipsnio 5 dalimi, ne su visais paramos 

teikėjais buvo sudarytos sutartys, kadangi parama gali būti priimama ir be sutarčių, jeigu nenustatomos 

papildomos paramos davėjo sąlygos ir paramos gavėjas neprisiima jokių įsipareigojimų. 

Paramos gavimo faktas įforminamas dokumentais, turinčiais visus LR buhalterinės apskaitos 

įstatymo 13 straipsnyje išvardytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Jei parama gaunama 

anonimiškai materialinėmis vertybėmis, įsakymu paskiriama komisija, kuri suskaičiuoja ir įvertina 

gautą paramą ir surašo aktą, kuriame nurodomas paramos teikėjas, paramos dalykai, jų kiekis, vertė ir 

suma. Gautos paramos įvertinimo aktą pasirašo komisijos nariai.  

Gautą paramą materialinėmis vertybėmis, kurių vertė nėra nurodyta jokiuose dokumentuose, 

komisija įvertina paramos gavimo dieną galiojančiomis analogiškų ar panašių daiktų kainomis, 

įvertinus jų nusidėvėjimą. Vadovaujantis komisijos surašytu ir direktoriaus patvirtintu paramos 

įvertinimo ir užpajamavimo aktu, materialinės vertybės užpajamuojamos buhalteriniuose 

dokumentuose. 



 

Gautos paramos apskaita tvarkoma vadovaujantis LR labdaros ir paramos įstatymu, LR 

buhalterinės apskaitos įstatymu, LR viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu. Paramos gavimą ir 

naudojimą kontroliuoja vyriausiasis buhalteris. 

Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai paramos gauta iš „Maisto banko“- maisto produktų. 

Labdara ir parama gautų maisto produktų tvarkymo aprašas patvirtintas  2018 m. birželio 15 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-96 „Dėl labdara ir parama gautų maisto produktų tvarkymo aprašo 

patvirtinimo ir atsakingų asmenų skyrimo“. 

Labdarai ir paramai skirtas maistas – gautas iš Maisto banko, tą pačią dieną yra 

užpajamuojamas Prienų globos namų buhalterinėje apskaitoje, maisto produktų sandėlyje. Labdarai ir 

paramai skirtas maistas, gautas iš Maisto banko, nurašomas gyventojų maitinimui pagal nurašymo aktą, 

atsižvelgiant į gautų maisto produktų galiojimo terminus. 

Parama piniginių lėšų per analizuojamą laikotarpį nebuvo gauta. 

 

Analizuotoje srityje nagrinėtina: 

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Per analizuojamąjį laikotarpį nebuvo 

užfiksuoti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai, taip pat nebuvo užfiksuotų mažiau 

pavojingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia 

teisinė atsakomybė, atvejų. 

Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Prienų globos namų 

darbuotojų funkcijos ir atsakomybė yra nustatytos pareigybių aprašymuose, įstaigos direktoriaus 

įsakymuose. Darbuotojai su dokumentais supažindinami pasirašytinai. Tačiau nei įstaigai, nei 

atskiriems darbuotojams nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems 

nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje 

valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu, todėl 

nustatyta, kad vertinamose veiklos sritys neatitinka kriterijaus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar 

priežiūros vykdymas“. 

Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Gautą paramą suskaičiuoja ir įvertina įsakymu paskirta 

komisija. Paramos komisija paskirta Prienų globos namų direktoriaus 2021 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 

V-11 „Dėl komisijos paramos priėmimo bei ilgalaikio turto perdavimo eksploatacijai sudarymo“. 

Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ar apribojimu. Analizuota sritis nesusijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu, todėl nenagrinėtina. 



 

Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. Vertintoje srityje sprendimų priėmimo procedūros yra reglamentuotos LR teisės aktais ir 

įstaigos vidaus teisės aktais. 

Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Per analizuojamą 

laikotarpį nagrinėtoje srityje „Paramos gavimas“ nebuvo naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį 

sudaranti informacija. 

Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. Veiklos 

trūkumų nustatyta nebuvo. 

 

IŠVADA: 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Prienų globos namuose laikotarpiu nuo 

2021-01-01 iki 2021-12-31 veiklos srityje „Paramos gavimas“ išanalizavus surinktą informaciją 

darytina išvada, kad ši veiklos sritis yra reglamentuota įstatymais ir kitais teisės aktais. Konkrečių 

korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių vertintoje srityje „Paramos gavimas“, kurie sudarytų galimybę 

korupcijos apraiškoms, nenustatyta. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad vertintoje srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė egzistuoja, tačiau yra minimali, rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra 

valdoma. 

 

SIŪLYMAI: 

1. Siekiant išvengti korupcijos rizikos veiksnių, pasikeitus teisiniam reguliavimui, teisės aktų 

pasikeitimus laiku peržiūrėti, analizuoti ir jais vadovautis. 

2. Prienų globos namų internetinėje svetainėje viešai skelbti informaciją apie gautą paramą.. 

3. Organizuoti Globos namų darbuotojų mokymus ir kursus, korupcijos prevencijos, norminių 

teisės aktų antikorupciniu požiūriu vertinimo temomis. 

 

Direktorė                                                                                                 Inga Barkauskienė 

 

 

 

 

Vita Matulytė, tel. (8 319) 60 368 


