
 

 

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS SOCIALINĖS GLOBOS 

CENTRE „VIJA“ 

2020 m. spalio 30 d. 

Kaunas 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu  

Nr. 2-170, buvo atliktas Socialinės globos centro „Vija‘ (toliau – Globos namų) korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas.  

Analizuotas 2020 m. sausio 1 – spalio 30 d. laikotarpis.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymą atliko direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui 

Ernesta Petruškevičienė.  

 

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, 

reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, 

privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat 

valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar 

kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar 

netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios 

asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal 

valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant nurodytas 

veikas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai 

ir/ar vidiniai ir/ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai. 

Korupcijos rizikos veiksniai – sąlygos, įvykiai ir aplinkybės, galinčios sudaryti prielaidas 

korupcijai. 

 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus: 

 

1. kriterijus „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“.  

Per analizuojamąjį laikotarpį Globos namuose neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. 

Globos namuose sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti 

Globos namų direktorių ir (ar) asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės 

pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 37) 361671, el. paštu info@vijoscentras.lt ; interneto 

svetainėje www.vijoscentras.lt  

 Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio 

teisės pažeidimus Globos namuose korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta. 

mailto:info@vijoscentras.lt
http://www.vijoscentras.lt/


 

 

 

 

 

 

 

2. kriterijus „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.  

Globos namų funkcijos nėra susijusios su kontrolės ar priežiūros vykdymu.  

 

3. kriterijus „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.  

Globos namuose dirbantys darbuotojai yra samdomi pagal darbo sutartis (nėra valstybės 

tarnautojai). Darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra 

reglamentuoti Globos namų nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių 

aprašymuose, kitose Globos namų direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos tvarkose. Darbuotojai su 

dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas 

ir atskaitingumas reglamentuotas Globos namų direktoriaus  ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

 

4. kriterijus „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu“. 

Globos namų veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ar kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu.  

 

5. kriterijus  „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo“.  

Globos namai  – valstybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos 

sprendimus, susijusius su Globos namų turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais 

pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Globos namų 

viešųjų pirkimų organizatorius ar viešųjų pirkimų komisija prekes, paslaugas perka vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymo nuostatomis. Pirkimai vykdomi per centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP 

IS), centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) arba apklausos būdu.  

Globos namai esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo, nepriima. 

 

6. kriterijus „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.  

Globos namų funkcijos nėra susijusios su šiuo kriterijumi, tokia informacija Globos namai 

nedisponuoja.  

 

7. Kriterijus „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.  

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko 

korupcijos rizikos analizės Globos namuose ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti 

Globos namų veiklos trūkumai ar pateiktos rekomendacijos jiems šalinti. 

 

IŠVADA 

 

Išanalizavus Globos namų veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Globos namuose, darytina išvada, kad Socialinės 

globos centre „Vija“ korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.  

 

Parengė:  

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui Ernesta Petruškevičienė 


