UAB,,JONKrcO VANDENYS"

KoRupcrJos plsrnnrSKrMo rrKrMyBEr NUSTATyTI vInSU.lU pIRKIMU
INICIJAVIMO, ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLES SRITYJE UAB
,,JoNISKro VANDENYS" 2ol7 METAIS
ATLIKTOS ANALIZES IR VERTINIMO APRASYVT,q.S
20t7 m. rugsejo 26 d. Nr. I
JoniSkis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus 2011-05-13 isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos
sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe nustatymo rekomendacijomis,
UAB ,,Joni5kio vandenys" buhaltere Ilona Varanauskiene atliko korupcijos pasireiSkimo tikimybes
nustatym4. AtsiZvelgiant iveiklos sridiq atitikti kriterijams, numatytiems Korupcijos prevencijos
istatymo 6 str. 3 d., ir i Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamybos direktoriaus pavaduotojo
2013-06-12 ra5t4 Nr. 4-01-364 ,,Del korupcijos tikimybes nustatyno", korupcijos tikimybes
nustatymas pasirinktas atlikti UAB ,,JoniSkio vandenys" veiklos srityje: vieSqjq pirkimq vykdyme,
laikotarpiu nuo 2016 m. rugpjldio 1 d. iki20l7 m. liepos I d.

Analizuota ir vertinta istaigq veiklos sritis: prekiq, darbq ir paslaugq vie5ieji pirkimai
(veiklos sritis atitinka l-ietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies
punkte nustatyt4 kriterijq).
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Analizuotas ir vertintas laikotarpis: nuo 2016 m.III ketvirdio pradZios iki 2017 m. II
ketvirdio pabaigos.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas atliktas ivertinant pasirinktos veiklos srities
teisini reglamentavimq, UAB ,,JoniSkio vandenys" nustatytq procedfiry atitikim4 auk5tesnes galios
teises aktams, ar sprendimai priimti laikantis nustatytq proced[ry, ar yra nustatyta sprendimq
priemimo ir vykdymo lkontrole.
Atliekant UAB ,,Joni5kio vandenys" veikl4 vie5qjq pirkimq srityje' analizuoti teis6s
aktai:
1. Lietuvos Respublikos viesqjq pirkimq veikl4 reglamentuojantis istatymas;
2. UAB ,,JoniSk.io vandenys" veiklos nuostatai;
3. UAB ,,JoniSk.io vandenys" supaprastintq vieSqjq pirkimq taisykles;
4. UAB ,,JoniSkio vandenys" direktoriaus isakymai.
Vertinta bendroves darbuotojq veikla ir administracines proceduros, terminai, priimti
sprendimai vie5qjq pirl<imq srityj e.

Nustatyti rizikos veiksniai, sudarantys galimybg korupcijai atsirasti, ir sitrlymai
neigiamos itakos panaikinimo ir sumaZinimo:

1.

dOl

jq

pirkimq kornisijos
palankls
santykiai ar
gali
susiformuoti
nariq
rotacijos ir kaitos principas. Tokiu bldu tarp komisijos
del subjektyviq prieZasdiq gali buti pradeti taikyti skirtingi tiekejq vertinimo kriterijai.
NepakanJcamas procedlrq reglamentavimas. NeuZtikrintas vieSqiq

ISVnlA: Galima teigti, kad UAB ,,Joni5kio vandenys" vie5qjq pirkimq vyk

organizavimo veikla yra tinkamai reglamentuota. Tadiau, vykdant funkcijas, k
pasireiSkimo tikimybg galimai didina tai, kad vie5qjq pirkimq komisija nera rotuojama. N
tikrinam4 laikotarpi nebuvo gauta nei viena tiekejo pretenzija, nepaskirtas subjektas
nagrineti. Nera paskirto darbuotojo ar strukturinio padalinio, nustatyta tvarka vy
pasirinktinai vie5qi q pirkimq atlikimo procedur4.
Siuloma - siekiant Salinti vie5qjq pirkimq veikl4 veikiandius korupcijos rizikos
rekomenduojama: vykdyi viesqjq pirkimq komisijos rotacij4; paskirti asmeni, kuris
pasirinktinai vie Srj q pirkimq atlikimo proceduras.
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