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IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

2015-09-18 

Vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d, įsakymu Nr. 2-170, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas viešojoje įstaigoje „Plačiajuostis internetas“ (toliau – Įstaiga). 

Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą atliko Teisės 

skyriaus teisininkas Gediminas Šečkus, vadovaudamasis Teisės skyriaus nuostatais, patvirtintais viešosios įstaigos 

„Plačiajuostis internetas“ direktoriaus 2011 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-81. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2014 m. 

spalio 2 d. iki 2015 m. rugsėjo 18 d. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliekamas 

vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170. Pirmiausia buvo atliekamas Įstaigos veiklos sričių atitikties 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams vertinimas. 

Įstaigos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo vertinamos naudojant 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos parengtą pavyzdinį įstaigos veiklos vertinimo klausimyną (toliau 

– klausimynas). Atliekant vertinimą buvo panaudotas analitinis – aprašomasis metodas – peržiūrėti Įstaigos 

lokaliniai teisės aktai, susiję su Įstaigos funkcijų vykdymu, Įstaigos struktūrinių padalinių nuostatai ir Įstaigos 

darbuotojų pareigybių aprašymai, Įstaigos veiklą reglamentuojančios tvarkos, kiti susiję teisės aktai ir užpildytas 

klausimynas (užpildytas klausimynas pridedamas).  

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, galima teigti, kad egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė pagal šiuos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje 

įtvirtintus kriterijus: daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 

Analizuojamu laikotarpiu korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejų Įstaigoje nenustatyta.  

Įstaiga korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti ketina nuolat peržiūrėti Įstaigai kompetencijai 

priklausančias veiklos sritis, stengiantis šalinti prielaidas korupcijai atsirasti. 
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