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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“, 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 įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įgyvendinant Šakių rajono savivaldybės 

2021–2023 metų korupcijos prevencijos programą, patvirtintą Šakių rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-94, Kukarskės globos namuose (toliau – globos namai) buvo 

įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymui analizuotos veiklos sritys: 

1. darbuotojų priėmimas į darbą; 

2. gyventojų turto apskaita ir administravimas. 

 

 Sritys pasirinktos vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 

4 d. kriterijais: 

1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika; 

2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

3 p. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu; 

5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo; 

6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 

7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

 

1. lentelė Korupcijos pasireiškimo tikimybė Kukarskės globos namuose   

Nr. Veiklos sritys 
KPĮ 6 str. 4 d. kriterijai 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 

1 Darbuotojų priėmimas į darbą - + + - + - - 

2 Gyventojų turto apskaita ir 

administravimas 

- - + - + - - 
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 Analizę atliko Kukarskės globos namų administratorė Eglė Jociūtė, 2020 m. birželio 26 d. 

globos namų direktoriaus įsakymu Nr. VK- 24 „Dėl už įstaigos korupcijos prevenciją atsakingo 

asmens paskytimo“ paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją Kukarskės globos namuose. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas vykdytas už laikotarpį nuo 2020 m. liepos 1 

d. iki 2021 m. birželio 30 d. 

  

Tam, kad įvertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis darbuotojų priėmimo į darbą 

srityje buvo išanalizuoti  teisės aktai (jų aktualios redakcijos), sprendimai: 

• Lietuvos Respublikos darbo kodeksas; 

• Globos namų nuostatai, patvirtinti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 

23 d. sprendimu Nr. T-151; 

• Globos namų darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. 

įsakymu Nr. VK-41; 

• Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas, patvirtintas direktoriaus 2018 m. gegužės 

25 d. įsakymu Nr. VK-11; 

• Globos namų darbuotojų pareigybių aprašymai; 

• Kukarskės globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos direktoriaus 2018 

m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-36; 

• Neveiksnių asmenų neveiksnumo nustatymo aprašas, patvirtintas direktoriaus 2019 m. 

kovo 25 d. įsakymu Nr. VK-5A; 

• Gyventojų asmens duomenų tvarkymo aprašas, patvirtintas direktoriaus 2018 m. gegužės 

25 d. įsakymu Nr. VK-11; 

• Gyventojų asmeninių pinigini lėšų ir kitų materialinių vertybių saugojimo, naudojimo ir 

apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VK-38.  

Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės 

aktų įgyvendinimui. Įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo 

tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo nuožiūra.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojamas dokumentų analizės metodas, 

leidęs nustatyti globos namų veiklos sričių atitiktis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. 

nustatytiems kriterijams: 

• Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: 

Per analizuojamąjį laikotarpį globos namų veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos 

įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat 

nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar 

kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

Vykdant asmenų įdarbinimą pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar 

kitus panašaus pobūdžio teisės pažeidimus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu 

negauta. 

• Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

Globos namai vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus administravimu. 

Globos namai nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai 

asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų asmenų įdarbinimo srityse. 

• Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 



Per analizuojamąjį laikotarpį globos namų darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos 

funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų 

įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų prieštaravimų. Tačiau dokumentus reikia 

peržiūrėti ir atnaujinti. 

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

suteikimu ar apribojimu. 

Globos namams nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir 

kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti. 

• Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

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

susijusius su globos namų turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, asmenų įdarbinimu, 

kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Globos namuose 

asmenys įdarbinami teisės aktų nustatyta tvarka. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

• Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Per analizuojamąjį laikotarpį globos namai savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su 

įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija 

nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

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

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nėra atlikusi 

korupcijos rizikos analizės globos namuose.  

 

IŠVADA: 

 Atlikus korupcijos rizikos analizę darbuotojų įdarbinimo bei gyventojų turto apskaitoje ir 

administravime pažeidimų ar korupcijos pasireiškimo galimybių nenustatyta. Atskirų darbuotojų 

funkcijos, uždaviniai, atsakomybės, darbo ir sprendimų priėmimo tvarkos yra išsamiai 

reglamentuoti, darbo tvarkos taisyklėse, įsakymuose bei kituose vidaus dokumentuose. Reikia 

peržiūrėti ir atnaujinti pareigybių aprašymus. 

 

 

Parengė 

Atsakinga už korupcijos prevenciją Kukarskės globos namuose  

Administratorė Eglė Jociūtė 

 

 


