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Jonavos raj ono savivaldybes administracij ai

2020-to-t &N'.

ISvnI,q, DEL KoRUPCIJoS PASIREISKIM

TIKIMYBES UZDAROJOJE AKC INEJE

BENDROVEJE,,JONAVOS PASLAUGOS'6

Vadovauj antis Lietuvos Respublikos korupc

'r,yriausybes2}17 m. kovo 15 d. nutarimu Nr.

sa lfQa?

1

s

prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos

,,Del Lietuvos Respublikos vyriausy rc:,t2002

m. spalio 8 d. nutarimo Nr. 1601 ,,Ddl korupcijos izikos analizes atlikimo tvarkos patviftinimo,,,
pakeitimo", atsiZvelgiant i Valstybes ar savivaldybe
istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuola :lidele

korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo
Respublikos specialirljrl tyrimq tarnybos direktoria

rekomendacijas

ir

vadovaujantis

Lit,:tuvc,s

2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nrr. 2-170

UAB ,,Jonavos paslaugos" buvo atliktas korupcijos ikimybes nustatymas ir vertinimas, anr lli:,,ruota s
laikotarpis nuo 2019 m. III ketvirdio iki 2020 m. II ketvirdio. Vertinimas atliktas dokunerntiniu

btdu, formaliuoju ir palyginimo metodais.
UAB ,,Jonavos paslaugos" veiklos sritys,

iose egzistuoja didele korupcijos pasi..eir,lkimo

tikimybe, buvo vertinama pagal Lietuvos Respub kos Specialiqjq tyrimq tarnybos direktrtriaus
patvirtintas rekomendacijas ir Siuos kriterijus, num
us Lietuvos Korupcijos prevencijos stiLtymo
6 straipsnyje:
1) padaryta korupcinio pobudZio n

2) pagrrndrnes funkcijos yra kontroles ar pr

uros r,ykdymas;

3) atskirq valstybes tamautojq funkcijos,

viniai, darbo ir sprendimq priemim: lvarka

bei atsakomybe nera i5samiai reglamentuoti;

4) veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, engvatq ir kitokiq papildomq teisiq srLteikimu
ar apribojimu;
5) daugiausia priima sprendimus, kuriems

ikia kitos valstybes ar savivaldybes islaigos

patvirtinimo;
6) naudrrjama valstybes ar tarnybos paslapti udaranti informacija:

7) anksi:iau atlikus korupcijos rizikos anali

, buvo nustatyta veiklos

trlkumq.

Atliekant vertinim4 buvo perZitrr0ta:
1)

UAB ,,Jonavos paslaugos" 2020-2022 m

2019-12-27 direktoriaus isakymu Nr. 14-783:

korupcij os prevencij os pro grama, pa lvi rtinta

2) UAB ,,Jonavos paslaugos,. korupcijos

programos igyvendini mo 202,0 -20122

metq priemonirl plano vykdymas;
3) UAB ,,Jonavos ppslaugos.,darbo tvar

taisyklds, patvirtintos 20Ig-04-30 dir ek toriaus

isakymuNr. 14-201a;
4) UAB ,,Jonavos paslaugos" darbuotojq

5) UAB

,,Jonavos paslaugos,, vadovq, specialistq

ir

tarnautojq, komunalirio lkio

darbininkq bei daugiabudiq namq prieZiDros ir kito kio darbininkq darbo apmokejimo
nuostartai;
6) UAB,,Jonavos paslaugos., direktoriaus
kymai personalo klausimais;

7) 2014-08-11 direktoriaus isakymu Nr. A-220 patvirtintas vie5ojo pirkimo l:ornisiios
darbo reglamentas;
8) 2019-09-01 isakymu

Nr. 1A-527 a patvi inta vieSqjq pirkimq organizavtmo tva kar;
teises aktai ir dokumentai, k iais UAB ,,Jonavos paslaugos,, darbrrotoiai

9) Kiti

vadovauj asi vykdydami j iems pri skirtas fu nkcij as.

Tyrimo metu nustatyta:
1) Per analizuot4laikotarpi UAB ,,Jonav

istatymo

2 str. 2 dalyje nurodytq korupcinio

b[dZio nusikalstamq korupcinio lrobldZio
idimq atvejq nebuvo nustatyta, skrinc:lq bei

ir kitq tapataus pobldZio

nusikalstamq veikq

paslaugos" Lietuvos Respublikos korr_rpcij os

parei5kimq negauta. UAB,,Jonavos paslausos,,

sudarytos galimybes imones darbuotoiams.

kitiems asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir

a

apie galimus korupcinio pob[dZio nusikalstamq

imi5kai) imones vadov4 ar atsakingrl arsmeni

kq irlar kitq tapataus pobtdZio, tadiar nrrLiau

pavojingq teises paZeidimq imoneje faktus.

2) UAB ,,Jonavos paslaugos" kontroles ir rieZi[ros vykdymas nera pagrindine
:urrkcijer.
{monei nera suteikti igaliojimai r,ykdyti veikl4,
irtq priLiureti, kaip kiti fiziniai ar irridinia.i
asmenys laikosi istatymq, kitq teises aktq ar r,ykdyti ontroles funkciias.

3) Darbuotojq funkcijos, uZdaviniai
darbuotojq pareiginiuose nuostatuose,

UAB

atsakomybe
..J

patvirtintose 2018-04-30 direktoriaus isakymu Nr.
4) UAB ,,Jonavos paslaugos,, veikla nera

1

yra iSsamiai

reglarnentuoti

vos paslaugos" darbo tvarkos taisy.<lese,
-201a.

ijusi su leidimq, licencijq, lengvatq ir kitokirl

papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu.

5) Daugumai UAB

,,Jonavos paslaug

direktoriaus

priimamq sprendimu

L.eikia

bendrovds vieninteles akcininkes Jonavos rajono savivaldybes, atstovaujamos
Jonavos riiiono
savivaldybes administracij os, pritarimo ir suderinim

6) UAII

,,Jonavos paslaugos., veikloje

naudojama valstybes

ar

tarnybos partlaptj

sudaranti informacij a.

7) Specialiqjr4 tyrimq tarnyba teises aktg
,,

Jonavo s pas I augo

s

"

analizuoj amu laikotarpiu neatl i

atyta tvarka korupcijos rizikos analizr:s UAB

UAB ,,Jonavos paslaugos., vykdydama vi qjq pirkimq planavimo,
iniciavimo.ryl,idvmo.
sutardiq kontroles ir prieZiDros procedDras
ujasi Lietuvos Respublikos vie5qjr pirkirnq
istatymu, 2014-08-11 direktoriaus isakymu Nr. 1A 220 patvirtintu vie5ojo pirkimo komisrjor;
darlbo
reglamentu, 2020-04-14 direktoriaus
1 vieSqjq pirkimq organizavimo, 2J gr,-09_01
isakymu

isakymu

Nr. 1A-527a patvirrinta vie5qjq

pirki

q organizavimo tvarka ir

kitais teises

reglamentuoj andiais viesqjq

pirkimq tvarkq. Vie5ie i pirkimai vykdomi elektroniniu bfldu
IS sistem4, CPO ir pagal imoneje patvirtintas tv

UAB

,,Jonavos paslaugos,,

tiksliai

aktais

pc,r

CVp

anuoja einamq metq pirkimus. 2020-05-14

s

Nr. 1A- 157 yra patvirti
paslaugq planas. Planas yru viesai sk
direktoriaus isakymu

htrp$!lwrvw, i orLavospasl au

2020 m. numatomq
biamas

pirkti darbq, prt,:kiq ir
imones internetineje svetaineie:

irkimai

[mones darbuotojai, kurie inicijuoja ir

2018 m. sausio 1 d. isigaliojusiu VieSqjq

rzuoja viesuosius pirkimus, vadovarriantis

ir

pri adiq interesrl derinimo valstybineje larlrybo.je
istatymu, deklaruoj a privadius interesus, pateikiant

Korupcijos pasireiSkimo tikimybds patik

imo i5vados:

1) Atlikus korupcijos tikimybes vertini

UAB,,Jonavos paslaugos,,

nustatytz:, kad

korupcijos pasireiSkimo tikimybe imoneje nera dide

2) UAIB ,,Jonavos

paslaugos,. direktorius kasmet atsiskaito uZ
imones veikla Jc,navos
rajono savivaldybes tarybai. 2019 m. veiklos
ita patvirtinta 2020-04-30 Jonavo; r,aiono

savivaldybes tarybos sprendimu
internetineje svetainej e:

Nr.

1TS

://www.ionav

59.

lau

Veiklos ataskaitos yra skelbiamos
Itlstrai psniai/r,eiklos-atask aitos

irnones

.

3) {mones darbuotojams yra sudarytos s4l gos susipaZinti su priimtais
norminiai I aktais,
susijusiais su visais imones darbuotojais (direktoriau
isakymais, taisyklemis, tvarkomis ir tr t.). Nuo
2020-02-0I UAB ,,Jonavos paslaugos,. isidiege dok mentq valdymo
sistem4 ,,Kontora,., per kuriil
darbuotojai buvo supaZindinti su visais galiojandiais monds dokumentais.

4) {moneje galiojandios

taisykles, tvark

dokumentai yra sistemingai atnaujinami, remiantis

,

darbuotojq pareiginiai nuostatai

il

kiti

iojandiais teises aktais. Rengiant tr,arllas

i.r

taisykles yra organizuoj amos diskusij os, apsv

darbuotojq pasiDlymai, Esminiai punktiLi yra

apsvarstomi pasitarimq ir gamybiniq susirinkimq

. Analizuojamu laikotarpiu buvo peri iur.eti ir:

atnauj

inti darbuotoj q parei giniai

nuo statai, vie Sqj q

5) Apie laisvas darbo vietas

pl

imoneje v

imq organizavimo tvarka ir kiti dokurrentai,

vie5ai skelbiama intemetineie svetajneie:

https ://wrwv.i onavospasl au&os. ltlstraipsniai/karj era

6) UAEI ,,Jonavos paslaugos,, nuolat o
Analizuojamu laikotarpiu buvo suorganizuotas vi
aptariami vieSqjq ir privadiq interesq derinimo klausi

nizuojami ivair[s seminarai darbuctoiams.
q pirkimq seminaras, kurio metu buvo plladiai
i korupcijos prevencijos srityse;

7) UAB ,,Jonavos paslaugos" tiksliai

anuoja einamrl metq pirkimus, apie jrLos vie5ai

skelbia internete istatymq nustatyta tvarka, todel

ra uZtikrinamas tiekejrl pasirengimas dalyvauti

pirkimuose, tokiu btdu didinamas skaidrumas,

8) Vie5ieji ir privat[s interesai UAB

,.J

navos paslaugos" deklaruojami laike.rnti.s visq

teises nonnq.

Apibendrinant iSvad4, remiantis Lietuv
numatytais kriterijais bei ivertinus imones taikomas

teigti, kad UAB ,,Jonavos paslaugos" veikloje
imone imasi visq galimq priemoniq j4 dar labiau

Direktorius

Alvyda Derbutaite, tel. 8-349-33 125, el.p.

Respublikos korupcijos prevencijos istatyme
korupcij os tikimybei maLinri, ;galima

pasirei5kimo tikimybe nera didele ir
s

Edmundas Mulokas

