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Vadovaujantis Korupcijos analizes atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimq
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. lsakymu Nr.2-170,,DeI valstybes ar savivaldybes

istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo
rekomendacijq patvirtinimo" UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" 2020 m. III ketvirti atliktas
korupcijos pasireiSkimo tikimybes vie5qjq ir privadiq interesq derinimo valdymo srityje nustatymas.

Analizuotas 20 1 9-0 1 - 0l - 2020-08-3 0 laikotarpis.
Korupcijos pasirei5kimo tikimybg, vadovaudamasi UAB ,,PaneveZio autobusq parkas"

generalinio direktoriaus 2019 m. rugsejo 11 d. isakymu Nr.21 suteiktais igaliojimais, nustate
teisininke Daiva Noreikiene (veikianti pagal2020-05-08 d. Teisiniq paslaugq teikimo sutarti).

Nurodytoje veiklos srityje korupcijos rizikos analize atliekama pirmq kartq.

Analize atlikta dokumentiniu bDdu, formaliuoju metodu, analizuojantimones teises aktus.
Tikrinamuoju laikotarpiu analizuojamose srityse korupcinio pob[dZio nusikalstama veika

ar kito tapataus pob[dZio, tadiau maLiau pavojingo teises paZeidimo, uL, kuri numatyta
administracine, tarnybine (drausmine) ar kitokia atsakomybd, nebuvo nustatyta.

1. Asmenq, privalaniiry deklaruoti interesus, ratas.

Pareig4 deklaruoti vie5uosius ir privadius interesus nustato Lietuvos Respublikos vie5qjq ir
privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatymo (toliau - fstatymas) 4 straipsnio
nuostatos - 3 dalies 5 punkte nustatyta, kad istatymo nuostatos del privadiq interesq deklaravimo
akciniq bendroviq ir uZdarqjq akciniq bendroviq, kuriq akcijos, suteikiandios daugiau kaip ll2 balsq
visuotiniame akcininkq susirinkime, nuosavybes teise priklauso valstybei ar savivaldybei
(savivaldybems), Siq bendroviq patronuojamqjq (dukteriniq) akciniq bendroviq ar uldarg)4 akciniq
bendroviq stebetojq tarybq, valdybq nariams, strukturinit4 padaliniy vadovams ir jt4 pavaduotojams;
o pagal Sio straipsnio 8 punkt4 - perkaniiosios organizacijos vadovams, perkandiojo subjekto
pirkim4 komisiit4 nuriums, perkandiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus
asmenims, perkandiojo subjekto atliekamq pirkimq procedDrose dalyvaujantiems ekspertams,
vie1oio pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pa5to paslaugq srities
perkandioj o subj ekto, koncesij os ini ci at oriams.

Valdybos nariai, generalinis direktorius deklaracijas turi pateikti nedelsiant, bet ne veliau
kaip per 30 kalendoriniq dienq, po deklaruojandio asmens i5rinkimo, priemimo ar paskyrimo i
pareigas dienos arba po deklaruojandio asmens statuso igijimo dienos (fstatymo 5 straipsnio 1

dalis).



Perkandiqjq subjektq pirkimq komisijq nariai, asmenys, perkandiqjq subjektq vadovq
paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkandiqjq subjektq atliekamq pirkimq procedurose
dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaracij4 pateikia arba patikslina iki dalyvavimo
pirkimq procedlrose pradZios, joj" nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimq proced[rose.
Perkandiqjq subjektq pirkimq komisijq nariai, asmenys, perkandiqjq subjektq vadovq paskirti atlikti
supaprastintus pirkimus, perkandiqjq subjektq atliekamq pirkimq procedrlrose dalyvaujantys
ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikg deklaracijos, neturi teises dalyvauti pirkimq proced[rose ir
turi b[ti atSaukti i5 atitinkamq pareigq ([statymo 5 straipsnio 6 dalis).

2. Reglamentavimas.

Privadiq interesq deklaracijr4 pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykliq, patvirtintq
Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos 2012 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. KS-84 (toliau -
Taisykles), 39 punkte nustatyta, kad deklaravimo procedtrq administravimo, dirbandiq asmenq
konsultavimo, informacijos pateikimo VTEK, Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq
derinimo valstybineje tarnyboje istatymo ir Taisykliq vykdymo kontroles funkcijas atlieka
atitinkamq istaigq vadovai arba jq paskirti igalioti atstovai (tarnybines etikos specialistai, atitikties
pareigflnai, struktlriniq padaliniq vadovai ir pan.), o del pirkimq vykdytojo pirkimq komisijq nariq,
asmenq, pirkimq vykdytojq vadovq paskirtrl atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimq vykdytojq
atliekamq pirkimq proced[rose dalyvaujandiq ekspertq, pirkimo iniciatoriq perkandiqjq
organizacijq ar perkandiqjq subjektq vadovai arba jq igalioti asmenys. Taisykliq 41 punkte
nustatyta, kad institucijose ir istaigose turi b[ti patvirtintas pareigq, kurias einantys asmenys privalo
deklaruoti privadius interesus, s4ra5as.

Vie5qjq pirkimq istatymo 21 straipsnio 2 dalis nustato, kad Perkandioji organizacija,
siekdama uZkirsti keli4 pirkimuose kylantiems interesq konfliktams, turi reikalauti, kad kiekvienas
Sio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo pirkimo proced[rose dalyvautq ar su pirkimu susijusius
sprendimus priimtq tik prie5 tai pasiraSgs konfidencialumo pasiZadejim4 ir Vie5qjq pirkimq
tamybos kartu su Vyriausi4ja tarnybines etikos komisija nustatytos formos nesali5kumo deklaracij4.
Sias deklaracijas pasira5o visi viesqjq pirkimq komisijq nariai (prie5 pradedant darb4 vie5qjq
pirkimq komisijoje).

UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" nuolatines pirkimq komisijos darbo reglamento,
patvirtinto imones generalinio direktoriaus 2018 m. birZelio 12 d. isakymu Nr. 35, 3 punkte
nustatyta, kad Komisijos narys, prie5 pradedamas darbq Komisijoje, turi pasira5yti nesaliSkumo

deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4. Reglamente nera detaliai nustatyta darbuotojo, galimai
patekusio i interesq konflikto situacijq, nusi3alinimo procedlra, nusi5alinimo proced$ros del
privadiq interesq konflikto. Siekiant uZtikrinti tinkam4 vie5qjq ir privadiq interesq konfliktq
prevencijos sistemos funkcionavim4, nustatyti galimas interesq konfliktq gresmes ir numatyti
priemones joms iSvengti rekomenduotina patikslinti 5i dokument4.

Kitq teises aktq, reglamentuojandiq vie5qlq ir privadiq interesq valdym4, imoneje nera.

3. Teisds akt4, reglamentuojaniiq interes4 derinimq, vykdymas.



Bendroves interneto puslapyje skyriuje ,,Bendroves valdymas" skelbiama informacija apie

imones akcinink4 (PaneveZio miesto savivaldybe), valdybos narius bei bendroves vadovybg, taip

pat pateikta nuoroda i Siq asmenq vie5qjq ir privadiq interesq deklaracijas. Taip pat nurodyta, kad

UAB "PaneveZio autobusq parkas" paskelbe desimt aktualiq vie5qjq ir privadiq interesq deklaracijq,

vienq turto deklaracij4 ir penkiq darbuotojq, atrenkandiq vieSqjq pirkimq laimetojus, privadiq

interesq deklaracijas. Toks informacijos vie5inimas laikytinas pakankama korupoijos rizikq
maLinandiapriemone.

Valdybos darbo reglamento 26 punkte nustatyta, kad valdybos narys neturi teises balsuoti,

kai valdybos posedyje sprendZiamas su jo veikla valdyboje susijgs ar jo atsakomybes klausimas.

Civilinio kodekso 2.87 straipsnio 5 dalyje Quridinio asmens valdymo organo narys privalo vengti

situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieitarauja qr gali prieYtarauti juridinio qsmens

interesams) nurodytu atveju valdyba sprendZia del valdybos nario nu5alinimo nuo balsavimo

priimant sprendim4 konkrediu klausimu.
Kas ir kokia tvarka kontroliuoja, ar deklaruoti privadius interesus privalantys valdybos

nariai tinkamai $,kdo aukSdiau nurodytas prievoles, nereglamentuota. Valdybos pirmininke
informavo, kad naujai i5rinktiems valdybos nariams primena jq prievolg pateikti vieSqjq ir privadiq

interesq deklaracijas, po to VTEK duomenq bazdje patikrina, ar visi valdybos nariai jas pateike.

Siekiant uZtikrinti interesq konfliktq rizikos maLinimq auk5diausiuose imones valdymo
organuose, tikslinga svarstyti klausim4 del detalesnio interesq konfliktq valdymo reikalavimq
reglamentavimo.

UAB ,,Paneve1io autobusq parkas" generalinio direktoriaus2}I9 m. gruodZio 6 d. isakymu
Nr. 32 ,,Del darbuotojq, privalandiq deklaruoti privadius interesus, sqra5o patvirtinimo" nustatytos

darbuotojq pareigybes bei funkcijos, kurias atliekant darbuotojai privalo deklaruoti privadius

interesus. Tuo padiu isakymu personalo inspektorei - sekretorei pavesta su isakymu pasira5ytinai

supaZindinti esamus ir naujai paskirtus jame.nurodytus asmenis, o pirkimq specialistui - uZtikrinti
kad vieSqjq pirkimq procedflrose dalyvautq tik deklaravg privadius interesus asmenys.

PaZymetina, kad pasikeitus fstatymui, nluo 2020 m. nustatyta prievole privadius interesus

strukturiniq padaliniq vadovams it j,+ pavaduotojams. UAB ,,PaneveZio autobusq parkas"

generalinio direktoriaus 2019 m. gruodZio 6 d. isakyme Nr. 32 Sios pareigybes nenurodytos, todel
tikslinga sprgsti klausim4 del minimu isakymu patvirtinto pareigybiq s4raSo patikslinimo.

Bendroves generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 12 d. isakymu Nr. 50 sudaryta

nuolatine pirkimq komisija, jos nariais paskirti penki darbuotojai.

UAB ,,PaneveZio autobusr4 parkas" generalinio direktoriaus 2018 m. balandLio 26 d.

isakymu Nr. 26 personalo inspektorius-sekretorius paskirtas atsakingu uZ vadovo, pavaduotojo,

vie5qjq pirkimq proced[rose dalyvaujandiq ekspertq privadiq interesq deklaravimo prieZiiir4.

Remiantis Vyriausiosios tarnybines etikos komisijos interneto svetaineje

(https://www.vtek.ltldeklaraciju-paieska) skelbiama informacija, nustatyta, kad ne visi bendroves

pirkimq organizatoriai ir Nuolatines vie5qj'q pirkimq komisijos nariai yra deklaravg pareigas,

susijusias su vie5aisiais pirkimais - M. V. deklaracijoje nurode, kad atlieka imones supaprastintus

pirkimus, tadiau nepateikta informacija, kad jis dalyvauja vie5ojo pirkimo komisijos darbe, taip pat

yra pirkimq iniciatorius, Kiti komisijos nariai pateike deklaracijas bei jose nurode, kad dalyvauja

atitinkamai inicij uoj ant ir vykdant vie5uosius prikimus.



4

Bendroves generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 13 d. isakymu Nr. 6 paskirti 7
darbuotojai, vykdantys pirkimq iniciatoriq funkcijas. K. P., J.1,. nepateike deklaracijos.

Deklaracijq duomenq viesumas yra prevencind priemone elgtis skaidriai, nesukelti
abejoniq del veiklos neSali5kumo, taip pat turetq sudaryti s4lygas visiems suinteresuotiems
asmenims susipaZinti su pirkimus vykdandiq asmenq deklaracijq duomenimis bei iSsklaidyti
abejones, kad priimti sprendimai galejo biiti Sali5ki, todel 5i situacija taisytina.

UAB ,,PaneveZio autobusq parkas" pirkimq organizavimo ir vykdymo taisykliq, patvirtintq
imones generalinio direktoriaus 2018 m. rugsejo 12 d. isakymu Nr. 50, 13.4 papunktyje nustatyta,
kad pirkimo otganizatorius vykdo nesali5kumo deklaracijq ir konfidencialumo pasiZadejimq
registro pieLiit}. Ne rediau kaip kart4 per metus turi perZiireti Siq registrq duomenis ir patikrinti,
ar visi Pirkimq komisijos nariai, pirkimq organizatorius, uZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo
yra pasira5g neSali5kumo deklaracij4 ir konfidencialumo pasiZadejim4. Bendroves vadovui paskyrus
nauj4 pirkimo otganizatoriq ar patvirtinus naujos Pirkimq komisijos sudeti, asmuo, atsakingas uZ
Sio registro tvarkym4, uZtikrina, kad pirkimo organizatorius, visi naujai sudarytos pirkimrl
komisijos nariai, pries pradedami darbE, pasira5ytq ne5alijkumo deklaracij4 ir konfrdencialumo
outttuou"#3;*u 

pirkimq vykdymo procedlras reglamentuo.jandiuose imones teises aktuose
nenustatyta, kas ir kokia tvarka susipaZista su deklaracijq duomenimis, siekiant uZtikrinti, kad
darbuotojai nepatektri i situacijas, galindias sukelti interesq konflikt4. Manytina, kad toks
reglamentavimas siekiant uZtikrinti tinkamq vie3qfq ir privadiq interesq konfliktq valdymo
prevencij4, nepakankamas ir vertintinas kaip korupcijos rizikos veiksnys. Siekiant tinkamai
suvaldyti privadiq interesq konfliktq ir vykdyti jq prevencij4, tikslinga reglamentuoti susipaZinimo
su vieSqiq ir privadiq interesq deklaracijq duomenimis tvark4, kontroles mechanizm4, nustatyti
prevencines priemones.

Taip pat tikslinga organizuoti darbuotojq, turindiq prievolg deklaruoti privadius interesus,
kvalifikacijos kelim4, mokymus interesq konfliktq valdymo srityje, Sviesti apie bttinybg irasyti vis4
informacij4 apie visus privadius interesus, galindius sukelti konflikta su viesaisiais interesais.

I5vados:

{vertinus veikl4 pagal Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 5 punkto
kriterijq, formaliai Sio kriterijaus poZymiq imoneje yra, tadiau atsiZvelgiant i i5destytus teises aktus
ir i5destytas aplinkl'bes, darytina i5vada, kad korupcijos pasireiskimo tikimybe privadiq interesq
derinimo srityje yra minimali. UAB ,,PanevdZio autobusq parkas" viesqjq ir privadiq interesq
konfliktq valdymo prevencija vykdoma, tadiau turetq btti tobulinama, biitent:

l. Numatyti vie5qjq pirkimq komisijos darbe dalyvaujandiq bei maZos vertes pirkimus
vykdandiq darbuotojq deklaravimo ar nusi5alinimo procedfras, iSsamiai reglamentuoti viesqjq ir
privadiq interesq derinime kontrolg;

2. vykdyti nuolating Privadiq interesq deklaracijq turinio stebesen4 ir kontrolg;



3' Sviesti interesus deklaruojandius darbuotojus apie brltinybg irasyti vis4 inform acij4 apievisus privadius interesus, galindius sukelti konflikt4 su viesaisiais interesais. Sudaryti s*lygas
atsakingam asmeniui bei kitiems atsakingiems darbuotojams dalyvauti mokymuose viesqiq irprivadiq interesq derinimo tema.

L. e. generalinio direktoriaus pareigas Arnoldas GraLys

Daiva Noreikiene, tel. 8 6 86 99120, el. p. daiva,nor'ekleqe_Q@gmail;com


