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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES N ATYMO

2018 m. rugsejo 24 d. Nr. TICI-13
Palanga

Palangos turizmo informacijos centras, v Lietuvos Respublikos

ikos specialiqjq tyrimqkorupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio nuostatomis, Lietuvos

tarnybos Klaipedos valdybos nutarimu, ir Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos apraSu,

patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybes 2002 m. spalio g d., atli korupcij os pasirei5kimo

tikimybes nustatym4. Korupcij os pasireiskimo tikimybes nustatymo rezul i pateikiami i5vadoje.

PRIDEDAMA. ISvada del korupcijos pasireiskimo tikim
pirkimq vykdymas Palangos turizmo informacij os centre,,.

nustatymo ,,Vie5qjq

Direktore
Rasa Kmitiene
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Palangos turizmo informacijos centras (toliau - Centras),

Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio n

specialiqjq tyrimq tarnybos Klaipedos valdybos nutarimu, ir Korupcij

tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausybes 2002 m.

valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja di

tikimybe, nustatymo rekomendacij as, patvirtintas Lietuvos Respublikos

direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 ,,Del

veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiski

rekomendacijq patvirtinimo", atliko korupcijos pasireiskimo tikimybes

egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatym4 ir

Analizuojamas laikotarpis 2017 m. III ketvirtis - 20lg
miesto savivaldybes istaiga: Palangos turizmo informacijos centras.

tikimybes nustatym4 ir vertinim4 veiklos srityse atliko palangos turi
direktore Rasa Kmitiene. Analizuojamos palangos turizmo informacij

Vi e i qi q p ir kimq vy kdyma s.

Rengiant iSvad4 nagrinejami Siuo laikotarpiu galiojg teises

viesqiq pirkimq vykdymo procesus, analizuojami centro vidaus dok

vie5qjq pirkimq vykdym4, analizuojamos viesqiq pirkimq procedlros.

pareigybiq aprasymai, direktoriaus isakymai ir kiti teises aktai, kuriai
darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas. Analizuojant pladi

atkreipiamas demesys i viesojo pirkimo etapus, sudarytq sutardiq

informacija, ar ndra interesq konfliktq, ar paskirti atsakingi nepriekaisti

atskirtos funkcijos.

Nustatyta:

l. Darbuotojq funkcijos, uZdaviniai bei atsakomybe yra

pareigybiq aprasymuose, Palangos turizmo informacijos centro

tvarkos taisyklese. Pladiau analizuojant viesqjq pirkimq sriti, 2017 m. li
informacijos centro vadovd patvirtino viesqiq pirkimq planavimo, ijavimo, organizal'imo,
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atlikimo ir atskaitomybes tvarkos apras4, kurio siekiama uZtikrinti v
principq laikym4si perkandiojoj e organtzacrjoje ir sudaryti s4l

rezultatyviai naudoti perkandiajai organizacijai skirtus asignavimus ir ki
d. direktoriaus isakymu Nr. 30P-1 aprasas papildytas nuostata, jog

vadovo igalioti darbuotojai gali vykdyti mazos vertes pirkimus kai

darbq vie5ojo pirkimo sutarties verte nevirsija 3000 eury @e pvM).

galima teigti, jog aprase apibreZiamos pagrindines viesqiq pirkimq

pirkimq iniciatoriq funkcijos, atskaitomybes tvark4, taip pat nustato v

inicijavimo, organizavimo ir atlikimo tvark4. vykdyti viesuosius pirkim

reputacij os darbuotoj ai : neteisti ; nepiktnaud Liauja psichotropinemis,

medZiagomis; niekada nebuvo nusalinti ar atleisti is pareigq. Taip pat

pasira5gs konfidencialumo ir nesaliskumo deklaracijas, kuriq laikosi ir
naudoja, tik atliekant darbo funkcijas, uztikrina, kad ji netaptq zinoma

asmenims ir neatskleidZia jos tretiesiems asmenims.

Analizuoj ant darbuotojq pareigybes, pastebima, j og istaigo.

kolektywi (5 asmenys), nera tinkamai atskiriamos darbuotoiq

darbuotojq, jog b[tq galima darbuotojui priskini tik vien4 sriti uZ kuri4 ji
b[tent jam priskirtoje srityje, Pavyzdziui, viesqjq pirkimq organizatori

vadybininkas, kuris taip pat yra atsakingas uZ korupcijos prevencijq

prieZi[r4 - priskirta kasininko pareigybe. viesuosius pirkimus (mineta

iki 3000 eurq (be PVM), gali vykdyti kiti rurizmo vadybininkai ir vyr.

istaigoje yra pirkimq iniciatoriai. Kalbant apie prieZi[r4 ir kontrolg, i
ir atsako uL perkandiosios organizacijos atliekamus viesuosius

orgaruzacuos.

2. Palangos turizmo informacijos centro direktore

nereikia steigejo - savivaldybes tarybos arba savivaldybes

suderinimo.

3. Palangos turizmo informacijos centro veikloje

paslapti sudaranti informacij a.

4. Specialiqjq tyrimq tarnyba teises aktq nustatyta tvarka

Palangos turizmo informacij os centre neatliko.

5. Per analizuojam4 laikotarpi palangos

uZfiksuota korupcinio pobldZio nusikalstamq veiklq ir kitq

q pirkimq pagrindiniq

taupiai, efektyviai ir

le5as. 2017 m. spalio 20
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Direktore

ISvada:

Atlikus Palangos turizmo informacijos centro veiklos

korupcij os pasirei5kimo tikimybe istaigoj e minimali. viesiej i pirkimai

sutartys su tiekejais skelbiamos cvP IS, stengiamasi pirkimuose

tiekej4.

vertinim4 nustatyta, kad

i skaidriai, sudarytos

daugiau nei vien4

Rasa Kmitiene
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