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Korupcijos pasireiškimo UAB „Molėtų šiluma“ tikimybės
                             nustatymo aprašymas 
                                     2020-09-09

Vykdydami  UAB  „Molėtų  šiluma“  (toliai  –  Bendrovė)  direktoriaus  įgaliojimą
bendrovės darbuotojai Vilmantas Tūba – direktoriaus pavaduotojas ir Irena Džiužienė – buhalterė –
kadrų inspektorė vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau –
Korupcijos prevencijos įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau –Tvarka), atsižvelgdami į Valstybės ar savivaldybės įstaigų
veiklos  sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo
rekomendacijas, patvirtintas 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“ (toliau
– Rekomendacijos), atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės ir veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą Bendrovėje. Nustatant ir vertinant
korupcijos tikimybę ir Bendrovės veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė,  buvo atsižvelgta  į:  Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  2015-2025
metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537
„Dėl  Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  2015-2025  metų  programos
patvirtinimo“,   Tvarkos 6 punkte ir Rekomendacijų 8 punkte nurodytus kriterijus buvo pasirinktas
Viešųjų pirkimų vykdymo sritis.

Analizuotas laikotarpis – 2019 m. 04 mėn. 01d.– 2020 m. 06 mėn. 30 d.
Atlikti veiksmai:

Atliekant  UAB „Molėtų  šiluma“  veiklos,  susijusios  su  viešųjų  pirkimų  vykdymu,
vertinimą  buvo  bendraujama  su  įmonės  darbuotojais,  analizuoti  vertinimui  pasirinktų  pirkimų
dokumentai ir Bendrovės Viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys dokumentai:

1) Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos,  transporto
ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas;

2) UAB „Molėtų šiluma“ Pirkimų komisijos darbo reglamentas; 3)  Uždarosios
Akcinės bendrovės „Molėtų šiluma“ (toliau – Perkantysis subjektas) mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašas.
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                     4) Įmonės direktoriaus įsakymai dėl komisijų sudarymo, pirkimo organizatorių
paskyrimo;

5) Atsakingų asmenų pareigybių aprašymai, 
6) Vertinimui pasirinktų pirkimų dokumentai.

                      Teisinis pirkimų reglamentavimas. Bendrovė visus pirkimus vykdo vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų 
srities perkančiųjų subjektų, įstatymo nuostatomis bei pagal patvirtintą metinį pirkimų planą. 
Bendrovės viduje visą pirkimų procesą reglamentuoja: UAB „Molėtų šiluma“ mažos vertės pirkimų
vykdymo tvarkos aprašas (priedas Nr. 1) bei Pirkimų komisijos darbo reglamentas (priedas Nr. 2). 
Metinis pirkimų planas kuris pradedamas rengti IV metų ketvirtį ir jo planavimas siejamas su 
Bendrovės metinio veiklos biudžeto sudarymu.
                     Interesų konflikto valdymas ir reglamentavimas. Kadangi didžiausia interesų konflikto
grėsmė Bendrovėje kyla pirkimų metu visi  Bendrovės darbuotojai gali dalyvauti viešųjų pirkimų 
procedūrose tik užpildę interesų deklaracijas,  o esant interesų konfliktui privalo nusišalinti.
                    Vertinimo laikotarpiu Bendrovė vykdė tik mažos vertės pirkimus. Vertinimo metu 
didžiausias dėmesys buvo skirtas didžiausią vertę turėjusiems darbų pirkimams ( „Šilumos tinklų 
statybos rangos darbų Amatų g. 6; 8 Molėtuose pirkimas“ ir „Šilumos tiekimo tinklų statybos ir 
remonto rangos darbų J. Janonio g. ir Jaunimo g. Molėtuose pirkimas“). Pirkimams vykdyti buvo 
sudarytos pirkimo komisijos (įsakymas -priedas Nr. 3) visa informacija konkursų dalyviams 
pateikiama ir susirašinėjimas vykdytas CVP IS priemonėmis (pirkimo dokumentai – priedas Nr. 4). 
           Nustatyta , kad atliekant pirkimus nevisais atvejais užtikrinama, kad būtų atskirtos pirkimų 
inicijavimo ir priežiūros, organizavimo ir atlikimo, pasiūlymų vertinimo ir vykdymo kontrolės 
funkcijos.
             Pagal Bendrovėje susiklosčiusią praktiką, pirkimo iniciatorius formuoja poreikį, pirkimų 
komisija arba pirkimo organizatorius organizuoja šio poreikio tenkinimą (atlieka konkretų pirkimą) 
ir po to iniciatorius prižiūri ir kontroliuoja pirkimų sutarties įgyvendinimą.

Pirkimų inicijavimo etape nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
     - Neatskirtos pirkimus inicijuojančių ir vykdančių asmenų funkcijos: 
     - Įmonėje pirkimų iniciatoriais paskirti asmenys taip pat yra paskirti ir viešųjų pirkimų komisijos
nariais.
 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-11-30 įsakymu Nr. 1S-174 patvirtintos
Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijos nustato
pirkimo iniciatorių, viešųjų pirkimų komisijos funkcijas. Situacija, kai tas pats asmuo ir formuoja
pirkimo poreikį, ir dalyvauja pirkimo vykdyme, yra nerekomenduotina antikorupciniu požiūriu ir
todėl egzistuoja neskaidrių sprendimų priėmimo rizika.  

SIŪLYMAS:
Atsakingiau  vertinti  viešųjų  pirkimų  iniciatorių  paskyrimo  ir  viešųjų  pirkimų

komisijos nariais atvejus, rekomenduojama atskirti pirkimų iniciatorių ir viešųjų pirkimų komisijos
narių funkcijas arba, atsižvelgiant į mažos įmonės specifiką, pirkimo iniciatorių,  dalyvaujantiems ir
pirkimo komisijose, priimtiems sprendimams skirti papildomą  dėmesį.



IŠVADA:
UAB  „Molėtų  šiluma„  viešųjų  pirkimų  vykdymo  sistemos  reglamentavimas

vertintinas kaip užtikrinantis kontroliuojamą ir skaidrų šio proceso įgyvendinimą, įmonė reikalingas
prekes, paslaugas ir darbus įsigyja racionaliai naudodama tam skirtas lėšas.  Vadovaujantis KPĮ 6
str. 4 d. 5 p. UAB „Molėtų šiluma“ priskiriama prie įmonių kuriose egzistuoja korupcijos rizika,
darytina išvada, kad UAB „Molėtų šiluma“ įmonės viešųjų pirkimų srityje  korupcijos pasireiškimo
minimali  tikimybė  egzistuoja.  Dėl  mažos  įmonės  specifikos  tie  patys  asmenys  yra  ir  pirkimų
iniciatoriai ir dalyvauja pirkimų komisijoje. 
Pažymėtina, kad korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo  metu  vertinta  įmonės  veiklos  sritis  yra  reglamentuota  vidaus  administravimo  teisės
aktais.  

Tyrimą atliko: V. Tūba .....................................
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