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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 10 

straipsnio 1 dalimi ir  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246, IV skyriaus „Išvados dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo parengimas ir korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių mažinimo ar pašalinimo 

priemonių nustatymas“ nuostatas, Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre (toliau – 

Centras) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas tarnybinio transporto 

naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje.  

Atliekant Centro tarnybinio transporto naudojimo ir naudojimo kontrolės srityje  analizei 

buvo pasirinktas laikotarpis nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki 2022 m. rugsėjo 6 d., siekiant įvertinti realų 

korupcijos rizikos laipsnį buvo atlikta teisės aktų ir įstaigos dokumentų turinio analizė. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo metu buvo renkama informacija: 

1. Analizuojami įstatymai, Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai, reglamentuojantys 

korupcijos pasireiškimo tvarką; 

2. Analizuojami Centro vidaus dokumentai, kurie nustato vidinę tvarką įgyvendinant Šiaulių 

rajono turizmo ir verslo informacijos centro paskirtas funkcijas, siekiant nustatyti 

korupcijos pasireiškimo faktus; 

3. Analizuojama Centro darbuotojų pateikta informacija, siekiant nustatyti, ar laikomasi 

teisės aktų nuostatų. 

Centras naudojasi tarnybine transporto priemone vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-1127 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė yra Šiaulių rajono savivaldybė, vadovaujančių darbuotojų, turinčių teisę naudotis 

tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašo nustatymo“ ir Šiaulių rajono turizmo ir 

verslo informacijos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 7 „Tarnybinių lengvųjų 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centre 

taisyklės”. 

 Centro tarnybine transporto priemone gali naudoti įstaigos darbuotojai, įtraukti į darbuotojų, 

turinčių teisę naudotis tarnybos reikmėms tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą, 

o Centro vadovaujančiųjų darbuotojų, kurie turi teisę naudotis įstaigos tarnybinėmis transporto 

priemonėmis, pareigybių sąrašą tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorius. 

Darbuotojų naudojimasis tarnybine transporto priemone yra fiksuojamas kelionės lapuose. 

Kelionės lapai išduodami ne ilgesniam kaip iki einamojo mėnesio pabaigos laikotarpiui. Kelionės 

lapai paskutinę mėnesio dieną perduodami Centro finansininkui-konsultantui. 

Tarnybinio transporto saugojimo vieta patvirtinta Centro direktoriaus 2013 m. liepos 24 d. 

įsakymu Nr. 13 „Dėl automobilio naudojimo ir saugojimo“. 

Tarnybinio transporto priemonės sunaudojimo kuro norma nustatyta Centro direktoriaus 2013 

m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 12 „Dėl automobilio kuro normos nustatymo“. 

Centro tarnybinė transporto priemonė pažymėta vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A-1131 „Dėl tarnybinių lengvųjų 

automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra Šiaulių rajono 

savivaldybė, taisyklių patvirtinimo“. 



 Centro tarnybinėje transporto priemonėje įrengta GPS/GSM kontrolės sistema ir apsaugos 

sistema.  

Įvertinus Centro veiklos analizę tarnybinio transporto priemonės naudojimo ir naudojimo 

kontrolės srityje priimtus sprendimus, jų organizavimą, vykdymą, kontrolę, teisės aktus, kuriais 

vadovaujamasi siekiant tinkamai naudotis tarnybine transporto priemone, galima konstatuoti, kad 

korupcijos tikimybė gali egzistuoti, tačiau remiantis esančiais teisės aktais, ši sritis yra valdoma ir 

pakankamai reglamentuota. Tiriamuoju laikotarpiu nebuvo gauta pranešimų ar faktų, įrodančių, kad 

darbuotojai ar kiti asmenys būtų piktnaudžiavę  turimais įgaliojimais ar kitais būdais neteisėtai 

naudoję tarnybinę transporto priemonę. 
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