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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūrą reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 57-2297), LR Vyriausybės 

nutarimas dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo (Žin., 2002 m. Nr. 98-

4339), STT direktoriaus įsakymas dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo 

(Žin., 2011, Nr. 60-2877), taip pat taip pat Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 

2020–06–30 raštu Nr.(4.16)V15-1512. Atsižvelgiant į minėtus dokumentus, uždarojoje 

akcinėje bendrovėje „Neringos energija“ buvo patvirtinta UAB ,,Neringos energijos“ 2020-

2022 metų korupcijos prevencijos programa“ bei UAB „Neringos energija“ 2020-2022 metų 

korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo planas“. 

UAB “Neringos energija” veikla yra licencijuota, ūkinio pobūdžio ir veikia 

centralizuotos šilumos ir energijos gamybos ir tiekimo srityje. UAB „Neringos energija“ yra 

priimti visi teisės aktai ir jais vadovaujantis vykdoma bendrovės veikla. Įmonės darbuotojų 

funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai 

reglamentuoti. 

Tikimybė pasireikšti korupcijai būtų galima tik bendrovės viešųjų pirkimų srityje, bet 

kad užkirsti tam kelią, yra numatytas teisinis reglamentavimas ir saugikliai. Viešuosius 

pirkimus bendrovė atlieka vadovaujantis UAB „Neringos energija“ direktoriaus patvirtintomis 

„Mažos vertės pirkimų Taisyklėmis”, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 

vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų perkančiųjų subjektų įstatymu. 

- pirkimai atliekami griežtai vadovaujantis pirkimų Taisyklėmis; 

- bendrovėje yra sudaryta Viešųjų pirkimų komisija iš 5 (penkių) asmenų; 

- komisijos nariai yra pasirašę nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo 

pasižadėjimus. 
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Per 2020 metus įmonėje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo 2 

straipsnio 2 dalyje nurodyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo 

užfiksuoti tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai už kuriuos numatyta 

administracinė ar tarnybinė atsakomybė, atvejai. Todėl galima teigti, kad UAB „Neringos 

energija“ korupcijos tikimybė negalima. 

 


