UAB KAUNO BUTŲ ŪKIO
VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO, APRAŠYMAS
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – LR KPĮ)
Nr. IX-904, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti UAB
Kauno butų ūkio veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar)
vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai,
bendrovėje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas.
Atsižvelgiant į veiklos sričių atitiktį kriterijams, numatytiems LR KPĮ 6 str. 3 d.,
analizuojant bendrovės veiklą vertinti viešieji pirkimai: jų organizavimas ir vykdymas, teisinis
reglamentavimas.
Analizuotas laikotarpis 2017-12-01 d. – 2018-09-30 d.
KPT atliko pagal Bendrovės generalinio direktoriaus pavedimą teisininkė Neringa
Vaitkevičienė, kontaktiniai duomenys: tel. 8-65294207, el.p. neringa.vaitkeviciene@kbu.lt.
UAB Kauno butų ūkio viešųjų pirkimų vykdymą ir organizavimą vykdo Teisės ir pirkimų
poskyris.
Vertinant bendrovės Teisės ir pirkimų poskyrio veiklą pagal LR KPĮ 6 str. 3 d. nurodytus
kriterijus, manytina, kad gali egzistuoti korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes pagrindiniai šio
poskyrio uždaviniai ir funkcijos, galimai, atitinka šį kriterijų:
- Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Tam, kad įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje bendrovės veiklos
srityje buvo išanalizuoti teisės aktai, nurodyti žemiau, ar bendrovėje yra laikomasi šiuose teisės
aktuose nustatytos sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo, veiklos kontrolės tvarkos, nustatytų
terminų:
1. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);
2. „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai“, patvirtintos
LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831;
3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas (Žin., 1944-12-31,
Nr.102-2049);
4. UAB Kauno butų ūkis darbo tvarkos taisyklės, patvirtintos generalinio direktoriaus 201801-31 d. įsakymu Nr. 8a;
5. „UAB Kauno butų ūkio techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimo, atlikimo ir
įforminimo tvarka“, patvirtinta generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu
Nr.96a;
6. „UAB Kauno butų ūkio viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės“, patvirtintos generalinio
direktoriaus 2018-02-28 d. įsakymu Nr.16a;
7. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
Taikyti duomenų rinkimo ir vertinimo metodai: LR teisės aktų ir dokumentų analizė; UAB
Kauno butų ūkio vidaus teisės aktų ir procedūrų dokumentų analizė; viešai prieinamos informacijos
stebėjimas ir analizavimas.
KPT nustatymui pagal analizuojamą bendrovės veiklos sritį buvo naudojamas Valstybės ir
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė
nustatymo rekomendacijų klausimynas (priedas Nr.1), patvirtintas Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2001 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170.

UAB KAUNO BUTŲ ŪKIO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO
VERTINIMAS
Išanalizavus UAB Kauno butų ūkio vykdomų viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą,
užpildžius Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijų klausimyną, patvirtintą Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2001 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr.2-170, nustatyti galimi korupcijos rizikos veiksniai,
susiję su LR KPĮ 6 str. 4 d. 5 p. nustatytu kriterijumi, tačiau nors pagal vieną iš septynių vertinimo
kriterijų, reglamentuotų LR KPĮ, UAB Kauno butų ūkio veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo sritis yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama įgyvendinant bendrovės veiklą, laikantis teisės aktų,
sprendimų priėmimo kontrolės procedūrų, todėl, galima daryti išvadą, kad bendrovėje didelės
korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta.
Atlikus analizę nustatyta, kad bendrovės vykdomi viešieji pirkimai yra tinkamai
reglamentuoti; bendrovės patvirtinti vidaus teisės aktai neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams;
vidaus dokumentai atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus; bendrovėje yra nustatyta
darbuotojų atsakomybė, kuri įtvirtinta pareiginiuose nuostatose, visiškos materialinės atsakomybės
sutartyse; apie bendrovės vykdomus viešuosius pirkimus yra skelbiama viešai per centrinę viešųjų
pirkimų informacinę sistemą (CVP IS), visi atlikti viešieji pirkimai yra registruojami bendrovės
pastatų ūkio valdymo sistemoje (PUV), elektroniniame žurnale, analizuojamu laikotarpiu jokių
pažeidimų viešųjų pirkimų srityje nenustatyta.

