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       Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos prevencijos 

įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr.2-170, buvo atliktas AB 

„Kiaulių veislininkystė“ (toliau - Bendrovė) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 

laikotarpis nuo 2016 m. rugsėjo 30 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

1. Kriterijus – „Padarytas korupcinis nusikaltimas“. 

Per analizuojamąjį laikotarpį bendrovėje neužfiksuotas korupcinis nusikaltimas, teisės pažeidimai, tarnybinė 

(drausminė) ar kitokia atsakomybė. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus 

teisės pažeidimus bendrovėje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.   

Bendrovėje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti direktorių ir asmenį 

atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus 

panašaus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima : telefonu  

(8 422 ) 60512, el. paštu kiauliuveislininkyste@kiauliuveislininkyste.lt. 

2. Kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“ 

AB „Kiaulių veislininkystė“ nėra kontrolę ar priežiūrą vykdantis subjektas. AB „Kiaulių veislininkystė“ (toliau 

– Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį ir 

organizacinį savarankiškumą. Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos 

Respublikos teisės aktais ir įmonės įstatais. 

Bendrovė, vykdydama veiklą, laikosi Valstybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo, 

patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1052 „Dėl Valstybės valdomų 

įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimo gairių aprašo patvirtinimo ir koordinuojančios institucijos paskyrimo“ 

ir Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu NR.665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių 

teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatų.  

Bendrovės įstatuose, vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.3D-290 „Dėl 

pagalbos veislininkystės taisyklių patvirtinimo“     numatytas pagrindinis veiklos objektas - veislinių kiaulių 

produktyvumo kontrolė, veislinių kiaulių kontrolinis penėjimas, kontrolinis skerdimas ir skerdenų vertinimas, 

veislininkystės apskaitos tvarkymas.  

3. Kriterijus – „Bendrovės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei  

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ 

Bendrovės darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra 

reglamentuoti įmonės įstatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašymuose, 

direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir buhalterinėse tvarkose. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. 

Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas direktoriaus ir darbuotojų pareiginiuose 

nuostatuose ir patvirtintoje valdymo struktūroje. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. 

4. Kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo“. 
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AB „Kiaulių veislininkystė“ yra perkančioji organizacija. Bendrovei reikalingų įsigyti prekių, paslaugų ar 

darbų planavimas vykdomas, atsižvelgiant į praėjusių metų poreikį. Viešųjų pirkimų planą tvirtina bendrovės 

direktorius. Kai dėl nenumatytų aplinkybių perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kurie neįtraukti į metinį 

pirkimų planą, pirkimų planas koreguojamas. Viešieji pirkimai, atliekami vadovaujantis pagal patvirtintas 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles arba kitais LR  Viešųjų pirkimų įstatyme numatytais būdais. 

Pirkimui pasibaigus, nupirktos prekės, paslaugos ar darbai kartu su liudijančiais dokumentais (PVM sąskaitos-

faktūros, sąskaitos – faktūros, perdavimo- priėmimo aktais, kiti dokumentai) yra registruojami ir fiksuojami 

bendrovės buhalterinėje apskaitoje. Užpajamuotas įsigytas turtas, paslaugos ar darbai nurašomi pagal 

sunaudojimo normas. Faktiniai likučiai sutikrinami atliekant inventorizacijas. Turtas, kuris tampa 

nereikalingas, netinkamas yra nurašomas LR Vyriausybės nustatyta tvarka. 

 

5. Kriterijus – „Naudojama valstybės  ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“ 

Darbuotojai ir valdybos nariai yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus dėl informacijos konfidencialumo. 

Per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės esminių 

pažeidimų bendrovėje nenustatyta. 

6. Kriterijus – „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 

Šiuo kriterijumi nesivadovauta, nes korupcijos Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės AB 

„Kiaulių veislininkystė“ neatliko. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė AB „Kiaulių 

veislininkystė“ analizuojamu laikotarpiu (nuo 2016-09-30 iki 2017-09-30) vertintina kaip nedidelė. 
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