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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES ISVADOS PATEIIflMO

UZdaroji akcine bendrove ,,Pagegiq komunalinis 0kis" teikia iSvad4 del korupcijos pasirei5kimo

tikimybes.

PRIDEDAMA. UZdarosios akcines bendroves ,,Pagegiq komunalinis [kis" korupcijos

pasirei5kimo tikimybes vertinimo i5vada.

Direktorius Sausintas Vaidifinas
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UAB,,rAGEGIU KoMUNALINIS frKls, vEII(Los sRritl;, I(uRIosE EGZISUoTA
KoRUpcIJos rrastnBrSlilMo TIKIMyBE, vERTINIMo rSvana

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybes 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiqjq

tyrimq tarnybos direktoriaus 2011-05-13 lsakymu Nr. 2-170, patvirtintomis valstybes ar

savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupciios tikimybe, nustatymo

rekomendacijomis, atliktas UAB ,,Pagegiq komunalinis 0kis" veiklos sridiq atitikties l(orupcijos
prevencijos istatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas. I(orupcijos pasirei5kimo

tikimybes nustatymas atliktas imones materialiniq vertybiq apskaitoje ir tikslingas jq panaudojimas.

{mone yra i5skyrusi ilgalaiki ir trumpalaikiturt4,
Trumpalaikis turtas apskaitomas buhalterineje programoje ProfitWeb ir nura5omas

kiekvieno menesio paskutinE dien4,

Materialiai atsakingas asmuo pateikia sunaudotq medZiagrl nura5ymo akt4 komisijai.

Komisija sudaryta 201 8 metq rugsejo 4 d. isakymu Nr. A- l 8-77 ,,Del atsargq, ilgalaikio,
trumpalaikio turto pirkimo ir nura5ymo komisijos sudarymo". MedZiagq fu mal,averdio inventoriaus

komisij4 sudaro: inZinierius - elektrikas, kontrolierius, buhalterd ir materialiai atsakingas asmuo -
vyr, inZinierius.

Kiekvienq metq ketvirt4 ketvirti atliekama ilgalaikio turto inventofizactja, Direktoriaus

isakymu,, Del inventorizacij os atlikimo" sudaromos komisij os.

{sakymu sudaromos komisijos: tufio buvimo vietose vietines komisiios ilgalaikiam

materialiajam ir nematerialiajam bei atsargos pas materialiai atsakingus asmenis, pinigrl likudiams

s4skaitose ir kasoje, gautinos ir moketinos skolas, nebaigta statyba, gautas turtas pagal panaudos

sutartis. ICekvien4 komisij4 sudaro trys asmenys, vienas komisijos pirmininkas ir du nariai.

Inventorizacijos atlikimo datai nustatomas ilgalaikio turto likutis su likr"rtine vefie, jos metu jei

turtas yra nebenaudoiamas del nusideveiimo ir yra laikomas sandelyje, o jo likutine vertd yra maLa,

materialiai atsakingas asmuo pra$o komisijos leidimo, nura5yti. Materialiai atsakingas darbuotojas

sustato ilgalaikio turto nura5ymo akt4 ir pateikia nura5ymo nuolatines komisijos nariams, kuri

sudaryta 2018 metq rugsejo 4 d. isakymu Nr. A- 1 8'77. Akte paZymima koks kiekis ir koks

ilgalaikis turtas yra nura5omas, bei tolimesnis jo panaudojimas. Atlikus inventorizacijqyra
sustatomas ilgalaikio turto inventorizacijos apraSas, kuriame pasira5o komisijos nariai ir materialiai

atsakingas asmuo.

Vertinimo metu del irnones materialiniq vertybiq apskaita ir tikslingas jq panaudojimo

paZeidimq nenustatyta.

I5vada apie korupcijos pasirei5kimo tihimybes UAII ,,Pagdgiq komunnlinis iikis"
I5analizavus UAB ,,Pagegiq komunalinis [kis" veiklos sritis pagal parinktus korupcijos

prevencijos pasireiSkimo tikimybes nustatymo kriterijus darytina i5vada, kad lcorupcijos tikimybe

egzistuoja, tadiau ji yra kontroliuojama,

Skundrl bei pareiSkimq del galimq korupcinio pob[dZio nusikaltimq negauta.

Parenge:

UZ korupcijos prevencijos'ir kontrolg atsakingas asmuo
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