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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VĮ IGNALINOS 

ATOMINĖJE ELEKTRINĖJE 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos 

analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu 

Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės patvirtinimo“, atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“ buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas VĮ Ignalinos atominės 

elektrinės (toliau – VĮ IAE) veiklos, vykdant VĮ IAE turto nuomą ir įvairių paslaugų teikimo srityje. 

Anksčiau šioje veiklos srityje pasireiškimo tikimybė nenustatinėta. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą VĮ IAE atliko Prevencijos skyrius. 

2021-09-10 korupcijos pasireiškimo tikimybės veiklos srityse už laikotarpį nuo 

2020-01-01 iki 2021-08-31 buvo atliekamas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas, 

pasirenkant veiklos sritį, kuri atitiktų Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalies 2 ir 5 punkte numatytiems kriterijams „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar 

priežiūros vykdymas“ ir „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ ir ar galėtų būti priskirta prie veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai: dokumentų ir teisės aktų 

analizė, peržiūrint analizuoto struktūrinio padalinio nuostatus, pareigybių aprašymus, VĮ IAE ir kitus 

teisės aktus (kuriais savo darbe vadovaujamasi vykdant funkcijas), reglamentuojančius analizuotą 

veiklos sritį. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę buvo užpildytas Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų priede pateiktas pavyzdinis veiklos analizavimo klausimynas. 

Vertinant VĮ IAE veiklos, vykdant VĮ IAE turto nuomą ir įvairių paslaugų teikimo 

srities atitiktį Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje 
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numatytiems kriterijams, remtasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. Šiose rekomendacijose 

nurodoma, kad laikoma, jog vertinant atitikimą veiklos srities priskyrimo prie sričių, kuriose galimai 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dėl atitikimo Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies: 

2 punkte Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Vertinama, kad 

įstaigos veikla atitinka šį kriterijų, jei nustatoma, kad įstaigai (įstaigos padaliniui, įstaigos valdymo 

sričiai priklausančiai įstaigai, atskiriems valstybės tarnautojams ar darbuotojams) suteikti įgaliojimai 

vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi 

įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, 

nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu. 

5 punkte Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Vertinama, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos 

veikla atitinka šį kriterijų, kai (įstaigos padaliniams, įstaigos valdymo sričiai priklausančiai įstaigai, 

atskiriems valstybės tarnautojams ar darbuotojams) suteikti įgaliojimai savarankiškai priimti 

sprendimus, susijusius su valstybės ar savivaldybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, 

viešaisiais pirkimais, taip pat sprendimus administracinio reglamentavimo, administracinių paslaugų 

teikimo, viešųjų paslaugų teikimo administravimo srityje, kai šie sprendimai susiję kelių rūšių 

visuomeninių santykių reguliavimu ir (ar) kitų įstaigų valdymo sritimi ar kompetencija, tačiau teisės 

aktai nenustato prievolės derinti juos su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikia 

kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodai: dokumentų ir teisės aktų 

analizė, peržiūrint analizuoto struktūrinio padalinio nuostatus, pareigybių aprašymus, VĮ IAE ir kitus 

teisės aktus (kuriais savo darbe vadovaujamasi vykdant funkcijas), reglamentuojančius analizuotą 

veiklos sritį bei analizuojant veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo rekomendacijas ir priede pateiktą klausimyną. 

Analizės tikslas nustatyti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius ir kitas sąlygas, 

įvykius bei aplinkybes, galinčias sudaryti prielaidas dirbantiems VĮ IAE padaryti korupcinio 

pažeidimus ar kitus, tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus vykdant VĮ IAE 

nuomos ir įvairių paslaugų teikimą ir kontroliuojant sudarytų sutarčių vykdymą ir pateikti 

rekomendacijas, kurios padėtų valdyti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius. 

Vertinant VĮ IAE veiklos vykdant VĮ IAE turto nuomą ir įvairių paslaugų teikimo sritį, 

vertinta ar darbuotojams priskirtos funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė išsamiai reglamentuoti, ar darbuotojams suteikti įgaliojimai ir suteiktos kitos papildomos 

teisės gali būti priskirtini prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. 
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Analizuojamu laikotarpiu galiojo VĮ IAE generalinio direktoriaus 2020 m. sausio 3 d. 

įsakymu Nr. ĮsTa-1 patvirtintas pardavimų valdymo procedūros aprašas, kurio paskirtis aprašyti 

pardavimų proceso tinkamo vykdymo būdus ir eiliškumą (planavimas, vykdymas, kontrolė ir 

gerinimas) VĮ IAE, nurodyti proceso rodiklius bei rizikas, nustatyti jo gerinimo veiksmus, taip pat 

nurodyti atsakomybės paskirstymą vykdant procesą. 

Pardavimų valdymo procedūros aprašas parengtas remiantis šiais dokumentais: 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymu Nr. VIII-729; Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 

skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. 1K-306 (TAR, 2014, Nr. 13665); Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos 

konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524 (Žin., 2001, Nr. 106-3814; TAR, 2014, Nr. 

2014-16656); 

Pardavimų valdymo procedūros apraše numatyta, kad pardavimų proceso savininkas yra 

Materialinių išteklių valdymo skyriaus (toliau – MIVS) vadovas, kurio pagrindinės atsakomybės yra 

vadovauti pardavimų procesui ir jo tobulinimui, gerinti pardavimų procesą, užtikrinti sąveiką su 

susijusiais procesais, kontroliuoti atitinkamų proceso dokumentų rengimą, taikymą ir tobulinimą, 

užtikrinti proceso atitiktį nustatytiems reikalavimams, planuoti, kontroliuoti ir analizuoti proceso 

rodiklius, informuoti įmonės vadovybę apie procesą, jo rezultatyvumą bei tobulinimo poreikius. 

VĮ IAE Pardavimų valdymo procedūros apraše numatyta, kad turto nuomos bei įvairių 

paslaugų teikimo pardavimų valdymo procesas vykdomas šiais etapais: 1) pasiūlymų pateikimas; 2) 

informacijos valdymas; 3) sprendimų priėmimas; 4) turto pardavimo, nuomos, paslaugų pardavimo / 

teikimo organizavimas. 

VĮ IAE turto nuomos vykdymo procesas 

VĮ IAE Pardavimų valdymo procedūros aprašas numato, kad pasiūlymus dėl turto 

nuomos organizavimo teikia VĮ IAE vadovybė, MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo 

grupė, bet kuris kitas VĮ IAE struktūrinis padalinys arba gaunami paklausimai (prašymai) iš juridinių 

ar fizinių asmenų. Nuomos tikslingumą nustato įmonės vadovybė. 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė, gavusi paklausimų, prašymų, 

pasiūlymų nuomai, kitos informacijos apie nuomojamą turtą remdamasi VĮ IAE informacinėmis 

sistemomis, internetu, spauda ir kita viešai prieinama informacija, atlieka įkainių apskaičiavimams 

reikalingos informacijos analizę, grupavimą ir apdorojimą. 

Nuomos kainos apskaičiavimą vykdo MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo 

grupė, remdamasi Nuompinigių už valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą 

skaičiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. 
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įsakymu Nr. 1K-306. VĮ IAE Veiklos planavimo ir finansų departamento direktorius, remdamasis 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kt. teisės aktais nustato nuomos būdą bei 

tvirtina apskaičiuotas nuomos kainas. 

Viešo nuomos konkurso būdu atveju pradinės nuomos kainos kartu su VĮ IAE 

patikėjimo teise valdomo turto viešų nuomos konkursų sąlygomis, su sutarčių projektu bei paraiškų 

blankais pateikiami VĮ IAE patikėjimo teise valdomo turto viešojo nuomos konkurso komisijai. 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė rengia VĮ IAE patikėjimo teise valdomo 

turto viešų nuomos konkurso sąlygas su sutarčių projektu bei paraiškų blankais ir komisijos posėdžio 

protokolus. MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė rengia sprendimą dėl turto 

nuomos konkursų organizavimo, derina jį su įmonės Teisės skyriumi, Lietuvos Respublikos 

energetikos ministerija, VĮ Turto banku, rengia kitus dokumentus. Sprendimą dėl IAE turto nuomos 

priima generalinis direktorius, sprendimas patvirtinamas įsakymu. 

Nuomos konkursus organizuoja VĮ IAE patikėjimo teise valdomo turto viešo nuomos 

konkurso komisija (toliau – Nuomos konkurso komisija). Nuomos konkurso komisija priima 

sprendimą dėl nuomos konkursų sąlygų su pradinės nuomos kainomis, sutarčių projektu bei paraiškų 

blankais tvirtinimo. Nuomos konkurso komisijos sprendimai įforminami protokolais. Protokolus 

rengia MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė.  

Organizuojant turto nuomą nustatomi: nuomos konkursų, pakartotinių nuomos 

konkursų datos, apžiūrų datos, nuompinigių dydis, apmokėjimo tvarka, sutarčių pasirašymo terminai 

ir kt. Dokumentų paruošimas nuomos konkursams: skelbimų rengimas ir išsiuntimas į laikraščius, 

skelbimų su nuomos konkurso sąlygomis, sutarties projektu, paraiškos blanku patalpinimas IAE 

interneto svetainėje, nuomojamo turto apžiūros leidimų į IAE teritoriją įforminimas lankytojams, 

vokų su pasiūlymais nuomai priėmimas, registravimas, konkursų dalyvių registravimas IAE 

informacinėse sistemose. 

Parengiamuosius darbus nuomos konkursams vykdo MIVS komercijos ir materialinių 

išteklių valdymo grupė. Turto nuoma IAE vyksta nuomos konkurso būdu / be konkurso. Nuomojant 

turtą sudaroma sutartis. Nuomos konkursai organizuojami ir vykdomi pagal nuomos konkursų 

sąlygas, kurios turi atitikti Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos 

ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 

m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1524, reikalavimus. 

Išnuomoto turto dokumentus informacinėje sistemoje AXAPTA rengia MIVS 

komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė (paslaugų pardavimo aktus), pasirašo, pateikia 

Apskaitos skyriui sąskaitoms išrašyti. 

VĮ IAE įvairių paslaugų teikimo pardavimų valdymo procesas  
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VĮ IAE teikia įvairių paslaugų, tokių kaip: elektros energijos tiekimo paslaugos, 

sandėliavimo paslaugos, suspausto oro tiekimo paslaugos, geležinkelių transporto paslaugos, 

panaudotų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir kietųjų radioaktyviųjų atliekų 

priėmimas laikinam saugojimui, metrologinių paslaugų teikimas, ekskursijos IAE, suvenyrų 

pardavimas, kt. pardavimą 

VĮ IAE Pardavimų valdymo procedūros aprašas numato, kad inicijuoti įvairių paslaugų 

pardavimą / teikimą, iš kurių VĮ IAE galėtų gauti pajamų, gali įmonės vadovybė, MIVS komercijos 

ir materialinių išteklių valdymo grupė arba bet kuris kitas VĮ IAE struktūrinis padalinys. Nustatęs 

galimybę dėl paslaugų pardavimo / teikimo, atsakingas už siūlomų paslaugų pardavimą / teikimą IAE 

struktūrinis padalinys teikia pasiūlymą MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupei. 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė išanalizuoja paklausimus, 

prašymus, pasiūlymus dėl įvairių paslaugų pardavimo / teikimo, suderina juos su atsakingu už 

paslaugų pardavimą / teikimą IAE struktūriniu padaliniu. Paslaugų pardavimo / teikimo kainos 

apskaičiavimą vykdo Finansų valdymo skyriaus atsakingi darbuotojai. Apskaičiuotos paslaugų 

pardavimo / teikimo kainos derinamos su Finansų valdymo skyriaus vadovu, tvirtinamos Veiklos 

planavimo ir finansų departamento direktoriaus ir pateikiamos MIVS komercijos ir materialinių 

išteklių valdymo grupei. Įvairios paslaugos gali būti parduodamos / suteikiamos be sutarties / 

pasirašant sutartį. Parduotų / suteiktų paslaugų dokumentus informacinėje sistemoje AXAPTA rengia 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė ir kiti įmonės padaliniai (važtaraščius, aktus, 

kt.), pasirašo, pateikia Apskaitos skyriui sąskaitoms išrašyti. 

Pagal VĮ IAE generalinio direktoriaus 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. ĮsTa-155 

patvirtintus Materialinių išteklių valdymo skyriaus nuostatus (DVSta-0109-47V5) vienas iš skyriaus 

uždavinių yra vadovauti pardavimų, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo procesui VĮ IAE, siekiant 

užtikrinti pajamų gavimą iš nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto realizavimo, 

nuomos bei įvairių paslaugų teikimo bei rengti procesą reglamentuojančius dokumentus bei užtikrinti, 

kad įmonei nereikalingo turto realizavimas, nuoma ir įvairių paslaugų teikimas būtų vykdomi 

laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų. Šių funkcijų 

vykdymui MIVS skyriuje yra atsakinga Komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupė, kurioje 

už pardavimus atsakingi yra Komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupės vadovė ir jai 

pavaldūs vyresnysis pardavimų specialistas ir pardavimų specialistas. Komercijos ir materialinių 

išteklių valdymo grupės vykdydama bendrus MIVS skyriaus uždavinius, atlieka šias funkcijas 

susijusias su turto nuoma: 

• analizuoja ir planuoja VĮ IAE pajamų iš turto pardavimo, nuomos ir įvairių paslaugų 

teikimo, 
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• organizuoja ir vykdo nereikalingo įmonei turto realizavimą, nuomą bei įvairių 

paslaugų pardavimą,  

• rengia pasiūlymus, susijusius su turto realizavimu, nuoma bei įvairių paslaugų teikimu,  

• kontroliuoja pardavimų, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo proceso vykdymą, 

• atlieka nuomos mokesčių apskaičiavimus, laikantis Lietuvos Respublikos ir įmonės 

galiojančių teisės aktų reikalavimų, 

• analizuoja ir tyrinėja įrangos, prekių ir paslaugų rinką, siekiant efektyviai organizuoti 

nereikalingo įmonei turto realizavimą, nuomą ir įvairių paslaugų teikimą. 

VĮ IAE generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. ĮsTa403 

patvirtintas MIVS vadovo pareigybės aprašymas. Šio vadovo pareigybės paskirtis – užtikrinti įmonės 

medžiagų ir įrangos priėmimo, saugojimo ir išdavimo proceso organizavimą, VĮ IAE turto 

pardavimo, nuomos bei įvairių paslaugų teikimo procesų valdymą ir pajamų gavimą. MIVS vadovo 

pareigybės aprašyme tarp pagrindinių pareigų yra analizuoti ir planuoti pajamas iš nuomos ir įvairių 

paslaugų teikimo, rengti pasiūlymus dėl nuomos ir įvairių paslaugų teikimo.  

VĮ IAE generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮsTa-166 patvirtintas 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupės vadovo pareigybės aprašymas. Šios grupės 

vadovo pareigybės paskirtis – organizuoti ir koordinuoti IAE pardavimų, nuomos ir įvairių paslaugų 

teikimo procesus, siekiant užtikrinti pajamų gavimą iš nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti turto realizavimo, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo bei organizuoti materialinių vertybių 

priėmimą, sandėliavimą ir apskaitą. MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupės vadovo 

pareigybės aprašyme tarp pagrindinių pareigų yra: 

- vadovauti pardavimų, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo procesui VĮ IAE ir vykdyti 

pareigas, nurodytas pardavimų proceso valdymo procedūros apraše,  

- rengti, derinti, tvarkyti pardavimų, nuomos sutartis, bei jų pakeitimus ir įvairių 

paslaugų teikimo procesą reglamentuojančius dokumentus bei užtikrinti pardavimų, nuomos ir 

paslaugų teikimą reglamentuojančių įmonės dokumentų atitikimą Lietuvos Respublikos teisės aktų 

reikalavimams. 

- organizuoti nereikalingo įmonei turto realizavimą, nuomą ir įvairių paslaugų 

pardavimą. Rengti pasiūlymus dėl turto realizavimo, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo vystymo ir 

gerinimo. 

- vadovauti IAE turto viešojo nuomos konkurso komisijos darbui bei organizuoti ir 

vykdyti IAE turto viešuosius nuomos konkursus. Atlikti nuompinigių apskaičiavimus. Rengti 

konkursų sąlygas bei kitus dokumentus, nuomos konkursų komisijos protokolus, nuomos sutarčių 

projektus. 

- analizuoti ir planuoti pajamas iš turto pardavimo, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo. 
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- rengti pardavimų proceso rodiklių (efektyvumo / ekonomiškumo, rezultatyvumo, 

saugos / kokybės, produktyvumo, kt.), veiklos rodiklių vykdymo planus ir ataskaitas bei kitas 

ataskaitas, susijusias su pajamų gavimu iš turto realizavimo, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo, 

sutarčių vykdymu. 

- rengti, derinti, tvarkyti procedūras, taisykles, instrukcijas, potvarkius, raštus ir kitus 

dokumentus, susijusius su pardavimu, nuoma ir paslaugų teikimu. 

- užtikrinti informacijos apie parduodamą turtą, numatomą nuomoti turtą paiešką, 

analizę, klasifikavimą, sisteminimą. 

VĮ IAE generalinio direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮsTa-167 patvirtintas 

MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupės vyresniojo pardavimo specialisto 

pareigybės paskirtis – organizuoti ir vykdyti nereikalingo įmonei turto nuomą ir įvairių paslaugų 

teikimą. MIVS komercijos ir materialinių išteklių valdymo grupės vyresniojo pardavimo specialisto 

pareigybės aprašyme tarp pagrindinių pareigų yra: 

- organizuoti ir vykdyti nereikalingo įmonei turto nuomą ir įvairių paslaugų pardavimą; 

- sudaryti, derinti, koordinuoti pardavimų, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo sutartis 

bei jų pakeitimus, kontroliuoti jų vykdymą, galiojimo terminus, užtikrinti jų apskaitą, saugojimą ir 

archyvavimą. 

- atlikti nuomos mokesčių, delspinigių, baudų apskaičiavimus 

- vykdyti informacijos apie numatomą nuomoti turtą paiešką, analizę, klasifikavimą, 

sisteminimą. 

- tvarkyti nuomos ir įvairių paslaugų teikimo duomenis bei rengti ataskaitas. 

- organizuoti ir vykdyti susirašinėjimą su kitais IAE padaliniais, Lietuvos Respublikos, 

kitų šalių įmonėmis ir asmenimis dėl prekių realizavimo, nuomos ir įvairių paslaugų teikimo 

organizavimo, sutarčių sudarymo, pakeitimo, papildymo. 

- dalyvauti IAE turto viešojo nuomos konkurso komisijos darbe. 

VĮ IAE priimti teisės aktai priimti, susiję su vertinamos veiklos sritimi periodiškai 

peržiūrimi ir pagal poreikį keičiami (pasikeitus teisės aktams, radus teisinio reglamentavimo spragų 

ir pan.). 

Atlikus dokumentų ir teisės aktų analizę manytina, kad esamais teisės aktais aiškiai ir 

tiksliais reglamentuotos VĮ IAE turto nuomos ir įvairių paslaugų teikimo procedūros, nurodyti 

procedūras vykdantys subjektai, išsamiai apibrėžta jų kompetencija ir turimi atlikti veiksmai. 

Analizuotu laikotarpiu šioje VĮ IAE veiklos srityje nusikalstamų veikų nebuvo. 

IŠVADA. Atsižvelgiant į 2021 m. rugsėjo 10 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo ir vertinimo aprašymą dėl VĮ Ignalinos atominės elektrinės veiklos, vykdant VĮ IAE turto 

nuomą ir įvairių paslaugų teikimą, nagrinėjimo rezultatus darytina išvada, kad korupcijos 
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pasireiškimo tikimybė šioje veiklos srityje VĮ IAE priimtais teisės aktais yra sumažinta yra 

minimumo. VĮ IAE yra padalinys, kuris atsakingas už vykdomų procedūrų kontrolę, prevenciją, 

informacijos keitimąsi su teisėsaugos įstaigomis. Yra galimybė VĮ IAE kontroliuoti procesus, vykdyti 

patikrinimus ir stebėseną, taikyti poveikio priemones darbuotojų atžvilgiu už teisės aktų pažeidimus. 
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