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VALSTYBĖS ĮMONĖ „REGITRA“ 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO  

MOTYVUOTOS IŠVADOS SANTRAUKA  

 

2021 m. rugsėjo 30 d. 

 

Vidaus reikalų ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėjo 2021 m. 

birželio 14 d. sprendimu Nr. 56VL-46 (12 punktas) patvirtintos veiklos sritys, kuriose 2021 metais 

tikslinga atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą. 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1V-120 bei atsižvelgiant į Valstybės ar 

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

nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170,  valstybės įmonės „Regitra“ (toliau – VĮ 

„Regitra“) vertinimas atliktas šiose veiklos srityse: 

1. klientų aptarnavimas įmonės padaliniuose; 

2. transporto priemonės savininko deklaravimo kodo (SDK) išdavimas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą ir vertinimą atliko VĮ „Regitra“ Korupcijos 

prevencijos (atitikties) pareigūnas.  

Analizuotas laikotarpis: 2021 m. I - III ketv. Kai kuriais atvejais nagrinėti ir kitų laikotarpių 

duomenys. 

Vertinimo tikslas – nustatyti vertinamose veiklos srityse veikiančius rizikos veiksnius, 

galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, bei nustatyti prevencijos priemones nustatytiems 

korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.  

 

 

VERTINIMO METU NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI 

 

Įvertinus visą surinktą informaciją, nustatyti šie rizikos veiksniai: 

1. Nėra aiškiai reglamentuota verslo klientų aptarnavimo tvarka, neužtikrintas verslo klientų 

ir kitų klientų aptarnavimo srautų atskyrimas.  

2. Nėra aiškiai reglamentuota TP autentiškumo patikrinimo stovėjimo (saugojimo) vietoje 

paslaugos teikimo tvarka. 

3. Išankstinės registracijos priemonė neužtikrina, kad būtų apribota galimybė fiktyviai užimti 

vietas, nėra aiškiai reglamentuotas išankstinės registracijos vietų planavimas ir jų valdymas. 

4. Registracijos į egzaminus priemonė neužtikrina, kad būtų apribota galimybė fiktyviai 

užimti vietas, nėra aiškiai reglamentuotas egzaminų vietų planavimas ir jų valdymas. 

5. Nėra aiškiai reglamentuota egzaminuojamųjų priskyrimo egzaminuotojams valdymo 

tvarka, naudojamos priemonės nepakankamos siekiant efektyviai valdyti galimas interesų konfliktų 

situacijas ar individualias korupcijos pasireiškimo rizikas. 

6. Nepakankamos kontrolės priemonės, kurios padėtų efektyviai identifikuoti neteisėtus 

darbuotojų veiksmus vykdant klientų aptarnavimą padaliniuose ir (ar) bandančius sukčiauti klientus. 

7. Nėra patvirtintos ir viešai paskelbtos prašymų dėl visų įmonėje teikiamų paslaugų formos, 

nėra aiškiai reglamentuota prašymų dėl visų įmonėje teikiamų paslaugų pateikimo, pildymo ir 

išsaugojimo tvarka. 

8. Nėra aiškiai reglamentuota pranešimų policijai įforminimo ir šių pranešimų saugojimo 

tvarka. 



2 
 

 

PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS 

ĮTAKOS PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO 

 

1. Priemonė. Parengti verslo klientų aptarnavimo tvarką ir užtikrinti klientų aptarnavimo 

srautų atskyrimą. 

2. Priemonė. Parengti išankstinės registracijos VĮ „Regitra“ paslaugoms gauti vietų valdymo 

tvarką ir atlikti naudojamos išankstinės registracijos priemonės pakeitimą, kad būtų apribotos 

galimybės fiktyviai užimti vietas, užtikrintas efektyvus išankstinės registracijos vietų valdymas. 

3. Priemonė. Parengti egzaminų vietų planavimo ir valdymo tvarką, atlikti registracijos į 

egzaminus priemonės pakeitimą, kad būtų automatizuotas egzaminų vietų planavimas ir apribotos 

galimybės fiktyviai užimti vietas. 

4. Priemonė. Parengti egzaminuojamųjų priskyrimo egzaminuotojams valdymo tvarką ir 

atlikti naudojamų priemonių pakeitimą, kad egzaminuotojams nebūtų priskiriami egzaminuojamieji, 

dėl kurių gali kilti interesų konfliktai ar individualios korupcijos pasireiškimo rizikos. 

5. Priemonė. Įdiegti papildomas klientų aptarnavimo kontrolės priemones. 

6. Priemonė. Parengti transporto priemonių autentiškumo patikrinimo stovėjimo (saugojimo) 

vietoje paslaugos teikimo tvarką. 

7. Priemonė. Aiškiai reglamentuoti prašymų formas ir jų pateikimo bei išsaugojimo tvarką 

dėl visų įmonėje teikiamų paslaugų. 

8. Priemonė. Aiškiai reglamentuoti pranešimų policijai įforminimo ir šių pranešimų 

saugojimo tvarką. 
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