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Sveikatos apsaugos ministerijai
Specialiųjų tyrimų tarnybai

Į

2015-09-04

Nr. S-(4.3-6)-2399

2015-06-26

Nr. 4-01-4761

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
Vadovaudamiesi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601, bei Valstybės ar savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų,
patvirtintų Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170,
nuostatomis, bei atsižvelgdami į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2015-06-26 raštą Nr. 4-01-4761,
pateikiame Jums išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės už 2015-01-01 -2015-09-01 periodą:
I. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – Departamentas) vykdomos
ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktų ir tabako gaminių, priežiūros srityje;
II. Departamento vykdomos veiklos licencijų išdavimo srityje.
I. Departamente 2015-01-01 -2015-09-01 nebuvo užfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai,
taip pat nebuvo užfiksuoti kiti tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už
kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.
Departamentas jam pavaldžių įstaigų neturi.
Departamentas, vadovaudamasis Sveikatos sistemos, Alkoholio kontrolės, Tabako, tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymais ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksu,
suteikiančiais įgaliojimus vykdyti ūkio subjektų ir kitų asmenų kontrolės ir priežiūros funkcijas, bei
Viešojo administravimo įstatymo pagrindu patvirtino teisės aktus, kuriuose nustatytos bei
detalizuojamos kontrolės bei priežiūros veiksmų formos, tvarkos, periodiškumas:
1. Departamento direktoriaus 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. T1-314 „Dėl Administracinio
teisės pažeidimo protokolo surašymo taisyklių, Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir
Nutarimo dėl administracinio teisės pažeidimo formų patvirtinimo“, kuris galiojo iki 2015-08-07;
2. Departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų
veiklos, susijusios su alkoholiu ir tabaku, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. T1-27 „Dėl Ūkio subjektų,
vykdančių veiklą su alkoholio produktais ir tabako gaminiais, kontrolinių klausimynų patvirtinimo“;
4. Departamento direktoriaus 2013 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. T1-195 „Dėl Ūkio subjektų
veiklos, susijusios su alkoholio produktais ir tabako gaminiais, vertinimo pagal rizikos kriterijus
metodikos patvirtinimo“ (kartu su 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. T1-75) (toliau – Rizikos
vertinimo metodika);
5. Departamento direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. T1-10 „Dėl mažareikšmiškumo
taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo pažeidimų srityje“.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 patvirtintuose
Departamento nuostatuose, be kitų teisinio reguliavimo aspektų, įtvirtintos Departamento prievolės
vykdyti valstybinę tabako ir alkoholio rinkos priežiūrą, pavyzdžiui:
1) įgyvendina tabako, alkoholio apyvartos ir vartojimo mažinimo priemones;
2) organizuoja mokslinius ir kitus tyrimus tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos
srityse;
3) rengia metodines rekomendacijas, susijusias su tabako, alkoholio apyvartos ir vartojimo mažinimu;
4) atlikdamas planinius ir neplaninius patikrinimus, kontroliuoja, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys
laikosi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės
įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų tabako ir alkoholio kontrolės
klausimais;
5) kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi nustatytosios tabako
gaminių, alkoholio produktų gamybos, prekybos, licencijavimo tvarkos;
6) kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, susijusių su alkoholio ir tabako reklamos draudimu ir ribojimu;
7) kontroliuoja (vykdo priežiūrą), kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, susijusių su alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių pardavimo ribojimu;
8) savo kompetencijos klausimais konsultuoja ūkio subjektus, kurių veiklos priežiūra ar kontrolė yra
priskirta Departamento kompetencijai, teikia metodinę pagalbą dėl tinkamo teisės aktuose nustatytų
reikalavimų laikymosi;
9) pagal kompetenciją nagrinėja juridinių, fizinių asmenų ir fizinių asmenų grupių pateiktus
pranešimus, prašymus ir skundus.
Lokaliuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Departamento veiklą tabako ir alkoholio
priežiūros srityje, taip pat numatyti konkretūs Departamento skyriai bei asmenys, vykdantys priežiūros
funkcijas. Sprendimų (nutarimų dėl ekonominių sankcijų skyrimo, administracinių nuobaudų)
priėmimo principai, terminai, apskundimo tvarkos yra numatyti Alkoholio kontrolės, Tabako tabako
gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymuose bei Administracinių teisės pažeidimų
kodekse.
Galima daryti išvadą, kad Departamento kompetencijoje esančiuose teisės aktuose įtvirtintas
tabako ir alkoholio rinkos priežiūros teisinio reglamentavimo mechanizmas suponuoja, kad
Departamentas priežiūrą vykdo atlikdamas ūkio subjektų veiklos patikrinimus, patikrinimų atlikimas
konkrečiame ūkio subjekte siejamas su pažeidimų rizikos valdymu, kai patikrinami tie ūkio subjektai,
kuriuose pažeidimų rizika yra didžiausia, patikrinimai atliekami, turint teisės aktais suteiktus
įgaliojimus. Departamente užtikrinama, kad sprendimai dėl teisinės atsakomybės būtų proporcingi,
motyvuoti, objektyvūs, nešališki ir aiškiai pagrįsti. Tokiu būdu Departamento veiklą
reglamentuojantys teisės aktai nustato ne tik Departamento veiklos tabako ir alkoholio priežiūros
srityje tikslus, bet ir įvardija konkrečias priemones šiems tikslams pasiekti.
Pažymėtina, kad aukščiau išdėstyti teisės aktai nereglamentuoja ūkio subjekto patikrinimo
masto, laiko, ūkio subjektui taikomų ekonominių sankcijų konkrečiai fiksuotų dydžių. Kita vertus,
Departamento diskrecija nėra absoliuti, ji yra ribojama įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais aktais.
Pavyzdžiui, Viešojo administravimo įstatymo 361-369 straipsniuose nustatyti esminiai ūkio subjektų
priežiūros principai ir pagrindai, procesinės taisyklės bei taikomų poveikio priemonių teisiniai
aspektai, o vadovaujantis Departamento direktoriaus 2015-01-08 įsakymu Nr. T1-10 „Dėl
mažareikšmiškumo taikymo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo ir Lietuvos
Respublikos tabako kontrolės įstatymo pažeidimų srityje“, patvirtinti Departamento vykdomos
alkoholio ir tabako kontrolės veiklos srities teisės aktų pažeidimai, atitinkantys šiame įsakyme
nustatytus kriterijus, ir vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, gali būti laikomi
mažareikšmiais.
Taip pat vadovaujantis Rizikos vertinimo metodikoje nustatytais kriterijais sudaromi
Departamento metiniai ūkio subjektų patikrinimų planai, kurie skelbiami Departamento internetinėje
svetainėje, žr. http://www.ntakd.lt./files/kontrole/patikrinimai/2015/tab_alk_met.pdf. Vadovaujantis
šia metodika, Departamente taikoma organizacinių ir techninių priemonių visuma, padedanti nustatyti
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grėsmes, susijusias su žalos ar pavojaus saugomoms vertybėms atsiradimu, atlikti ūkio subjektų ir
ūkinės veiklos rūšių rizikingumo vertinimą, ūkio subjektų veiklos priežiūrą vykdyti laikantis prioritetų
ir renkantis tinkamiausias ir efektyviausias priežiūros priemones.
Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.511, 7.4 punkte nustatyta, kad priežiūros
institucijai rekomenduojama tikrinimų metu naudoti kontrolinį klausiminą – priežiūros institucijos
vadovo, jo įgalioto asmens arba reikiamus įgaliojimus turinčios priežiūrą institucijos kolegialaus
organo patvirtintą ir viešai paskelbtą dokumentą, leidžiantį patikrinti šiame dokumente išdėstytų teisės
aktų reikalavimų tam tikroje srityje laikymąsi atliekant ūkio subjekto patikrinimą. Departamento
direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. T1-27 „Dėl Ūkio subjektų vykdančių veiklą su
alkoholio produktais ir tabako gaminiais, kontrolinių klausimynų patvirtinimo“, patvirtinti kontroliniai
klausimynai ūkio subjektams, vykdantiems atskiras komercines veiklas, susijusias su alkoholiniais
gėrimais ir tabako gaminiais. Departamento pareigūnai, atlikdami planinius ūkio subjektų
patikrinimus, visais atvejais pildo kontrolinius klausimynus, tokiu būdu užtikrindami teisės aktuose
įtvirtintas nuostatas, kad priežiūros reikalavimai būtų suprantami, lengvai ir patogiai prieinami
prižiūrimiems ūkio subjektams. Kontrolinių klausimynų taikymas naudingas tiek ūkio subjektams, tiek
ir pačiam Departamentui. Verslo atstovai klausimynų pagalba gali sužinoti, ką konkrečiai ir kaip
tikrins Departamento atstovas, bei būti tikri, jog nesulauks sankcijų už kitų nei klausimyne nurodytų
reikalavimų pažeidimą, nebent piktybiškai nevykdytų tikrintojo nurodymų pasitaisyti arba keltų realią
grėsmę visuomenės sveikatai ir kitoms įstatymuose nustatytoms vertybėms.
2014 metais Departamentas priėmė 156 nutarimus, iš jų 139 nutarimą (110 nutarimų už
Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, 29 nutarimus – Tabako kontrolės įstatymo pažeidimus)
skirti ekonomines sankcijas; 13 nutarimų nutraukti arba atsisakyti taikyti ekonomines sankcijas; 4
nutarimai - grąžinti papildomam tyrimui atlikti. 21 proc. Departamento nutarimų (33 nutarimai) buvo
apskųsti teismams. Teismai per 2014 metus išnagrinėjo 2 nutarimus (galutiniai ir neskundžiami, tame
tarpe ir dėl 2013 m. priimtų Departamento nutarimų), Departamento 2 nutarimai palikti galioti. Per
2014 metus teismai išnagrinėjo 31 nutarimą (negalutiniai teismo sprendimai).
Per 2015 metų pirmąjį pusmetį Departamentas priėmė 80 nutarimų, iš jų 69 nutarimus (44
nutarimus už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus, 25 nutarimus – Tabako, tabako gaminių ir su
jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimus) skirti ekonomines sankcijas; 9 nutarimus
nutraukti arba atsisakyti taikyti ekonomines sankcijas; 3 nutarimus - grąžinti papildomam tyrimui
atlikti. 15 proc. Departamento nutarimų (13 nutarimų) buvo apskųsti teismams.
2014 metais atliko 472 ūkio subjektų patikrinimus ir buvo nustatyti 160 Alkoholio kontrolės ir
Tabako kontrolės įstatymų pažeidimų. Per 2015 metų pirmąjį pusmetį Departamentas atliko 212
patikrinimų ir buvo nustatyti 73 pažeidimai.
Departamento internetinėje svetainėje: www.ntakd.lt prižiūrimiems ūkio subjektams viešinama
visa informacija, susijusi su atliekama valstybine tabako ir alkoholio kontrole, įskaitant priežiūros
vykdymo
procedūras,
o
tai
didina
procesų
skaidrumą
(žr.
http://www.ntakd.lt./index.php/kontrole/alkoholio-kontrole).
Pažymėtina, kad atliekant tiesioginės kontrolės funkcijas dalyvauja 2 Departamento Tabako ir
alkoholio kontrolės skyriaus darbuotojai. Tokiu būdu yra išvengiama susitarimų tarp kontrolę
vykdančio ir kontroliuojamo objekto atstovų galimybė ūkio subjekto kontrolės metu.
Departamentas ne tik vykdo Alkoholio kontrolės ir Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių
gaminių kontrolės įstatymų reikalavimų priežiūrą, bet vadovaudamasis Sveikatos sistemos įstatymo
701 straipsniu, teisės aktų nustatyta tvarka taip pat atlieka institucijų, įgyvendinančių tabako ir
alkoholio valstybinę kontrolę, veiksmų priežiūros ir koordinavimo funkcijas. Alkoholio kontrolės ir
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymų nuostatų dėl ūkio subjektų
priežiūros įgyvendinimą vykdo ir kitos kontroliuojančios institucijos (policijos įstaigos, Valstybinė
mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos,
savivaldybių įstaigos), todėl siekdamas užtikrinti ūkio subjektų ir kitų asmenų lygiateisiškumą bei
vieningą šių įstatymų nuostatų taikymą bei laikymąsi Departamentas vykdo institucijų priežiūros
veiksmų koordinavimą, teisinės-metodinės informacijos monitoringą ir sklaidą. Skirtingų valstybės
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institucijų vykdomi skirtingi alkoholio ir tabako kontrolės veiksmai ir priemonės, už pažeidimus
priimami skirtingi sprendimai dėl poveikio priemonių taikymo, sudaro nepalankias sąlygas ūkio
subjektų konkurencijos srityje, kelia ūkio subjektų nepasitikėjimą valstybės institucijomis ir sudaro
grėsmę verslo lūkesčiams ir visuomenės sveikatos apsaugai užtikrinti. Atliekant koordinavimo
funkciją, nuolat analizuojama teismų praktika, esant reikalui yra teikiami pasiūlymui dėl teisės aktų
keitimo arba teikiama metodinė, praktinė pagalba kitoms kontroliuojančioms valstybės ir savivaldybių
institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų normų taikymo.
II. Departamentas išduoda alkoholio ir tabako verslo licencijas ir leidimus, taip pat veiklos,
susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos registracijos
pažymėjimus, licencijas, specialiąsias licencijas, eksporto ir importo leidimus (toliau − licencijos).
Minėtų licencijų išdavimas/neišdavimas, nustatyti šiuose įstatymuose: Alkoholio kontrolės įstatyme,
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatyme. Licencijų bei leidimų išdavimo tvarka nustatyta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarimas Nr. 1180 „Dėl tabako
gaminių gamybos licencijavimo“;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimas Nr. 67 „Dėl alkoholinių
produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimas Nr. 589 „Dėl
nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio,
leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl
didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės
prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 26 d. nutarimas Nr. 94 „Dėl tabako
auginimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas Nr. 221 „Dėl eiklos,
susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos
registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos priežiūros ir kontrolės vykdymo
taisyklių patvirtinimo“;
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimas Nr. 1450 „Dėl
didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.
Tas pats teisinis reglamentavimas taikytinas ir kitiems su licencijavimu susijusiems veiksmams:
licencijų papildymui, patikslinimui, licencijų dublikatų išdavimui. Minėtuose teisės aktuose aiškiai ir
tiksliai reglamentuojama procedūros eiga, terminai bei reikalavimai procedūroje dalyvaujantiems
asmenims.
Besikreipiančių į Departamentą asmenų, norinčių įsigyti (papildyti, patikslinti) licencijas,
patogumui, Departamentas interneto svetainėje pateikė minėtų paslaugų aprašymus, kurie sudaryti
aukščiau nurodytų teisės aktų pagrindu, bei atmintines, kuriose pateikta susisteminta, patogiai išdėstyta
informacija ūkio subjektams, siekiantiems įsigyti, papildyti, patikslinti licencijas.
Teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijų išdavimą, išsamiai apibrėžti licencijas
išduodančios institucijos įgaliojimai, kompetencija, tiksliai įvardinti su licencijų išdavimu susiję
veiksmai, procedūros ir terminai, nurodytų dokumentų, kuriuos privalo pateikti subjektai, sąrašas
baigtinis, dokumentų pavadinimai tikslūs ir aiškūs. Įgaliojimai valstybės institucijai veikti savo
nuožiūra nesuteikti.
Veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), vietos
registracijos pažymėjimus, licencijas, specialiąsias licencijas, eksporto ir importo leidimus išduoda
Departamentas, atsižvelgdamas į Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakais (prekursoriais), komisijos (toliau − Komisija) siūlymus. Komisija sudaryta ir jos
darbo reglamentas patvirtintas, vadovaujantis Departamento direktoriaus 2011 m. birželio 16 d.
įsakymu Nr. T1-159. Komisijos veikla grindžiama kolegialiu klausimų svarstymu, teisėtumo ir
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viešumo principais, asmenine Komisijos narių atsakomybe už jos kompetencijai priskirtų klausimų
sprendimą bei sprendimų priėmimo nešališkumą.
Teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijų išdavimą/neišdavimą numatyti konkretūs
administracinės procedūros priėmimo terminai, teisinis reglamentavimas nesukuria nevienodų sąlygų
subjektams.
Departamente atskirtos sprendimo išduoti/neišduoti licencijas/leidimus/pažymėjimus priėmimo
(Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių licencijų skyrius) ir
licencijuojamos veiklos priežiūros (Tabako ir alkoholio kontrolės skyrius bei Narkotinių ir
psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyrius) funkcijų įgyvendinimas.
Licencijos išduodamos taikant „vieno langelio“ principą.
Departamentas dalyvavo VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su Informacinės visuomenės plėtros
komitetu prie Susisiekimo ministerijos projekte „Administracinių procedūrų, susijusių su valstybės ir
savivaldybių institucijų išduodamais leidimais, perkėlimo į elektroninę terpę projektas“. Projekto metu
įgyvendinta el. paraiškų teikimo (on-line) galimybė. Šiuo metu ūkio subjektai turi galimybę paraiškas
ir dokumentus dėl licencijų įsigijimo, papildymo, patikslinimo elektroniniu būdu teikti per
Elektroninius valdžios vartus ir VšĮ „Verslios Lietuvos“ priėmimo dėžutę. Ši galimybė ūkio
subjektams ne tik palengvina administracinę naštą, tačiau gali būti vertintina kaip viena iš priemonių
mažinanti korupcijos pasireiškimo galimybę bei užtikrinanti „vieno langelio“ principo taikymą teikiant
paslaugas.
Teisės aktuose, reglamentuojančiuose licencijų išdavimą, numatyta Departamento veiksmų
apskundimo galimybė. Asmenų skundų dėl Departamento priimtų sprendimų, susijusių su licencijų
išdavimu/neišdavimu nebuvo gauta.
Departamentas turi teisę priimti sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo. Sveikatos sistemos įstatymo 701 straipsnis, Alkoholio kontrolės įstatymas,
Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymas, Viešųjų pirkimų įstatymas, Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento nuostatai numato galimybę Departamentui priimti norminius teisės
aktus – Departamento direktoriaus įsakymus ir/ar jais patvirtintus kitus teisės aktus. Vadovaudamasis
Departamento nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d.
nutarimu Nr. 244, (toliau – nuostatai) ir kitais teisės aktais, vykdydamas juose numatytas funkcijas,
Departamentas priima savarankiškus sprendimus dėl licencijų bei leidimų išdavimo, kontrolės ir
priežiūros funkcijų vykdymo. Departamento nuostatų 17.1 punkte numatyta teisė ir pareiga
Departamento direktoriui priimti įsakymus, jam nesant šią funkciją pavedama vykdyti direktoriaus
pavaduotojui.
Apibendrinus aukščiau išdėstytą informaciją, konstatuotina, kad nors ir yra korupcijos
pasireiškimo tikimybė, kadangi Departamento vykdomos funkcijos atitinka Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 (,,Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar
priežiūros vykdymas“) ir 4 (,,Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų
teisių suteikimu ar apribojimu“) punktuose numatytiems kriterijams, tačiau šios funkcijos, jų turinys,
tvarka, periodiškumas ir pan. yra reglamentuotos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimais, todėl sąlygos korupcijai pasireikšti nėra palankios. Korupcijos pasireiškimo tikimybė
vertintose veiklos srityse yra minimali.
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