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PATVIRTINTA 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“   

Generalinio direktoriaus  

2021 m. gruodžio 20 d. 

Įsakymu Nr.  

 

 

ASMENŲ, SIEKIANČIŲ EITI PAREIGAS, PATIKIMUMO TIKRINIMO PROCESO 

APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo proceso aprašas (toliau – Aprašas) 

nustato asmenų, siekiančių eiti pareigas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“  (toliau – bendrovė) 

patikimumo tikrinimo procesą ir procedūras.  

Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme 

(toliau – LR KPĮ) apibrėžtas sąvokas. 

 

II. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI PAREIGAS, PATEIKIMAS 

IR NAUDOJIMO TIKSLAI  

Informacija apie asmenį, siekiančiam eiti ar einančiam pareigas bendrovėje (toliau – asmuo) 

renkama, teikiama į pareigas asmenį skiriančiam subjektui – bendrovės generaliniam direktoriui 

(toliau – subjektas). Informacija naudojama siekiant užtikrinti personalo patikimumo bei korupcijos 

prevencijos tikslų įgyvendinimą.  

Personalo patikimumo užtikrinimo tikslai: 
- Įvertinti korupcijos rizikos veiksnius, kurie gali kilti asmeniui einant pareigas; 

- Pritaikyti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones ir priimti su darbo tvarka susijusius 

sprendimus; 

- Priimti pagrįstus sprendimus dėl asmenų skyrimo į pareigas; 

- Viešųjų ir privačių interesų konflikto valdymui; 

- Užtikrinti, kad pareigas eitų nepriekaištingos reputacijos asmenys; 

- Pagrįstai spręsti dėl asmens drausminės ar tarnybinės atsakomybės, kai tam yra pakankamas teisinis 

ir faktinis pagrindas. 

Bendrovės generalinis direktorius, vadovaudamasis LR KPĮ III skyriaus „Personalo 

patikimumo užtikrinimas“  nuostatomis, sudaro pareigybių sąrašą dėl kurių teikiamas prašymas 

Specialiųjų tyrimų tarnybai (toliau – STT). Pareigybių sąrašas privalo būti paskelbtas bendrovės 

internetinėje svetainėje www.klap.lt (Priedas Nr. 1) ir yra tvirtinamas bendrovės generalinio 

direktoriaus įsakymu. Prašymo formą skelbiama STT internetinėje svetainėje skiltyje „Korupcijos 

prevencija“. Pateikiant prašymą yra privaloma pateikti nuorodą į bendrovės internetinę svetainę, 

kurioje yra pateiktos pareigybės dėl kurių yra kreipiamasi į STT dėl informacijos pateikimo apie 

asmenį, siekiantį eiti pareigas. Tuo atveju, jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, tuomet prie 

prašymo būtina pridėti įgaliojimą.   

STT surenka ir į pareigas asmenį skiriančiam subjektui pateikia informaciją apie: asmens 

teistumą; korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas; įtarimus padarius korupcinio pobūdžio 

nusikalstamą veiką; asmens padarytus tarnybinius nusižengimus ir t. t.  

Renkama informacija privalo atskleisti, Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui 

užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. 1, 2, 4, 5, 6, 8 ir 11 punktuose nurodytų 

aplinkybių buvimą (nebuvimą) (Priedas Nr. 2).  
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III. INFORMACIJOS APIE ASMENĮ, SIEKIANTĮ EITI ARBA EINANTĮ 

PAREIGAS, PATEIKIMO TVARKA  

Bendrovės generalinio direktoriaus įgaliotas asmuo per 5 – 10 d.d. pateikia prašymą į STT dėl 

asmens, siekiančio eiti pareigas, informacijos pateikimo. Rašytiniai prašymai STT turi būti pateikiami 

prieš skiriant asmenį į pareigas (tik dėl konkursą, atranką laimėjusio kandidato). Sprendimas, skirti 

asmenį į pareigas privalo būti priimtas ne vėliau, kaip per 14 k.d. nuo STT išvadų apie asmenį gavimo 

dienos. Prašymą STT pateikti informaciją pasirašo į pareigas asmenį skiriantis subjektas – generalinis 

direktorius, o asmenį, kurį į pareigas skiria kitas kolegialus valdymo organas – jo vadovas ar jo 

įgaliotas asmuo. Prašymai pateikti informaciją apie asmenį STT gali būti pateikiami tiesiogiai, paštu, 

elektroniniu paštu arba kitais telekomunikacijų įrenginiais (pasirašius kvalifikuotu elektroniniu 

parašu). 

Prieš pateikiant prašymą į STT, dėl asmens, siekiančio eiti pareigas, informacijos pateikimo, 

subjektas privalo gauti rašytinį sutikimą (Priedas Nr. 2). Priėmus sprendimą neskirti asmenį į 

pareigas, subjektas privalo per 3 d. d. asmenį su pateikta informacija, supažindinti pasirašytinai 

(išskyrus tą jos dalį, kurioje yra įslaptinta informacija). Asmeniui, kuris paskirtas į pareigas,  

paprašius, subjektas privalo supažindini pasirašytinai su STT pateikta informacija per 3 d. d.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Subjektas, skiriantis į pareigas asmenį, numatytą Aprašo Priede Nr. 1 „Pareigybių sąrašas“ 

privalo vadovautis šio Aprašo nuostatomis ir užtikrinti tinkamą jų vykdymą.  

Aprašas gali būti papildomas ir / ar keičiamas pasikeitus teisiniam reglamentavimui ar esant 

gamybiniam būtinumui ar poreikiui.   
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PATVIRTINTA 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“   

Generalinio direktoriaus  

2021 m. gruodžio 20 d. 

Įsakymu Nr.       Priedas Nr. 1 

 

 

Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo proceso aprašo Priedas Nr. 1 

 

 

UAB „KLAIPĖDOS AUTOBUSŲ PARKAS“ PAREIGŲ, KURIAS ASMENIUI EINANT, 

GALI BŪTI ATLIEKAMAS PATIKIMUMO TIKRINIMAS SĄRAŠAS  

 

Eil. 

Nr.  

Pareigų pavadinimas  

1 Generalinis direktorius  

2 Departamento direktoriai 

3 Vyriausias buhalteris  
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PATVIRTINTA 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“   

Generalinio direktoriaus  

2021 m. gruodžio 20 d. 

Įsakymu Nr.       Priedas Nr. 2 

 

 

Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo proceso aprašo Priedas Nr. 2 

 

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS PATIKRINIMO  

20____ m. ____________________ d. 

Aš, _____________________________________________________________________________ 
  (vardas, pavardė, asmens kodas) 

Sutinku, kad Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas, Lietuvos Respublikos 

vidaus reikalų ministerija, Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos tikrintų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų 

apsaugos įstatymo 17 str. 2 d. 1, 2, 4, 5, 6, 8 ir 11 p. nurodytų aplinkybių buvimą (nebuvimą), rinktų, 

gautų ir tvarkytų reikiamus duomenis apie mane iš valstybės ir žinybinių registrų (kadastrų), valstybės 

informacinių sistemų, klasifikatorių ir kitų duomenų bankų, valstybės ir savivaldybės institucijų ar 

įstaigų, fizinių ir juridinių asmenų.  

 

 

 

_______________________   ____________ 
       (vardas, pavardė)          (parašas) 
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PATVIRTINTA 

UAB „Klaipėdos autobusų parkas“   

Generalinio direktoriaus  

2021 m. gruodžio 20 d. 

Įsakymu Nr.       Priedas Nr. 3 

 

Asmenų, siekiančių eiti pareigas, patikimumo tikrinimo proceso aprašo Priedas Nr. 3 

 

LR NACIONALINIAM SAUGUMUI UŽTIKRINTI SVARBIŲ OBJEKTŲ 

APSAUGOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO 2 DALIES APLINKYBĖS, KURIOMS ESANT 

ASMENYS NEGALI EITI PAREIGŲ, NURODYTŲ TIKRINAMŲ PAREIGŲ SĄRAŠE 

 

Vadovaujantis LR nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 

(toliau – LR NSAĮ) 17 straipsniu: 

1.  asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus 

nusikaltimo, nepaisant, ar teistumas išnykęs ar panaikintas; 

2. asmuo įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo ir turi 

neišnykusį ar nepanaikintą teistumą; 

3. asmuo yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos 

priverčiamosios medicinos priemonės; 

4. asmuo dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, 

palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmenimis, 

bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba; 

5. asmuo dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko 

ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar grupei; 

6. asmeniui taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos 

Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą; 

7. asmuo per paskutinius 3 metus buvo įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo 

ar narkomanijos; 

8. asmuo daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 3 metus buvo baustas už administracinio 

nusižengimo, susijusio su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimu, padarymą; 

9. asmuo turi psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė šio įstatymo 4 priedo 1 punkte 

nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę turinčios infrastruktūros saugai. 

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tvirtina psichinės veiklos sutrikimų, dėl kurių galėtų kilti grėsmė 

šio įstatymo 4 priedo 1 punkte nurodytos nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę reikšmę 

turinčios infrastruktūros saugai, sąrašą; 

10. asmuo atsisako jį į tikrinamųjų pareigų sąraše nurodytas pareigas skiriančiam ar paskyrusiam 

nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės vadovui, kolegialiam organui, įmonės savininko 

teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba kitam pagal įgaliojimus asmenį į pareigas 

skiriančiam ar paskyrusiam subjektui (toliau – asmenį į pareigas skiriantis ar paskyręs subjektas) 

pateikti sutikimą būti tikrinamam šio straipsnio 5 dalyje nurodytų institucijų; 

11. LR NSAĮ  17 straipsnio 3 dalyje nurodytos institucijos konstatuoja kitas aplinkybes, dėl kurių 

asmuo kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams ir negali eiti tikrinamųjų pareigų sąraše 

nurodytų pareigų. 
 


