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Vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“, ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 

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

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos), atliktas Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) veiklos, kurioje egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymas pagal pasirinktą veiklos sritį – viešųjų pirkimų vykdymas. Ši sritis 

patenka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 kriterijų „Daugiausia priima 

sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 

Centro viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir kontrolės 

dokumentų ir procedūrų, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinį 

įvertinimą atliko Centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) atsakinga už 

korupcijos prevenciją paskirta Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo analizuojamas laikotarpis nuo 

2017 m. liepos 1 d. iki 2017 m. spalio 30 d. 

Situacijos analizė. 2017 m. liepos 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo pakeitimai ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m. birželio 28 įsakymu Nr.1S-97. Pasikeitus viešųjų pirkimų atlikimo 

reglamentavimui, Centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. SV(77)-38(1.2): 

patvirtinti Centro viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai – Centro viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas, Centro viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas; 

sudaryta Centro nuolatinė viešųjų pirkimų komisija; paskirti atsakingi už viešuosius pirkimus 

asmenys: 

 pirkimų organizatoriai, 

 pirkimų iniciatoriai, 

 atsakingas už pirkimų atlikimą naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) 

elektroniniu katalogu, 

 atsakingas už Centro paskyros administravimą Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje 

sistemoje (CVP IS), 

 atsakingas už pirkimų dokumentų rengimą, jų laikymosi priežiūrą, 

 atsakingas už pirkimų planavimą ir apskaitą, 

 informacinės sistemos „E. sąskaita“ Centro paskyros naudotojai, 

 atsakingi už Centro pirkimo sutarčių vykdymą, 

 atsakingas už prevencinę pirkimų organizavimo ir pirkimo sutarčių vykdymo kontrolę. 

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę buvo atliekama viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių dokumentų analizė, atkreipiant dėmesį į tai: 

 ar viešųjų pirkimų srityje yra laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir poįstatyminių teisės 

aktų; 

 ar priimti visi Centro norminiai teisės aktai, kurie yra būtini Viešųjų pirkimų vykdymui; 

 ar Centre atliekant viešuosius pirkimus atskirtos viešųjų pirkimų inicijavimo, atlikimo ir 

kontrolės funkcijos; 

 ar viešuosius pirkimus atliekantys darbuotojai yra nepriekaištingos reputacijos; 

 ar pakankamai viešinama viešųjų pirkimų informacija.  



  

Situacijos vertinimas. Centro viešųjų pirkimų planavimą, inicijavimą, organizavimą, atlikimą, 

priežiūrą reglamentuoja Centro direktoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai: Centro viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, Centro nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudėtis ir darbo 

reglamentas. Viešuosius pirkimus atliekantys darbuotojai (pirkimų iniciatoriai, pirkimų 

organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijos nariai, kiti atsakingi darbuotojai), yra supažindinti su 

nešališkumo, konfidencialumo nuostatomis. Nusiskundimų ar pranešimų apie neteisėtą veiklą nėra 

gauta. Siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu 

nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę, viešuosius pirkimus atliekantys 

darbuotojai turėtų elektroniniu būdu pateikti Viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijas 

https://deklaravimas.vmi.lt, o pateiktas deklaracijas http://www.vtek.lt/IDIS/ galėtų matyti už 

korupcijos prevenciją atsakingas asmuo. 

Viešųjų pirkimų planas, viešųjų pirkimų ataskaitos ir kita informacija apie viešuosius pirkimus 

skelbiama Centro internetinėje svetainėje http://www.srspc.lt/viesieji-pirkimai . 

Galima teigti, kad: 

1. Centro atliekamų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimas 

atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir yra tinkamas; 

2. Prevencinių priemonių vykdymas viešųjų pirkimų srityje, siekiant didinti viešųjų pirkimų 

organizavimo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytos viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos pažeidimų galimybę Centre yra tinkamas; 

3. Viešuosius pirkimus reglamentuojančių Centro teisės aktų rengimas ir viešinimas yra 

tinkamas. 

4. Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuojant viešųjų pirkimų organizavimą vertinama kaip 

minimali, nes vidaus kontrolė užtikrinta. 

Išvados ir pasiūlymai. Siekiant gerinti viešųjų pirkimų vykdymo teisinį reglamentavimą, 

skaidrumą ir kontrolę siūloma: 

1. Sukurti Centro atliktų viešųjų pirkimų dokumentų elektroninį archyvą, esant galimybei 

sudėti kuo ankstesnių metų viešųjų pirkimų dokumentų elektronines kopijas. Archyvas turi būti 

prieinamas viešųjų pirkimų komisijos nariams, pirkimų iniciatoriams, pirkimų organizatoriams ir 

asmeniui vykdančiam korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

2. Kiekvienų metų III ketvirtį atlikti viešųjų pirkimų organizavimo antikorupcinį vertinimą, o 

keičiantis teisės aktams, po pakeitimų įsigaliojimo, peržiūrėti ar nereikia koreguoti antikorupcines 

priemones. 

 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją                          Gaivilė Vaičėnienė 

 

Direktorė                 Vaida Markauskienė 
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