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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus  2021 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 2-229 „Dėl korupcijos rizikos analizės 

atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo 

tvarkos rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“, atlikta Šiaulių rajono savivaldybės 

švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) veiklos, kurioje galėtų pasireikšti korupcijos tikimybė, 

korupcijos rizikos analizė pagal pasirinktą veiklos sritį – turto valdymas ir disponavimas. 

Antikorupcinį įvertinimą atliko Centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. SV(77)-

37(1.2) paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2021 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 1 d. 

 

Situacijos analizė. 

Analizei pasirinktas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Centro turto pardavimo 

viešuose prekių aukcionuose teisėtumas. 

Turto pardavimą viešuosiuose prekių aukcionuose reglamentuoja: 

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymas. 

2. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių 

turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2001 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 531 „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti valstybės ir savivaldybių turto paradavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr.793 redakcija). 

3. Turto pardavimo viešuose aukcionuose taisyklės, patvirtintos Centro direktoriaus 

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) 

naudoti Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro turto pardavimo viešuose aukcionuose 

taisyklių patvirtinimo“. 

4. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašas ir Atsargų apskaitos tvarkos 

aprašas, patvirtinti Centro direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. SV(77)-21(1.2) „Dėl 

Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centro ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, 

kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, parinktos buhalterinės apskaitos vadovo 

tvirtinimo“. 

Centro turto pardavimą viešajame aukcione vykdė: 

 Komisija, sudaryta Centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. SV(77)-

41(1.2) „Dėl viešojo aukciono komisijos sudarymo“. 

Centro materialinių vertybių nurašymo ir likvidavimo veiksmų seka: 

1. Nurašymo komisija, apžiūrėjusi nereikalingą arba netinkamą (negalimą) naudoti turtą,  

nustatė turto pradines pardavimo kainas ir pateikė Centro direktoriui pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti turto sąrašą tvirtinimui. 

2. Centras paskelbė ilgalaikio turto, pripažinto nereikalingu naudoti, viešą aukcioną. Visa 

informacija apie parduodamą turtą paskelbta Centro internetinėje svetainėje: 

https://www.srspc.lt/index.php/administracine-informacija/110-aukcionas. 

https://www.srspc.lt/index.php/administracine-informacija/110-aukcionas


  

3. Viešame aukcione parduotas turtas (automobilis VW TRANSPORTER, STA 796 ir 

automobilis AUDI, ABL 113) perduotas pirkėjams 2021 m. rugsėjo 27 d. perdavimo aktais Nr. VL-

15 ir Nr. VL-16. 

4. Viešame aukcione neparduotas turtas (kopijuoklis Sharp MX-M260) nurašytas ir 

likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka. Turtą likvidavo Centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 7 d. 

įsakymu Nr. SV(77)-35(1.2) paskirtas IT specialistas. 

5. Nurašytas ir neparduotas ilgalaikis turtas pristatytas į atliekų surinkimo punktą UAB 

„EMP recycling“. Atliekos priimtos pagal 2018 m. liepos 26 d. atliekų tvarkymo sutartį Nr. DP(77)-

86(3.21), kuria UAB „EMP recycling“ įsipareigoja atliekas perdirbti ir utilizuoti pagal atliekų 

tvarkymo reikalavimus. Į buhalteriją pateikta atliekų deklaracija Nr. AD#84042. 

 

Nustatyta: 

Centro turtas (automobiliai ir kopijuoklis) kuris yra sugedęs ar fiziškai susidėvėjęs ir 

netinkamas naudoti parduotas viešame aukcione, nurašytas bei likviduotas pagal Centro turto 

pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisykles patvirtintas Centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 

5 d. įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) „Dėl nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo paslaugų centro turto paradavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių 

patvirtinimo“. 

 

Išvada: 

1. Centro turtas parduotas viešame aukcione, nurašytas ir likviduotas teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

2. Korupcijos pasireiškimo nėra nustatyta. 
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