ELEKTRĖNŲ „VERSMĖS “ GIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA
DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR VERTINIMO
MOTYVUOTA IŠVADA
2020-09-28
Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės
įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje atliktas veiklos sričių atitikties Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos sritys,
kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jos atitinka Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus. Informacija apie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą pateikta įstaigos direktoriui.
Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23
d. raštu Nr. 4-01-4740 pateiktas rekomendacijas, Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijos
2017 m. rugpjūčio 21 d. posėdžio metu pateiktas rekomendacijas ir į Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos veiklos sritis, nuspręsta korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atlikti gimnazijos
viešųjų ir privačių interesų derinimo srityje.
Vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos viešųjų pirkimų srityje atliko direktoriaus
pavaduotoja Aurelija Griščenkienė.
Analizuojamas laikotarpis: 2019 m. III ketv. pradžia–2020 m. II ketv. pabaiga.
Vertinta veiklos sritis — Gimnazijos viešieji pirkimai.
Ši veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punktą
(daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo).
Atlikti vertinimo veiksmai:
Vertinant šią veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, naudotas
rekomenduojamas pavyzdinis klausimynas (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13
Direktoriaus įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas atliktas vadovaujantis valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą gimnazijos viešųjų pirkimų
srityje, analizuoti teisės aktai reglamentuojantys šią veiklą:
1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (V 1996 m. rugpjūčio 13 d. Nr. I-1491)
2. Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas ( Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio
28 d. įsakymas Nr. 1S-97)
3. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Ţin., 2000, Nr. 74-2262), kitais įstatymais ir
poįstatyminiais teisės aktais.
4. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“ (patvirtintas Elektrėnų
„Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d. Įsakymu Nr. 4V-79).
5. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų
planas 2019 metams (patvirtintas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2019 kovo 12 d.
Įsakymu Nr. 4V-65).
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6. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos numatomų vykdyti prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų
planas 2020 metams (patvirtintas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2020 kovo 12 d.
Įsakymu Nr. 4V-79).
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas analizuojant
dokumentus susijusius su viešaisiais pirkimais, nagrinėjant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas,
susijusias su mažos vertės pirkimų vykdymu bei gimnazijos patvirtintus vidaus teisės aktus,
reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą. Analizės metu nagrinėti Elektrėnų „Versmės“
gimnazijos nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, su atliekamomis funkcijomis susiję Elektrėnų
„Versmės“ gimnazijos direktoriaus įsakymai, kiti dokumentai ir informacija.
Buvo nustatyta, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis gimnazija
parengė:
1. Mažos vertės pirkimų aprašą (Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 22 d.
Įsakymas Nr. 4V-79).
2. Suformavo viešųjų pirkimų komisiją (komisijos pirmininkas K. Kuliešius), kurios nariai yra
pasirašę konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimus.
3. Viešųjų pirkimų komisija CVP IS puslapyje nuolat pateikia pagal sutartis atliktus pirkimus.
4. 2019 metų pabaigoje yra sudarytos pirktų prekių, paslaugų ir darbų pirkimo vertės, kurios
paskelbtos „Versmės“ gimnazijos tinklapyje
https://www.versme.elektrenai.lm.lt/images/ViesiejiPirkimai/2019/Informacija_apie_2019_pirkimus
.pdf
5. Yra sudaryti Viešųjų pirkimų planai (patvirtintas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
2019 kovo 12 d. Įsakymu Nr. 4V-65, patvirtintas Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos direktoriaus
2020 kovo 12 d. Įsakymu Nr. 4V-79)
6. Atlikti viešieji pirkimai skelbiami Gimnazijos tinklapyje.
Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
Tiriamuoju laikotarpiu Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje viešųjų pirkimų srityje
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės
akto pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia atsakomybė nebuvo
nustatyta. Gimnazijoje yra priimti būtini vidaus teisės aktai, nustatantys procedūrų, vykdymo,
kontrolės tvarką, funkcijų priskyrimą konkretiems darbuotojams, yra apibrėžtos jų teisės, pareigos,
atsakomybė, kontrolės procedūros.
Gimnazijoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir
informuoti gimnazijos direktorių, asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie
galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau
pavojingus teisės pažeidimus. Yra nurodyta kur galima kreiptis apie pastebėtus korupcijos atvejus.
Informacija skelbiama gimnazijos tinklapyje.
Išvados ir rekomendacijos.
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos viešųjų
pirkimų srityje, buvo vertinti minėti teisės aktai, bendrauta su darbuotojais vykdančiais funkcijas
šioje veiklos srityje. Nustatyta, kad teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant šią veiklą, aiškiai ir
išsamiai reglamentuoti juose aiškiai nustatyta priimtų sprendimų ar veiklos kontrolė ir
atskaitomybė. Pareigybių aprašymuose aiškiai nustatytos asmenų vykdančių šią veiklą funkcijos ir
pareigos, kompetencija, jos ribos bei atskaitomybė. Priimti vidiniai teisės aktai, kuriuose aiškiai
detalizuota gimnazijos veikla vertinamoje srityje. Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų
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nenustatyta. Skundų vertinamoje veiklos srityje dėl subjektų veikimo ar neveikimo, ar neteisėto
veikimo gauta nebuvo. Vertinimo metu neatitikimų teisės aktams nenustatyta.
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę gimnazijos viešųjų pirkimų srityje,
nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja, nes atitinka Korupcijos prevencijos
įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2,3,4 ir 5 punktuose nurodytus kriterijus.
Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad laikomasi viešųjų
pirkimų įstatymo nuostatų.

Rekomendacijos.
Išanalizavus korupcijos rizikos veiksnius srityje „Viešieji pirkimai“ rizikos veiksniai
nenustatyti, todėl siūlymų neteikiame.
Išanalizavus gimnazijos viešųjų pirkimų sritį bei įvertinus esamą padėtį gimnazijoje,
daroma išvada, kad gimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja.
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