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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,
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“, atliktas Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų
centro (toliau – Centras) veiklos, kurioje. galėtų pasireikšti korupcijos tikimybė, nustatymas pagal
pasirinktą veiklos sritį – viešųjų pirkimų vykdymas.
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 tikimybės nustatymą, buvo analizuojamas laikotarpis nuo
2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. rugsėjo 31 d.
Centro veikla viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo srityje formaliai atitinka vieną iš Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 kriterijų: daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia
kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
Situacijos analizė.
Siekiant didinti viešųjų pirkimų vykdymo efektyvumą bei mažinti Viešųjų pirkimų įstatymu
nustatytos viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimų galimybę, visi darbuotojai, atliekantys
viešuosius pirkimus, elektroniniu būdu https://deklaravimas.vmi.lt. pateikė Viešųjų ir privačių
interesų deklaracijas. Pateiktas Centro darbuotojų deklaracijas http://www.pidtis.vtek.lt/ peržiūrėjo
už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo.
Sukurtas Centro atliktų viešųjų pirkimų dokumentų elektroninis archyvas SPC-archyvas į kurį
talpinamos nuo 2016 metų viešųjų pirkimų dokumentų elektroninės kopijos. Archyvas prieinamas
visiems viešųjų pirkimų komisijos nariams, pirkimų iniciatoriams, pirkimų organizatoriams ir
asmeniui vykdančiam korupcijos prevenciją ir kontrolę.
Atlikta aštuonių viešųjų pirkimų procedūrų analizė.
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-04-03 rašto Nr. 4-01-2512 priedo
(atnaujintas 2018-05-03) 15 punkte nurodyti galimi korupcijos rizikos veiksniai viešųjų pirkimų
srityje, kai esamas teisinis reglamentavimas leidžia tam tikrus pirkimus vykdyti neskelbiamos
apklausos būdu apklausiant tik vieną ūkio subjektą. Tokio pobūdžio pirkimų vykdymas gali būti
paveiktas asmeninio suinteresuotumo. Analizei buvo pasirinktas 2018 m. kovo 12 dieną įvykęs Malkų
kurui su atvežimu 2018 metams Šiaulių r. Gilvyčių mokyklai ir Šiaulių r. Šakynos mokyklai viešasis
pirkimas neskelbiamos apklausos būdu, kuriame Pasiūlymą pateikė tik vienas tiekėjas – VĮ
Valstybinių miškų urėdijos Šiaulių regioninis padalinys.
Nustatyta:
1. Pirkimo būdas pasirinktas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Centro direktoriaus
2017-10-12 įsakymu Nr. SV(77)-38(1.2) patvirtinto Centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos
aprašo 48.3 punktu.
2. Pirkimas atliktas CVP IS priemonėmis.
3. Pirkimui pateiktas vienas pasiūlymas. Prieš pradedant viešąjį pirkimą buvo atliktas rinkos
tyrimas, kurio metu aplinkinių regionų urėdijų padaliniai buvo informuoti apie rengiamą pirkimą,
todėl buvo manoma, kad pirkime dalyvaus ne vienas tiekėjas. Pirkimo metu įvyko Valstybinių miškų
urėdijos regioninių padalinių struktūros optimizavimas, dėl to urėdijos nebuvo aktyvuotos CVP IS
sistemoje ir pasiūlymą pateikė tik VĮ Valstybinių miškų urėdijos Šiaulių padalinys.

4. Visi šio pirkimo komisijos nariai elektroniniu būdu yra pateikę Viešųjų ir privačių interesų
deklaracijas. Viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nėra nustatyta.
Išvada:
1. Viešieji pirkimai buvo atlikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo nuostatomis ir Centro viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu.
2. Korupcijos pasireiškimo nėra nustatyta.
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