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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 

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“, atlikta Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) veiklos, 

kurioje. galėtų pasireikšti korupcijos tikimybė, korupcijos rizikos analizė pagal pasirinktą veiklos sritį 

– viešieji ir privatūs interesai. 

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 2019 m. spalio 

1 d. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 

Situacijos analizė. 

Analizei buvo pasirinktas Centro darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaravimas. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 

straipsnio 2 dalimi, Centro direktoriaus 2020 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. SK(77)-1(1.2) sudarytas 

Centro pareigybių, kurias einantys darbuotojai privalo įstatymų numatyta tvarka deklaruoti privačius 

interesus, sąrašas. Privačius interesus privalo deklaruoti šių pareigybių Centro darbuotojai: 

- direktoriaus pavaduotojas; 

- vyriausiasis buhalteris; 

- nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos nariai; 

- viešųjų pirkimų organizatoriai; 

- viešųjų pirkimų iniciatoriai. 

2020-01-01 įsigaliojus naujiems reikalavimams, privačius interesus deklaruojantys darbuotojai 

pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ) turėjo peržiūrėti savo paskutinę pateiktą 

deklaraciją ir, prireikus, ją patikslinti atitinkamais duomenimis. 

Prisijungus prie privačių interesų deklaracijų informacinės sistemos (PIDIS) peržiūrėtos Centro 

darbuotojų pateiktos deklaracijos. 

Nustatyta: 

Visi Švietimo paslaugų centro darbuotajai, kuriems privaloma deklaruoti privačius interesus, 

elektroniniu būdu yra pateikę Viešųjų ir privačių interesų deklaracijas. 

 

Išvada: 

1. Viešųjų ir privačiųjų interesų konflikto nėra nustatyta. 

2. Korupcijos pasireiškimo nėra nustatyta. 
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