KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
ANYKŠČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“ IŠVADOS
2018 m. rugsėjo 27 d.
Anykščiai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos
prevencijos įstatymas) 6 str., Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės
įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, atsižvelgiant į Anykščių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-26 raštą Nr. 1-SD-2159 „Dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 metais“, buvo atliktas Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuota sritis „Viešinimo, informacijos sklaidos paslaugų pirkimo sritis“.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Antikorupcijos komisija, patvirtinta
lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2018 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-18. Komisijos
pirmininkė Aldona Urbonienė. Viešųjų pirkimų vykdymo procese ši darbuotoja nedalyvauja.
Analizuotas 2017 m. sausio 1 d. — 2018 m. birželio 30 d. laikotarpis.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų analizės metodai.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.
1. Kriterijus. „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“.
Per analizuojamąjį laikotarpį 2017-01-01 — 2018-06-30 Anykščių lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“ viešinimo, informacijos sklaidos paslaugų pirkimų nebuvo vykdoma. Lopšelio-darželio
viešieji pirkimai analizuojamu laikotarpiu buvo vykdomi vadovaujantis 2017 m. sausio 5 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-2 ir 2018 m. sausio 23 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-2 patvirtintais
metiniais pirkimų planais. Analizuojamu laikotarpiu pirktos korespondencijos siuntimo paslaugos
atitinkamai: 2017 m. už 31,23 eur, 2018 m. (I-II ketvirtis) už 12,83 eur. Šiuo laikotarpiu viešinimo,
informacijos sklaidos paslaugų pirkimas nebuvo numatytas ir pirkimai nebuvo vykdyti. Todėl
viešinimo, informacijos sklaidos paslaugos pirkimų sutartys nebuvo sudarytos.
Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, atliekant viešinimo, informacijos
sklaidos paslaugų pirkimo procedūras ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus lopšelyjedarželyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu nenustatyta.
2. Kriterijus. „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas“.
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ darbuotojų, vykdančių viešųjų pirkimų procedūras,
funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti
darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir
buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Lopšelio-darželio
direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-18 paskirtas darbuotojas atsakingas už lopšelio-

darželio prekių, paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo vidaus kontrolę. 2012 m. balandžio
26 d. įsakymu Nr. V-32 paskirtas Viešųjų pirkimų organizatorius. Pirkimų komisija patvirtinta 2012
m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. V-32 ir pakeista 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-7. Pirkimų
komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas (http://vtek.lt/deklaravimas-pirkimuose ).
Atliekant viešinimo, informacijos sklaidos paslaugų pirkimo procedūros nebuvo
vykdomos, todėl šiuo kriterijumi susiję korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.
3. Kriterijus. „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“ savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus
savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su lopšelio-darželio viešaisiais pirkimais,
kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. Įstaiga vykdė mažos
vertės pirkimus, kurie buvo vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą arba apklausos būdu.
Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Viešieji pirkimai buvo vykdomi pagal lopšeliodarželio direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V-1 patvirtintas Supaprastintas viešųjų mažos
vertės pirkimų taisykles ir atnaujintas bei 2017 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. V-38 patvirtintas
Anykščių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės.
Lopšelio-darželio direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl prekių, paslaugų
pirkimo sutarčių sudarymo ir vykdymo vidaus kontrolės“ paskirtas asmuo atsakingas už šios veiklos
vykdymo kontrolę įstaigoje. Vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių
organizacijų registracijos privačių interesų deklaravimo informacinėje sistemoje tvarkos aprašu,
patvirtintu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko 2012 m. gruodžio 17 d. įsakymu
Nr. 40, pateiktos lopšelio-darželio „Žilvitis“ viešojo pirkimo komisijos narių privačių interesų
deklaracijos adresu http://vtek.lt/deklaravimas-pirkimuose .
Lopšelis-darželis analizuojamu laikotarpiu nevykdė viešinimo, informacijos sklaidos
paslaugų pirkimų, todėl šiuo kriterijumi susiję korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.
4. Kriterijus. „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.
Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos
analizės lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti
lopšelio-darželio veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.
IŠVADA
Išanalizavus Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos sritį „Viešinimo, informacijos
sklaidos paslaugų pirkimas“ pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo kriterijus ir įvertinus esamą padėtį, darytina išvada, kad Anykščių lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybė vykdant viešuosius pirkimus Viešinimo, informacijos
sklaidos paslaugų pirkimų srityje, nenustatyta.
Antikorupcijos komisijos pirmininkė
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