
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS ŠIAULIŲ RAJONO 

TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE 

2020 m. rugsėjo 30 d. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 ir 5 

punktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6 ir 7 straipsniais, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

spalio 8 d. nutarimu Nr. 601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo” 

nuostatas, 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, bei Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2019-05-28 raštu Nr. S-1145(3.11E), buvo 

atliktas Šiaulių rajono turizmo ir verslo informacijos centro (toliau – Centro) korupcijos pasireiškimo 

tikimybės viešųjų pirkimų organizavimo srityje nustatymas. Analizuotas  2019 m. III ketvirčio 

laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymą atliko Centro direktorė Kristina 

Duseikaitė.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Centre neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. 

Centre sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Centro 

direktorių kaip asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės 

pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 41) 584486, el.paštu tvic@siauliuraj.lt 

(direktorė Kristina Duseikaitė), interneto svetainėje www.siauliurajonas.lt. 

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio 

teisės pažeidimus Centre korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta. 

 

2. Kriterijus – „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas” 

Centras nevykdo veiklos, skirtos prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai 

asmenys laikosi teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityse.  

           Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais: 

 

1 lentelė. Centro kontrolės įgyvendinimas viešųjų pirkimų srityje. 

Nr. Kontrolės forma / priemonės* 
Taikoma / 

Netaikoma 
Komentaras 

1. 

Yra sudaryta pastovi viešųjų 

pirkimų komisija 

Taikoma Direktoriaus 2007 m. sausio 2d. 

įsakymas Nr. 4-V; 

Centro supaprastintų viešųjų pirkimų 

komisijos darbo reglamentas patvirtintas 

Direktoriaus 2007m.sausio 2d. įsakymu 

Nr. 4-V. 

2. 

Viešųjų pirkimų komisija 

sudaroma atskirų vykdomų 

pirkimų grupėms 

Netaikoma  

3. 

Komisijos pirmininkas yra 

pateikęs viešųjų ir privačių 

interesų derinimo deklaraciją** 

Taikoma Pareiga pateikti deklaraciją nustatyta 

pagal  Centro pareigybių, kurias 

užimantys asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąraše, patvirtintame 

Centro  direktoriaus 2019 m. birželio 18 

d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Šiaulių rajono 

turizmo ir verslo informacijos centro 

viešų ir privačių interesų derinimo 

http://www.siauliurajonas.lt/


įstatymo  nuostatų vykdymo ir 

kontrolės“ 

4. 

Komisijos nariai yra pateikę 

viešųjų ir privačių interesų 

derinimo deklaracijas** 

Taikoma Pareiga pateikti deklaraciją nustatyta 

pagal  Centro pareigybių, kurias 

užimantys asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus, sąraše, 

patvirtintame Centro  direktoriaus 2019 

m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl 

Šiaulių rajono turizmo ir verslo 

informacijos centro viešų ir privačių 

interesų derinimo įstatymo  nuostatų 

vykdymo ir kontrolės“ 

5. 

Užtikrinama nuolatinė pateiktų 

viešų ir privačių interesų 

deklaracijų pateikimo ir turinio 

kontrolė 

Taikoma Kontrolė atliekama nuolat. Pagal Centro  

direktoriaus 2019 m. birželio 18 d. 

įsakymą Nr. 27 „Dėl Šiaulių rajono 

turizmo ir verslo informacijos centro 

viešų ir privačių interesų derinimo 

įstatymo  nuostatų vykdymo ir 

kontrolės“ 

6. 

Komisijos pirmininkas 

kiekviename viešame pirkime 

pateikia konfidencialumo ir 

nešališkumo pasižadėjimą / 

deklaraciją 

Iš dalies 

taikoma 

Pagal Centro supaprastintų viešųjų 

pirkimų organizavimo tvarką,  

kiekvienas komisijos narys, taip pat ir 

pirmininkas, prieš pradėdami vykdyti 

funkcijas, privalo pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją ir 

konfidencialumo pasižadėjimą. 

7. 

Komisijos nariai yra nuolat 

informuojami apie pareigą 

nusišalinti esant galimam 

interesų konfliktui 

Taikoma Komisijos nariai nuolat informuojami 

apie pareigą nusišalinti, pasirašant 

nešališkumo deklaracijas 

 

 

3. Kriterijus – „Centro darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Centro darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos 

funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta įstatymų ir jų 

įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti administraciniai aktai 

nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi teisės aktais. Nenustatyta 

įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų. 

 

4. Kriterijus – “Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu” 

Centro viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantiems asmenims viešųjų pirkimų srityje nesuteikti 

įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias papildomas teises ar 

atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės 

aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, nagrinėti teisės pažeidimus ir 

priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje. 

 

5. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“ 

Taip, analizuojamu laikotarpiu Centras priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius, su 

viešųjų pirkimų organizavimu ir vykdymu, bei jais vadovavosi. Šie sprendimai priimami 



savarankiškai ir nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis,  

nereikalauja kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų 

sritis yra formaliai priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė.  

 

6. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija” 

Per analizuojamąjį laikotarpį Centras  savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su 

įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina 

valstybės ar tarnybos paslaptimi. 

Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį. 

 

7. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko 

korupcijos rizikos analizės Centre ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti Centro 

veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.  

8. Kriterijus – „Yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti 

Centro darbuotojus ar jų priimamus sprendimus” 

Per analizuojamą laikotarpį Centre nėra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą 

tvarką, paveikti Centro darbuotojus ar jų priimamus sprendimus. 

 

9. Kriterijus - „Išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias 

funkcijas atliekančiose įstaigose” 

Analizuojamu laikotarpių Centras neturi informacijos apie išaiškintas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas kitose panašias funkcijas atliekančiose įstaigose. 

IŠVADA  

Išanalizavus Centro veiklos sritį pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Centre, darytina išvada, kad Šiaulių rajono 

turizmo ir verslo informacijos centre nėra korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų 

organizavime.  

  


