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2021 m. rugsėjo 22 d.
Kuršėnai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 6
straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašas)
7 punktu ir, atsižvelgiant į Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
„Dėl Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ bei Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos 2021-09-09 raštu Nr. S-2207(3.11E), buvo atliktas Šiaulių rajono turizmo ir verslo
informacijos centro (toliau – Centro) korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų
organizavimo srityje nustatymas. Analizuotas nuo 2020 m. III ketvirčio iki 2021 III ketvirčio
laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Centro direktorė Kristina
Duseikaitė-Pekštienė.
I. ANALIZĖS IR VERTINIMO TIKSLAS, METODAI IR VEIKSMAI
Veiklos sričių analizės ir vertinimo tikslas – nustatyti veiklos sritis veikiančius išorinius,
vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti
prielaidas atsirasti korupcijai, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones analizės ir vertinimo
metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti.
Korupcijos rizikos veiksniai veiklos srityje nustatyti nagrinėjant veiklos sritį
reglamentuojančius teisės aktus, Centro priimtus sprendimus ir atliktus veiksmus, vertinant, ar yra
laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimų ir kitų teisės aktų, turinčių įtakos
veiklai, ar priimti visi teises aktai, būtini įstatymams taikyti, ar juose nustatyta sprendimų priėmimo,
veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, tai yra, ar įtvirtinti sprendimų priėmimo principai, ar aiškūs
kriterijai, sprendimų priėmimo terminai, ir sprendimus priimantys subjektai, ar aiškiai apibrėžti jų
įgaliojimai, atskiros sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijos.
Šioje motyvuotoje išvadoje pateikiama informacija apie antikorupciniu požiūriu analizuotą
ir vertintą veiklos sritį, atitinkančią vieną KPĮ 6 str. 4 d. nustatytą kriterijų ir todėl priskiriamas prie
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybe.
II. ANALIZUOTOS IR VERTINTOS VEIKLOS SRITYS
Centro nagrinėta veiklos sritis, kurioje galima korupcijos pasireiškimo tikimybė - viešieji
pirkimai.
Išanalizavus Centro viešųjų pirkimų 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.

III. ESAMOS SITUACIJOS VERTINIMAS, KORUPCIJOS RIZIKOS
VEIKSNIAI, KORUPCIJOS RIZIKOS VERTINIMAS IR KORUPCIJOS RIZIKOS
MAŽINIMO PRIEMONĖS
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę buvo analizuojami Lietuvos Respublikos
teisės aktai, reglamentuojantys korupcijos prevencijos sritį, analizuojami ir vertinami Centro
įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentai, įstaigos teisės aktai, veiklą reglamentuojančios vidaus tvarkos,
kiti susiję teisės aktai. Buvo atlikta sisteminė vykdytų viešųjų pirkimų dokumentų, su viešųjų pirkimų
vykdymų susijusių teisės aktų bei veiklą reglamentuojančių vidaus tvarkų ir Lietuvos Respublikos
teisės aktų, reglamentuojančių korupcijos prevenciją, analizė ir vertinimas.
Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:
Taikoma /
Nr. Kontrolės forma / priemonės*
Komentaras
Netaikoma
Yra sudaryta pastovi viešųjų
Taikoma
Direktoriaus 2007 m. sausio 2d.
pirkimų komisija
įsakymas Nr. 4-V;
Centro supaprastintų viešųjų pirkimų
1.
komisijos darbo reglamentas patvirtintas
Direktoriaus 2007m.sausio 2d. įsakymu
Nr. 4-V.
Viešųjų
pirkimų
komisija Netaikoma
2. sudaroma atskirų vykdomų
pirkimų grupėms
Komisijos pirmininkas yra
Taikoma
Pareiga pateikti deklaraciją nustatyta
pateikęs viešųjų ir privačių
pagal
Centro pareigybių, kurias
interesų derinimo deklaraciją**
užimantys asmenys privalo deklaruoti
privačius interesus, sąraše, patvirtintame
Centro direktoriaus 2019 m. birželio 18
3.
d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Šiaulių rajono
turizmo ir verslo informacijos centro
viešų ir privačių interesų derinimo
įstatymo
nuostatų vykdymo ir
kontrolės“
Komisijos nariai yra pateikę
Taikoma
Pareiga pateikti deklaraciją nustatyta
viešųjų ir privačių interesų
pagal
Centro pareigybių, kurias
derinimo deklaracijas**
užimantys asmenys privalo deklaruoti
privačius
interesus,
sąraše,
patvirtintame Centro direktoriaus 2019
4.
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“
Užtikrinama nuolatinė pateiktų
Taikoma
Kontrolė atliekama nuolat. Pagal Centro
viešų ir privačių interesų
direktoriaus 2019 m. birželio 18 d.
deklaracijų pateikimo ir turinio
įsakymą Nr. 27 „Dėl Šiaulių rajono
5. kontrolė
turizmo ir verslo informacijos centro
viešų ir privačių interesų derinimo
įstatymo
nuostatų vykdymo ir
kontrolės“
Komisijos
pirmininkas
Iš dalies
Pagal Centro supaprastintų viešųjų
kiekviename viešame pirkime
taikoma
pirkimų
organizavimo
tvarką,
6. pateikia konfidencialumo ir
kiekvienas komisijos narys, taip pat ir
nešališkumo pasižadėjimą /
pirmininkas, prieš pradėdami vykdyti
deklaraciją
funkcijas,
privalo
pasirašyti

7.

Komisijos nariai yra nuolat
informuojami
apie pareigą
nusišalinti
esant
galimam
interesų konfliktui

Taikoma

nešališkumo
deklaraciją
ir
konfidencialumo pasižadėjimą.
Komisijos nariai nuolat informuojami
apie pareigą nusišalinti, pasirašant
nešališkumo deklaracijas

Analizės metu, korupcijos rizikos veiksnių dėl teisinės bazės netobulumo arba nebuvimo,
neaiškių ar neskaidrių sprendimų priėmimo, nuolatinio pobūdžio viešųjų pirkimų procedūrų
nesilaikymo, netinkamos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės ir priežiūros, nustatyta
nebuvo.
Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo
Eil.
Priemonė
Įvykdymo
Laukiamas rezultatas
Nr.
terminas
1.

Užtikrinti, kad viešųjų pirkimų komisijos nariai
deklaruotų privačius interesus

Direktorė

Nuolat

Vykdoma aktyvi kontrolė,
kad būtų deklaruojami
privatūs interesai

Kristina Duseikaitė-Pekštienė

