MAZOS VERTES VIESUJU PIRKIMU
VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRASYMAS
centras
Vie5oji istaiga Tel5iq regioninis profesinio mokymo
2020

m.I-IV ketv'

(Analizuotas laikotaryis)

I.VEIKLOSSRITIESESAMOSSITUACIJOSVERTINIMAS
situaciios vertinirro metodai, veiksmai
(Aprasomi analizes ir vertinimo metu naudoti .,u'o,

ir vertinimo kriterijai)

prevencijos istatymtt It' iX-904'
1.1 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos
patvirtintu Lietuvos Respublikos
Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos aprasu,
t Valstybes ar savivaldybes istaigrl
vyriausybe s 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. I OO ,
pasireiskimo tikimybe' nustatymo
veiklos sridiq, k.rriose egzistuoja didele korupcijos
specialiqiq tyrimq tarnybos
rekomendacijomis, patvlrtintomis Lietuvos Respubiikos
valstybes ar savivaldybes
direktoriaur 2011;:;eguZes 13 d. isakymu Nr 2- 170 ,,Del
egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo tikimybe'
istaigq veiklos sridiql kuriuose
regioniniame profesinio mokymo
nustatymo r"to-.nJucijq patvirtiiimo", VSf TelSiu
pasireiskimo tikimybes nustatymas
centre (toliau-centre) buvo atliktas korupcijos
srityje' Korupcijos pasireiskimo
maZos vertds viesqjtl pirkimq organizavimo veiklos
tikimybes nustatyrnas atliktas pagal rekomendacijq kriterijus'
pateikiant statistinius
L2 Analtzuotas laikotarpis uZ 1 metus: 2020-01-0I-2020-12-31,
teises aktus'
galiojusius
dienai
duomenis ir vertinant situacij4 pagal 2020-12-31
aktualius isakymus' nuostatas ir pavedimus'
specialisteLaima Juskiene'
1.3 Atsakingas asmuo uZ korupcijos prevencij4: personalo
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pirkimq srityje, ir, vadovaujantis
2.1 Korupcijo$pasireiskimo tikimybe Centro viesqjq
kriterijais, egzistuoja:
t<orup"1o, p."u"n"ijos istatyrno 6 str. 4 dalyje numatytais

str' 3 dalYie numatYti kriterijai
kuriose egzistuoja
Valstybes istaigos u.it tor sriiis priskiriama prie sridiq,
ar kelis i5 Siq
jeigu
vien4
atitinka
didel6 korupcijos pasirei5kimo tilimybe,
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kontroles ar prieZiuros vykdymas:
ir vykdant'
vieiuosiuose ma1os vertes pirkimuose, organizuoiant
Ldavtniai, darbg ir sPrendimq
prierni-o tvarka bei atsakomybe rellamentuoti (iSsamiai
reglamentuoti - atsakymas ,,Ne", nei5samiai - atsakymas "Taip"):
vieinosiuose maios vlrrcs pirtimuose, orsaniz
nuolaidq, lengvatq ir kitokiq
@,
maios vert)s
papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu: vieiansiuose

@
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-
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Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes istaigos patvirtinimo vieiuosiuose maios vertes pirkimuose,
or ganizuoiant ir vykdant.
Naudojama valstybes ar tarnybos paslapti sudaranti informacija
vieiuosiuose maios vertes pirkimuose, organizuoiant ir wkdant
Anksdiau atlikus korupcijos rizikos analizg buvo nustatyta veiklos
trlkumq: vieiuosiuose maios vertds pirkimuose, organizuoiant ir vvkdant,

Taip
Ne
Ne

2.2Yykdant Centre maZos vertes vie5uosius pirkimus, laikomasi Vie5qjq pirkimq istatymo,
MaZos vertds pirkimq tvarkos apra5o, patvirtinto vieSqjq pirkimq tarnybos direktoriaus, Centro
Direktoriaus isakymu patvirtinto Vie5qjq pirkimg organizavimo tvarkos apra5o, vie5qjq
pirkimq komisijos darbo reglamento, uZ vie3qjq pirkimq organizavim4 paskirti atsakingi
asmenys. Kasmet sudaromi viesqlq pirkimq planai, derinami su Svietimo mokslo, sporto
ministerija ir tvirtinami Centro direktoriaus. MaZos vertes pirkimai vykdomi per elektroning
viesqjq pirkimq sistem4 arba apklausos b[du. Organizuojant pi.ki-us, vykdomos apklausos,
pildomi reikiami dokumentai, sudaromos ir vie5inamos pirkimq sutartys, teikiamos metines
ataskaitos. fvertinta, jog Centro dokumentuose nustatyta sprendimq priemimo, veiksmq
atlikimo tvarka yra skaidri.
2.3 Lietwos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnyba nera atlikusi korupcijos rizikos
analizes Centre maZos vertds vie5qjq pirkimq srityje.
3. PRIEZASTYS,

DIDINANiTOS KORUPCIJOS PASIREISKIMo RIZIKoS LYGI

(ISsamiai paai5kinamos prieZastys, kurios pagrindZia atsiradusius skiftumus tarp esamos situacijos ir tos
situacijos, kurituretq blti pagal vertinimo kriterijus, jvertinama jq ltaka korupcijos pasireiskimo lygiui)

3.1 Per analizuojam4ii laikotarpi Centre neuZfiksuota korupcinio pob[dZio nusikalstama
veika analizuotoje veiklos srityje, teises paLeidimai" tarnybine (drausmine) ar kitokia
atsakomybe. Centre sudaryta galimybe darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti
direktoriq, asmeni, atsaking4 uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg, apie galimas korupcinio
pobDdZio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobudZio, tadiau maLiau pavojingus teises
paZeidimus. Vykdant maZos vertds vie5uosius pirkimus prane5imq apie galimas korupcinio
pobDdZio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobldZio teises paZeidimus korupcijos
pasireiSkimo tikigrlbes nustatymo laikotarpiu negauta.

PASIULYMAI DEL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIU NEIGIAMOS ITAKOS
PANAIKINIMO AR SUMAZINIMO
(Pagar istaigq veikros sridiq ei:ffi"tuifii;.:Ti,1;XT;;iilru;z,$X,;;:yifikiami pasirrymai der korupcijos

4.

Priemones

Asmenys,

ruoSiantys

techning specifikacij4,
negaletq dalyvauti
kaip ekspertai paraiSkq
vertinimo proces€.

Istaigos vadovas

Jvykdymo laikas
2021-12-31

Laukiami rezultatai
AiSkiai apibreLta
proced[ra

Vertinimo kriteriiai
Papildyta vieSqjq
pirkimq procedr.ra
apibreZiant technines
specifikacijos rengejq
(darbuotojq) teises
ir pareigas tolimesndse
pirkimo procedDrose

Niiole Jastrumskiene

