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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2018 METAIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis
valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
Klaipėdos valdybos 2018 m. liepos 9 d. raštu Nr. 4-08-415 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo 2018 metais“ atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Klaipėdos lopšelyjedarželyje ,,Versmė“.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šioje srityje: viešųjų pirkimų
vykdymas.
Analizuojamas laikotarpis: 2018 metų I–III ketvirčiai.
Vertinimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Irena Zaleckienė.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų srityje nustatymą
lopšelyje-darželyje „Versmė“ analizuota:
1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 2017 m. balandžio 28 d.
įsakymas Nr. V-57 „Dėl supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriaus skyrimo ir
viešojo pirkimo komisijos nario atmintinės patvirtinimo“;
2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas
Nr. V-72 „Dėl mažos vertės viešųjų pirkimų organizatoriaus ir pirkimų iniciatorių skyrimo“;
3. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas
Nr. V-73 „Dėl viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir darbo reglamento patvirtinimo“;
4. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 2017 m. liepos 3 d. įsakymas
Nr. V-74 „Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
5. „2018 m. numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas.
Viešuosius pirkimus įstaigoje vykdo direktoriaus pavaduotoja Silva Butkevičienė:
6. pildo mažos vertės pirkimo pažymas nustatytais mažos vertės pirkimo atvejais;
7. rengia mažos vertės pirkimo dokumentus perkančiosios organizacijos
supaprastintų pirkimų taisyklėse numatytais atvejais;
8. registruoja kiekvieną atliktą mažos vertės pirkimą pirkimų žurnale;
9. tvarko vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų registrą.
2018 m. viešųjų pirkimų planas skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje
www.versmele.lt

Korupcijos pasireiškimo viešųjų pirkimų vertinimo srityje lentelė:
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Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio 4 dalies kriterijais:
1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo
tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu;
5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės
įstaigos patvirtinimo;
6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
IŠVADA:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1–7
punktuose išvardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksnių Klaipėdos lopšelio-darželio
„Versmė“ viešųjų pirkimų srityje nenustatyta.
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