
ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA 

MOTYVUOTA IŠVADA 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2020 METŲ ANALIZĖS IR 
VERTINIMO REZULTATŲ MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų 
korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirto švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 19 d. 
įsakymu Nr. V-797 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių 
įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8-10.2.2.p. Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio mokykloje (toliau – Mokykla) atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės 
nustatymas. 
 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Mokykloje atliko vadovo paskirtas 
atsakingas asmuo. 
 

NUSTATYTI KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIAI MAŽOS VERTĖS VIEŠŲJŲ 
PIRKIMŲ SRITYJE IR SIŪLOMOS KORUPCIJOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

 
 Atliekant analizę buvo peržiūrėti vidiniai dokumentai. Buvo analizuojama, kuriose 
įgyvendinamose procedūrose ir darbuotojų veiksmuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų 
organizavimu, galimos korupcijos apraiškos ar yra veiklos trūkumų. Taip pat buvo siekiama 
nustatyti, ar Mokyklos vidaus dokumentuose yra aiškiai įtvirtintos ir aprašytos visos procedūros, 
ar nustatyta tvarka yra pakankama ir aiškiai apibrėžta, sprendimai priimami objektyviai. 
 Atlikus dokumentų analizę bei teisės aktų ir procedūrų vertinimą, nustatyta, kad Mokykloje 
patvirtinti visi būtini viešųjų pirkimų vykdymą reglamentuojantys vidiniai teisės aktai. 
Konstatuotina, kad viešieji pirkimai organizuojami vadovaujantis patvirtinta viešųjų pirkimų 
proceso eiga. Pirkimo procesas susideda iš: metinio planavimo proceso; pirkimo inicijavimo ir 
vykdymo procesų; sutarties sudarymo, vykdymo ir kontrolės bei ataskaitų apie viešuosius 
pirkimus ir laimėjusių pasiūlymų ir sutarčių viešinimą. Kiekviename pirkimo etape yra nustatyti 
atsakingi vykdytojai, jų kompetencija, terminai, taip pat patvirtinta pirkimo procese dalyvaujančių 
darbuotojų funkcijos.  
 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės mažos vertės viešųjų pirkimų srityje nustatymą, 
išanalizavus ir įvertinus viešųjų pirkimų organizavimo procesus reglamentuojančius teisės aktus 
ir atliekamus veiksmus, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė maža. 
 Aiškiai reglamentuotas viešųjų pirkimų sutarčių sudarymas ir kontrolė, paskirti atsakingi 
asmenys. Analizės metu buvo nustatyta, kad: sutartis ne visada vizuoja pirkimų iniciatorius; 
viešųjų pirkimų sutartys ne visada viešinamos nustatytais terminais; sutarčių rengimo taisyklių 
nuostatos dėl sąskaitų faktūrų teikimo neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo, pagal kurį 
sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis informacinės sistemos „e. sąskaita“ priemonėmis. Tačiau 
pažymėtina, kad sudarant sutartis, šio reikalavimo laikomasi – pačiose viešojo pirkimo sutartyse 
įtraukiama nuostata, kad sąskaitos faktūros teikiamos naudojantis „e. sąskaita“ priemonėmis; retu 
atveju pirkimui, kurio vertė 3000 Eur be PVM, nesudaryta rašytinė sutartis; viešųjų pirkimų 
paraiškos – užduotys yra parengtos ir patvirtintos atsakingų asmenų, tačiau nėra registruojamos 
registre. 
 Mokykla, siekia sustiprinti ir išskaidrinti viešųjų pirkimų sritį šiais būdais: 



1. Patvirtintas aprašas „Rizikos vertinimas ir valdymas“, kuris reglamentuoja Mokyklos 
viešuose pirkimuose priimamų sprendimų prevencinės priežiūros organizavimą. 

2. Patvirtinta korupcijos prevencijos programa. 
3. Mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėse yra įtvirtintos 

nuostatos, kad visi Mokyklos vardu vykdomi pirkimai būtų atliekami skaidriai, laikantis 
lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir nešališkumo 
reikalavimų, racionaliai panaudojant, prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtas lėšas. 
Taisyklės 2020 metais  atnaujintos pagal VP tarnybos patvirtintas pavyzdines pirkimų 
organizavimo ir vidaus kontrolės gaires. Patvirtintas VP komisijos darbo reglamentas. 

4. Tiekėjai atrenkami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos 
kriterijų, tiekėjams sudarant vienodas ir nediskriminacines sąlygas tiek pirkimo, tiek 
sutarties vykdymo metu. 

5. Analizuojamu laikotarpiu, Mokykloje direktoriaus 2020-11-08 įsakymu Nr.109 – V 
patvirtintas „Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo 
funkcionavimo užtikrinimo Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykloje“ 
tvarkos aprašas. Jame numatyta tvarka kaip darbuotojas gali pranešti apie pažeidimus, tam 
yra sukurta elektroninio pašto dėžutė. Aprašas viešai paskelbtas Mokyklos internetiniame 
tinklalapyje. Analizuojamu laikotarpiu tokių pranešimų gauta nebuvo. 

6. Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir pirmininkai, viešųjų pirkimų organizatorius, pirkimų 
iniciatoriai deklaruoja viešuosius ir privačius interesus. 

7. Mokyklos darbuotojas, atsakingas už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, nuolat 
dalyvauja viešųjų pirkimų mokymuose ir seminaruose. 
Analizės metu, korupcijos rizikos veiksnių dėl teisinės bazės netobulumo arba nebuvimo, 
neaiškių ar neskaidrių sprendimų priėmimo, nuolatinio pobūdžio viešųjų pirkimų 
procedūrų nesilaikymo, netinkamo viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolės ir 
priežiūros, nustatyta nebuvo. 
 

SIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS 
PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO 

 
Priemonės Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

1. Užtikrinti, kad 
viešuosiuose pirkimuose 
dalyvaujantys asmenys 
deklaruotų privačius 
interesus 
 

nuolat Vykdoma aktyvi 
kontrolė, kad būtų 
deklaruojami 
privatūs interesai 

Pakoreguotos 
viešųjų pirkimų 
organizavimo ir 
vidaus kontrolės 
taisyklės, kur 
numatyta, kad 
sąskaitos faktūros 
teikiamos 
naudojantis 
informacinės 
sistemos 
„e.sąskaita“ 
priemonėmis, 
reglamentuota 

2.Patikslinti viešųjų pirkimų 
organizavimo tvarką, 
vizuojant bei viešinant 
sutartis, siekiant viešųjų 
pirkimų skaidrumo, 
efektyvumo ir aiškumo. 
Suderinti sutarčių rengimo 

2022-06-30 Planuojamo pirkti 
objekto paraiškos – 
užduotys turi būti 
registruojamos; 
Skaidresnis 
procesas, iki 
minimumo 
sumažinti 



taisykles su galiojančiais 
norminiais teisės aktais. 

korupcijos 
pasireiškimo 
tikimybę viešųjų 
pirkimų 
organizavime ir 
vykdyme, bei 
efektyvesnė sutarčių 
vykdymo kontrolė; 
Laiku viešinti 
sutartis CVP IS; 
Teisingai vizuoti 
sutartis; 
Pašalintas neaiškus 
reglamentavimas 
dėl viešųjų pirkimo 
sutarčių rengimo ir 
vykdymo. 
 

pirkimo sutarčių 
vykdymo priežiūra, 
pirkimų 
iniciatoriaus 
atsakomybė, kuri 
papildyta punktais: 
turi įvertinti 
galimybę pirkti 
naudojantis 
Centrinės 
perkančiosios 
organizacijos 
elektroniniu 
katalogu, 
nesinaudojant CPO 
elektroniniu 
katalogu, turi būti 
pateikiamas 
argumentuotas 
paaiškinimas dėl 
kokių priežasčių 
neperkama per 
CPO.  

 
 
 
 
 

 
 
 Direktorė        Diana Giedrikienė 


