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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA 

 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MAŽOS VERTĖS  

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SRITYJE VERTINIMO IŠVADA 

 

              Analizuojant veiklą vertinta mažos vertės viešųjų pirkimų sritis  

Analizuotas laikotarpis – 2020 m. sausio  mėnuo – 2020 m. gruodžio mėnuo. 

Atsižvelgus į turimą informaciją nustatyta, kad priimti įstaigoje teisės aktai analizuojamoje 

srityje yra pakankamai aiškiai reglamentuoti, ir tai leidžia tinkamai viešųjų pirkimų vykdymą ir 

kontrolę Mokykloje. Mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos, 

pranešimų ar skundų negauta. Per analizuojamą laikotarpį mokykla priiminėjo savarankiškus 

sprendimus mažos vertės viešųjų pirkimų srityje. Atsiradus  naujiems teisės aktams „dėl žaliųjų 

pirkimų“ yra galimybė atsirasti tam tikriems rizikos veiksniams. 

Apibendrinant, teigiama, kad išanalizavus mokyklos veiklą mažos vertės viešųjų pirkimų 

srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. Tai nesunku patikrinti, kadangi mokyklos 

Viešųjų pirkimų žmogiškieji ištekliai yra riboti. O atsiradusius rizikos veiksnius dalinai riboja 

mokykloje įdiegtos korupcijos prevencijos priemonės. Viešieji pirkimai Mokykloje vykdomi 

vadovaujantis teisės aktais ir įsakymais. 

 Mokykloje sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio 

pobūdžio veikas. 

 Per analizuojamąjį laikotarpį mokykloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos  

įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

atvejai. Taip pat neužfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, 

tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. 

 Aiškiai išskirtos pirkimo iniciatorių, organizatorių, atsakingų už sutarties vykdymą 

asmenų teisės ir pareigos.  

 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) nėra atlikusi 

korupcijos rizikos analizės mokykloje. 

 

PASIŪLYMAI DĖL KORUPCIJOS RIZIKOS VEIKSNIŲ NEIGIAMOS ĮTAKOS 

PANAIKINIMO AR SUMAŽINIMO| 

 

 

Priemonės 

 

Teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius, peržiūra, pakeitimai, papildymai. 

Organizuoti specializuotus mokymus pirkimų organizatoriams. 

Mažos vertės pirkimuose, kai planuojama konkretaus pirkimo vertė yra didesnė nei 5000,00 Eur 

vidutinis dalyvių/pasiūlymų skaičius turi būti 3 arba daugiau. Kaskart stengiamasi apklausti ne 

tuos pačius, o naujus tiekėjus. 
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Kai pirkime dalyvauja tik vienas tiekėjas arba, kai pirkime po pasiūlymų vertinimo liko tik vienas 

neatmestas pasiūlymas, turi būti peržiūrimos tokio pirkimo procedūros, įskaitant, bet 

neapsiribojant patikrinimu, ar buvo pakankamai ištirta rinka, ar nėra konkurenciją ribojančių 

sąlygų pirkimo dokumentuose, ar nėra neleistinų susitarimų tarp tiekėjų požymių. 

Įstaigos vidaus dokumentuose nustatyti reikalavimą visus pirkimus, kurie yra CPO kataloge ir 

jame esančio pirkimo objektas tenkina perkančiosios organizacijos poreikius, vykdyti per CPO. 

Tobulinti viešųjų pirkimų prevencijos ir kontrolės procedūras. Nepirkti paslaugų iš savo 

darbuotojų, kai vykdomas viešasis pirkimas neskelbiamos apklausos būdu. 

Tobulinti viešųjų pirkimų prevencijos ir kontrolės procedūras įtraukiant įvairius stebėsenos 

rodiklius ir reguliariai vertinti ar pasiekiamos užsibrėžtos rodiklių vertės.  

Efektyviau organizuoti pirkimų planavimo etapą. 

Vykdant mažos vertės pirkimus užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrumą ir racionalų įstaigos 

lėšų naudojimą. Mažos vertės pirkimuose, kai pirkimo vertė nėra menkavertė, pirmenybę teikti 

skelbiamos apklausos pirkimo būdui. 

 

Korupcijos prevencijos koordinavimo ir kontrolės vadovas 

direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai  Dainius Jankauskas 

 

 

 


