IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS KLAIPĖDOS PASLAUGŲ
IR VERSLO MOKYKLOJE
2021 m. lapkričio 17 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos
prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – Rekomendacijos)
ir vykdant Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d.
įsakymą Nr. V- 835 „Dėl veiklos srities, kurioje 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti
antikorupcinę analizę ir vertinimą, nustatymo ir ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų,
kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą, sąrašo patvirtinimo“, buvo
atliktas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas,
atlikta antikorupcinė analizė ir vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.
Analizuotas 2021 m. laikotarpis.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko mokyklos projekto vadovė Aušra
Mažrimienė, paskirta direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-286.
Antikorupcinis mokyklos darbuotojų švietimas mokykloje vykdomas vadovaujantis Korupcijos
prevencijos įstatymo 10 straipsniu. Siekiant informuoti darbuotojus apie veiklą kovojant su
korupcija, mokyklos interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ skelbiama informacija
apie korupcijos prevencijos priemonių, kurias mokykla privalo vykdyti, įgyvendinimą, tai yra apie
patvirtintą korupcijos prevencijos programą ir jos vykdymą.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis kur ir kaip pranešti apie korupciją, apie
korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus / atsakingus asmenis mokykloje. Siekiant
mokykloje didinti administravimo procedūrų skaidrumą, sukurta speciali anoniminio pranešimo
forma ir įkelta į mokyklos interneto tinklalapį.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.
1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“.
Per analizuojamąjį laikotarpį mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė.
Mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti direktorių
ir asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio
nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus.
Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio
teisės pažeidimus mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.
2. Kriterijus – „Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.
Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė
yra reglamentuoti Mokyklos įstatuose, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų pareigybių
aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir tvarkose.

Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi.
Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas direktoriaus ir darbuotojų
pareiginiuose nuostatuose. Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.
3. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.
Mokykla – yra viešoji įstaiga, turinti įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus,
susijusius su Mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, viešaisiais pirkimais,
kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis.
Mokyklos viešųjų pirkimų organizatoriai prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir
pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų
sistemą arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji pirkimai
vykdomi pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas viešųjų pirkimų taisykles. Pirkimams, kurie
viršyja 10000 Eur atlikti sudaroma viešųjų pirkimų komisija. Komisija vadovaujasi viešųjų
pirkimų komisijos darbo reglamentu.
Mokykloje atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės viešųjų pirkimų srityje analizę buvo
nagrinėjama korupcijos pasireiškimo tikimybė šiose viešųjų pirkimų srityse:
– viešuosius pirkimus reglamentuojančių dokumentų rengimas, atnaujinimas ir atitiktis šalies
teisiniam reglamentavimui;
- viešųjų pirkimų procedūrų dalyviai ir jų funkcijos;
- viešų ir privačių interesų deklaravimas;
- viešųjų pirkimų planavimas;
- viešųjų pirkimų vykdymas;
- sutarčių sudarymas, vykdymas, keitimas, paskelbimas CVPIS.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža, pažeidimai nenustatyti.
4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.
Mokykloje mokosi mokiniai. Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai yra pasirašę konfidencialumo
pasižadėjimus dėl informacijos konfidencialumo.Mokykloje užtikrinta asmens duomenų apsauga.
Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos
ir kontrolės esminių pažeidimų mokykloje nenustatyta.
5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.
Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko
korupcijos rizikos analizės mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti
veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.
IŠVADA
Išanalizavus mokyklos veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo
tikimybės nustatymo kriterijus ir atlikus analizę mažos vertės pirkimų srityje, įvertinus esamą
padėtį mokykloje, darytina išvada, kad Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra maža. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę konstatuotina,
kad teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimas yra pakankami, kad būtų užkirstas kelias
pasireikšti korupcijai vykdomuose viešuosiuose pirkimuose.

Nei vienas iš pirkimų procedūrose dalyvaujančių subjektų negali sprendimų priimti
vienašališkai, kiekvienas viešųjų pirkimų procedūrų dokumentas privalomai derinamas bent su 2
kitais darbuotojais, pirkimų organizatorių priimtus sprendimus tvirtina mokyklos direktorius. Taip
pat sprendimų priėmimas negali įvykti be privalomo dokumentų derinimo, vizavimo ir tvirtinimo,
kurie yra detaliai aprašyti vidaus kontrolės tvarkoje viešųjų pirkimų taisyklėse. Viešojo pirkimo
komisijos sudaromos iš ne mažiau kaip 3 narių, rengiami ir tvirtinami šių komisijų darbo
reglamentai, kuriuose aprašyta, kaip organizuojamas komisijos darbas, kaip priimami sprendimai.
Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, darytina išvada, kad pirkimo procedūrose dalyvaujančių
asmenų funkcijų ir atsakomybių srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža ir ji tinkamai
valdoma.
Siekiant maksimalaus skaidrumo būtų tikslinga numatyti principą – sudarant viešojo
pirkimo komisijas į jas neįtraukti pavaldumo saitais susijusių asmenų, šia nuostata papildant
taisykles.

