
                PATVIRTINTA

                                          BĮ Liolių socialinės globos namų direktoriaus

                                                                                 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-165 (1.3E)
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2020-12-02

Lioliai

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 (nauja redakcija nuo 2017-03-18) ir

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170

patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis atliktas Liolių socialinės globos namų veiklos

sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas.

Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė analizuota ir vertinta viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo

srityje.

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją – Korupcijos prevencijos komisija.

Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketvirtis.

Vadovaujantis anksčiau minėtais teisės aktais atlikti korupcijos rizikos analizę įgalioti

darbuotojai, nustatę veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, –

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė Neringa Bagdonavičienė, pirmininko pavaduotoja

Vilma Andrijauskienė, nariai Silvijus Kaminskas, Vaidotas Vaitkus. Globos namų direktoriaus

įsakymu Korupcijos prevencijos komisija sudaryta 2016 m. kovo mėn. 7 d. Nr. V-42. Analizuojamas

laikotarpis: 2020 m. III ketvirtis (ketvirtį nurodo Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka).

Vertintina veiklos sritis – Viešieji pirkimai. Veiklos sritis vertinta pagal Korupcijos prevencijos

įstatymo 6 str. 3 d. numatytus kriterijus.

Buvo išnagrinėti vidaus norminiai dokumentai, bendrauta su įstaigos direktoriumi, viešųjų

pirkimų komisijos nariais, viešuosius pirkimus vykdančiais darbuotojais. Atliktas kelių pasirinktų

pirkimų procedūrų vertinimas.

Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir Mažos

vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28

d. įsakymu Nr. 1S-97. Įstaigoje patvirtinti viešuosius pirkimus reglamentuojantys vidaus teisės aktai,

numatyta darbuotojų atsakomybė ir funkcijos vykdant viešųjų pirkimų procedūras.

Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Per analizuojamąjį laikotarpį BĮ Liolių socialinės globos namų veikloje nebuvo užfiksuoti

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio

nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta

administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

8.2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 



BĮ Liolių socialinės globos namai vykdo kontrolės funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus

administravimu. Jas Liolių socialinės globos namuose užtikrina vidaus tvarkos taisyklės.

Kontrolė viešųjų pirkimų srityje užtikrinama šiais būdais:

N r. Kontrolės forma/priemonės Taikoma/ Netaikoma Komentaras

1. Yra sudaryta pastovi viešųjų pirkimų

komisija.

Taip

2. Viešųjų pirkimų komisija sudaroma

atskirų vykdomų pirkimų grupėms.

Ne

3. Komisijos pirmininkas yra pateikęs

viešųjų ir privačių interesų derinimo

deklaraciją.

Taip

4. Komisijos nariai yra pateikę viešųjų ir

privačių interesų derinimo deklaracijas

Taip

5. Užtikrinama nuolatinė pateiktų viešų ir

privačių interesų deklaracijų pateikimo ir

turinio kontrolė.

Taip

6. Komisijos pirmininkas kiekviename

viešame pirkime pateikia

konfidencialumo ir nešališkumo

pasižadėjimą / deklaraciją.

Taip

7. Komisijos nariai yra nuolat

informuojami apie pareigą nusišalinti

esant galimam interesų konfliktui.

Taip

8. Užtikrinama, kad asmenys, rengę

techninę specifikaciją (kai tokia būtina)

nedalyvautų pirkimo vertinimo procese.

Taip

8.3. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

Per analizuojamąjį laikotarpį BĮ Liolių socialinės globos namų darbuotojų įgyvendinami

uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, nenustatyta

įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti

administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. Viešųjų pirkimų

organizavimo ir vykdymo srityje vadovaujamasi KT 7 p. nurodytais teisės aktais. Nenustatyta

įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų.

8.4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių

suteikimu ar apribojimu. 

Ši veikla nėra susijusi su viešaisiais pirkimais įstaigoje.

8.5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės ar

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Taip analizuojamu laikotarpiu BĮ Liolių socialinės globos namai priėmė savarankiškus

sprendimus, susijusius, su viešųjų pirkimų organizavimu. Šie sprendimai priimami savarankiškai ir

nereikalauja papildomo derinimo su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis, nereikalauja kitos

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Dėl šio kriterijaus viešųjų pirkimų sritis yra formaliai

priskirtina prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.

8.6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 



Viešieji pirkimai apima komercinės paslapties turinį.

8.7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

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

rizikos analizės.

STT nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės BĮ Liolių socialinės globos namų viešųjų pirkimų

srityje.

10. Pastebime, vien tai, kad veiklos sritis, pagal minėtą vertinimo kriterijų, jei formaliai ir

priskirtina prie sričių kuriose egzistuoja didelė korupcijos tikimybė, dar nereiškia, kad yra nustatyta,

kad rizika yra reali ir ji yra nevaldoma.

11. Užtikrinant skaidrų viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo procesą iki 2020-09-30 d. buvo

numatytos šios procedūros:

11.1. Poreikių analizavimas;

11.2. Techninės specifikacijos rengimas (kai būtina);

11.3. Viešųjų pirkimų plano parengimas: planą rengia (Evelina Stonaitienė tel. 860525004);

11.4. Viešųjų pirkimų plano aptarimas: (aptarimas vyksta darbuotojų posėdyje);

11.5. Pritarimas (raštu) viešųjų pirkimų planui tvirtinamas (Įstaigos Direktorius);

11.6. Plano paskelbimas: planas skelbiamas BĮ Liolių socialinės globos namų svetainėje

www.lioliaisn.lt ;

11.7. Atsiradus nenumatytiems, neplaniniams poreikiams vykdoma plano korekcija, kurios metu

vykdomos tos pačios 4-6 punkte numatytos procedūros.

13. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017-07-01

pakeitimą, įstaiga pakeitė anksčiau priimtus teisės aktus:

BĮ Liolių socialinės globos namų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės,

patvirtintos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymų Nr. V-104

IŠVADA

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

—       Išnagrinėjus esamą dokumentaciją ir atlikus korupcijos rizikos analizę, susijusią su viešųjų

pirkimų organizavimu ir vykdymu, pažeidimų nerasta. Korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo:

—        Pasiūlymų nėra.

http://www.lioliaisn.lt
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