KAIŠIADORIŲ ŠVENTOSIOS FAUSTINOS MOKYKLA

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08
nutarimo Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 5-7
punktais, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis
Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl
valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja
didelė
korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
Siekdami nustatyti Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos (toliau - Mokykla), kurios
steigėjas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigų
veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs veiksniai, galintys sudaryti galimybes
atsirasti korupcijai, Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. V- 139 paskirta darbo grupė š. m. IV-ame ketvirtyje atliko korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymą.
Analizuojant veiklą buvo vertinama Mokykloje aktualiausia - Viešųjų pirkimų organizavimo sritis „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę
buvo atsižvelgta į Korupcijos
prevencijos programą, naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, veiklos, teisės aktų
analizė, leidusi nustatyti Mokyklos veiklos sričių atitiktis.
Vykdant Mokykloje viešuosius pirkimus, laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo. Nustatyta, kad
direktoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai (Mokyklos Viešųjų pirkimų organizavimo
tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-131, Mažos vertės
viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarka, patvirtinta, direktoriaus 2020 m. gruodžio
29 d. įsakymu Nr. V-162), už viešųjų pirkimų organizavimą Mokykloje paskirti atsakingi
asmenys, kasmet sudaromi ir tikslinami Biudžetiniais metais reikalingų pirkti prekių, paslaugų ir
darbų sąrašai bei Viešųjų pirkimų planas, patvirtintas direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr.
V-33) yra būtini įstatymo įgyvendinimui, įvertinta, jog Mokyklos dokumentuose nustatyta
sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri. Organizuojant pirkimus vykdomos
apklausos, pildomi reikiami dokumentai, (esant reikalui) sudaromos ir viešinamos Pirkimo
sutartys, tuomet vykdomi pirkimai, už juos atsiskaitoma Viešųjų pirkimų tarnybai.
Per analizuojamą laikotarpį Mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,
pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės
pažeidimus Mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta.
IŠVADA
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Viešųjų pirkimų organizavimo srityje,
kurioje sudaromos procedūros bei sutartys, nustatyta, kad korupcinio pasireiškimo
tikimybė minimali. Tiriamuoju laikotarpiu Mokykloje Viešųjų pirkimų srityje korupcinio
pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito pobūdžio teisės pažeidimo nebuvo nustatyta. Mokykla vykdo
pati atlikdama viešuosius pirkimus, apie kuriuos skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų
informacinėje sistemoje ir Mokyklos internetinėje svetainėje https://www.sim.kaisiadorys.lm.lt
taip pat įstaigos direktorius priima sprendimus šios veiklos klausimais.
Įvertinus, kaip laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų, nustatyta, kad
sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir pakankamai kontroliuojama, viešinama.
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