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Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tema:  Savivaldybės įstaigų, 

kontroliuojamų įmonių viešųjų pirkimų vykdymas (atkreipiant dėmesį į visus viešojo pirkimo etapus, 

sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę; ar paskirti atsakingi nepriekaištingos reputacijos asmenys; ar 

atskirtos funkcijos; ar numatytos sprendimų priėmimo procedūros; ar nustatyta kontrolės tvarka, ar ji 

realiai veikia; ar nėra interesų konfliktų; ar nustatyta nusišalinimo tvarka; ar viešinama informacija). 

Tyrimo tikslas: Nustatyti korupcijos rizikos veiksnius vykdant viešuosius pirkimus Socialinių 

paslaugų centre „Danė“. 

Uždaviniai:  

1. Ištirti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidą korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimams. 

2. Išanalizuoti kaip Socialinių paslaugų centre „Danė“ vykdoma viešųjų pirkimų planavimo, 

inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarka. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo naudojami šie metodai: 

1. Teisės aktų ir dokumentų turinio analizė. 

2. Vidaus dokumentų peržiūra. 

3. Lyginamojo analizė. 

 

Orientuojantis į iškeltą tikslą buvo analizuojami: Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų 

įstatymas Nr. I-1491 pakeitimo įsakymu 2017 gegužės 2 d. Nr. XIII - 327; Lietuvos Respublikos 

Korupcijos prevencijos įstatymas 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904; Viešųjų pirkimų tarnybos 

direktoriaus 2017 m birželio 28 d. įsakymu  Nr. 1S-97 patvirtintu mažos vertės pirkimų tvarkos 

aprašas. Direktorės 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V – 2  Socialinių paslaugų centre „Danė“ 

vykdoma viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės 

tvarkos aprašas Nr. 53;  Direktorės 2018 rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V – 51 Dėl Klaipėdos  

Socialinių paslaugų centro „Danės“ nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos sudarymo ir viešųjų 

pirkimų komisijos darbo reglamento patvirtinimo; Direktorės įsakymu 2017  sausio 6 d. V – 1 

Dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Klaipėdos socialinių paslaugų 

centre „Danė“ buvo vertinama: galiojantys LR Vyriausybės, viešųjų pirkimų tarnybos bei kiti teisės 

aktai reglamentuojantys viešuosius pirkimus. Vertinami įstaigoje dirbančių darbuotojų, kurie vykdo 



viešųjų pirkimų procedūras pareiginiai nuostatai, įstaigoje patvirtinti įsakymai ir tvarkos, 

reglamentuojančios viešųjų pirkimų vykdymą. Peržiūrėtos viešųjų pirkimų procedūrose 

dalyvaujančių darbuotojų funkcijos ir procedūros. Numatytas išsamus ir aiškus viešųjų pirkimų 

procedūrose dalyvaujančių darbuotojų  veikos reglamentavimas, pirkimų organizavimas ir vykdymas 

nuo pirkimo poreikio formavimo iki pirkimo sutarties rezultato įvertinimo arba, jeigu pirkimo 

sutartis nebuvo sudaryta iki pirkimo procedūros pabaigos, kas leidžia priimti skaidrius sprendimus 

pasirašant sutartis su tiekėjais ir išvengti pašalinio poveikio jų priėmimo procese. Viešųjų pirkimų 

procedūrose dalyvaujantys asmenys yra pasirašę konfidencialumo pasižadėjimus ir nešališkumo 

deklaracijas, taip užkertamas kelias interesų konfliktams 

Viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių darbuotojų atsakomybė, atskaitomybė, 

funkcijos, sprendimų priėmimų tvarka yra apibrėžtos. Darbuotojams nėra suteikti  įgaliojimai priimti 

vienasmenių sprendimų. Klaipėdos SPC „Danė“ vardu sudaromos sutartys ir pasirašomos įstaigos 

vadovo, jo pavaduotojo ar jo įgalioto asmens vardu, vadovaujantis direktoriaus įsakymu. 

Atsižvelgiant į visuomenės poreikį gauti kuo išsamesnę informaciją, tokiu būdu 

užtikrinant dar didesnį viešųjų pirkimų procesų skaidrumą bei siekiant sustiprinti pasitikėjimą SPC 

„Danė “ viešųjų pirkimų komisijos ir kitų pirkimo procese dalyvaujančių asmenų  veiklos 

objektyvumu viešųjų pirkimų numatomi planai yra skelbiami SPC „Danė“ internetiniame puslapyje  

bei CVPIS sistemoje. 

SPC „Danė“ remdamasi Lietuvos teisės aktais yra patvirtinusi  ir numačiusi aiškias 

viešojo pirkimo procedūras ir etapus, sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę, paskirti nepriekaištingos 

reputacijos asmenys, atskirtos jų funkcijos, numatytos sprendimų priėmimo procedūros, kontrolės 

tvarka, nusišalinimo tvarka bei viešinama informacija. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės 

analizę Viešųjų pirkimų srityje, galima daryti išvadą, kad viešųjų pirkimų veikloje aplinkybių, 

įrodančių korupcijos pasireiškimo tikimybę, nenustatyta. 
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