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KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYB S ANALIZ  

2017-12-29 

 

Savivaldybės biudžetinė staiga Liudviko Rėzos kultūros centras, vadovaudamasis 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 
m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 

punktu, atsižvelgdamas  Valstybės ar savivaldybės staigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. sakymu Nr. 2 – 170 „Dėl Valstybės 
ar savivaldybės staigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo”, atliko  korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę.  

 

1. Analizuojamas laikotarpis 2017 m. I-III ketvirtis. 

2. Vertinta Liudviko R zos kult ros centro viešųjų pirkimų organizavimo sritis.  

3. Atlikti vertinimo veiksniai: 

Atliekant staigos viešųjų pirkimų organizavimo srities vertinimą, analizuoti teisės aktai, 
staigos vidaus dokumentai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų procesą:  

 Liudviko Rėzos kultūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtintos 

Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus 2016 m. sausio 12 d. sakymu Nr. V-01 „Dėl 
supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, kurios buvo parengtos, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų statymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 1999, Nr. 56-1809; 2002, 

Nr. 118-5296; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 158-8019; 2013, Nr. 112-5575; 

paskelbta TAR 2015-07-01, i. k. 2015-10598). Taisyklės iki 2017 m. birželio 30 d. buvo 
taikomas supaprastintų pirkimų atveju. 

 Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. sakymu Nr. 1S-97 patvirtintas 

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, kuris sigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.  
 Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. sakymu Nr. V-13 „Dėl 

viešųjų pirkimų vykdymo“, kurios buvo parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

2017 m. gegužės 2 d. Viešųjų pirkimų statymo Nr. I-1491 pakeitimo statymu Nr. XIII-327. 

 2017 m. Liudviko Rėzos kultūros centro planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinė, 
patvirtinta Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. sakymu Nr. V-04 

 Supaprastintas mažos vertės viešųjų pirkimų registracijos žurnalas 2017 m. 

Nustatyta, kad Liudviko Rėzos kultūros centre vykdomi mažos vertės pirkimai, nes pirkimų 
apimtys yra nedidelės. 

Iki 2017 m. birželio 30 d. pradėtiems Liudviko Rėzos kultūros centro viešiesiems pirkimams, 

buvo taikomos Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus patvirtintos supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklės, kurios paskelbtos Centrinėje Viešųjų pirkimų tarnybos Informacinėje sistemoje 
(CVP IS).   

Liudviko Rėzos kultūros centras vykdydamas Viešųjų pirkimų statymą ir siekdamas kuo 
didesnio skaidrumo apie vykdomus ir vykdytus viešuosius pirkimus pradėtus iki 2017 m. birželio 
30 d., skelbė informaciją tinklalapyje, nuo 2017 m. liepos 1 d. sigaliojus naujai Viešųjų pirkimų 
statymo redakcijai, neliko prievolės tinklalapyje skelbti šios informacijos. 

Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. sakymu Nr. V-13 „Dėl 
viešųjų pirkimų vykdymo“, siekiant didinti viešųjų pirkimų valdymo efektyvumą, susijusių 
sprendimų ir procedūrų skaidrumą ir prisidedant prie korupcijos apraiškų mažinimo nurodo 

organizuoti pirkimus šiais punktais:  
 Atliekant pirkimą iš vieno tiekėjo iki 3000 Eur. (be PVM), pirkimą galima atlikti žodžiu. 
 Atliekant pirkimą nuo 3000 Eur. iki 10 000 Eur. (be PVM) pirkimo iniciatoriumi ir pirkimo 

organizatoriumi negali būti tas pats asmuo. 



 Atliekant pirkimą nuo 3000 Eur. (be PVM) privalo būti daugiau negu vieno tiekėjo 
komercinis pasiūlymas. 

 Pirkimo paraiškos nereikia pildyti, jei viešojo pirkimo suma nesiekia 500 Eur. (be PVM). 
 Pirkimus nuo 10 000 Eur. (be PVM) atlieka direktoriaus sakymu sudaryta viešųjų pirkimų 

komisija. 

 Liudviko Rėzos kultūros centre viešųjų pirkimų procesas skaidomas  etapus: poreikio 

formavimo, planavimo, pirkimo inicijavimo ir pasirengimo jam, pirkimo vykdymo, sutarties 

sudarymo ir sutarties vykdymo. Liudviko Rėzos kultūros centre yra patvirtintas numatomų vykdyti 
prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas. Plano sudarymas užtikrina tinkamą pirkimų 
rizikos valdymą. Pirkimų plane pagrindžiamas pirkimų poreikis, nustatomi pirkimų būdai, pirkimų 
terminai. Plano sudarymas sumažina riziką planavimo metu peržiūrint ilgalaikių sutarčių galiojimo 
terminus ir nustatant jiems baigiantis, naujų pirkimų procedūras. Už pirkimų planavimą yra paskirta 
atsakinga Liudviko Rėzos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja. Viešųjų pirkimų planavime 
rizika yra valdoma. 

Mažos vertės pirkimams vykdyti paskirtas pirkimų organizatorius, kuris pasirašęs 

konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją, deklaruoja interesus. Atsakingas už 
pirkimų vykdymą naudojantis, CPO elektroniniu katalogu ir CVP IS priemonėmis, už supaprastintų 
pirkimų kiekvienais metais registracijos vedimą, už pirkimo sutarčių registro tvarkymą. Mažos 
vertės pirkimai atliekami apklausos būdų (raštu ar žodžiu). Pirkimų organizatorius, siekdamas 
pagr sti pirkimo tikslingumą, atlieką tiekėjų apklausą. Apklausos procedūroms atlikti pildoma 
mažos vertės viešojo pirkimo pažyma, kurią pasirašo Pirkimų organizatorius, sprendimą tvirtina 

Liudviko Rėzos kultūros centro direktorius. Pirkimai registruojami pirkimų žurnale. vertinus 
tiriamuoju laikotarpiu visus atliktus mažos vertės viešuosius pirkimus nustatyta, kad prekių ir 
paslaugų apimtys buvo nedidelės su specifiniais poreikiais, tai unikalių kūrinių atlikimas ir meninės 
edukacinės-mokomosios, intelektinės ir autorinės paslaugos, kurių tiekėjai buvo neprisiregistravę 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dėl to buvo mažai vykdomu viešųjų pirkimų viešųjų 
pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. 

4. Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:  

Rizikos veiksniai nenustatyti 

5. Korupcijos pasireiškimo tikimyb s patikrinimo išvada: 
Tiriamuoju laikotarpiu surinkti duomenys leidžia teigti, kad Liudviko Rėzos kultūros centro 

veikla, organizuojant viešuosius pirkimus yra išsamiai reglamentuota statymų ir kitų norminių 
teisės aktų. staiga yra priėmusi būtinus vidaus dokumentus, detalizuojančius viešųjų pirkimų 
vykdymą Liudviko Rėzos kultūros centre, kuriais siekiama užtikrinti racionalų valstybės biudžeto 
lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų gavimą, reikalingą užtikrinti darniai ir tinkamai 

staigos veiklai. staigoje atlikti viešieji pirkimai atsižvelgiant  Nacionalinės kovos su korupcija 
programos tikslus, lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.  

 Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų Liudviko Rėzos kultūros centre vykdant viešuosius 
pirkimus analizuojamu laikotarpiu nenustatyta. Nebuvo fiksuotų pažeidimų.  

6. Pasi lymai: 
Didinti viešųjų pirkimų vykdymą naudojantis CPO elektroniniu katalogu ir viešųjų pirkimų 

informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja    Virginija Burbienė 


