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VILNIAUS TECHNOLOGIJU MOKYMO CENTRAS
ISVADA DEL KoRUPCIJos pASrRErSrruo rrKrMyBrs
vERTES vrnSq"lrT rIRKIMV sRrryJE

uaZos

vilniaus technologijq mokymo centras (toliau

- vrMC), vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsniu, Lietuvos Respublikos vyriausyb 8s2002
m' spalio 8 d' nutarimu Nr. 1601 patvirtintu Korupcijos
rizikos analizes atlikimo tvarkos aprasu,
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus
20l l m. geguZes l3 d. isakymu Nr.
2-170 patvirtintomis Valstybes ar savivaldybes
istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele
korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis
bei Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2021 m. geguZes 21 d.
isakymu Nr. v-g35 ,,Del veiklos srities, kurioje
2027 metais Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo
ir sporto ministerijoje ir ministerijos valdymo
sridiai priskirtose istaigose tikslinga atlikti antikorupcing
analizg ir vertinimq, nustatymo ir
ministerijos valdymo sridiai priskirtq
istaigq, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcing
analizg ir vertinim4, s4raSo patvirtinimo", atlikta
antikorupci ne analizeir vertinimas maZos vertes
vie5qjq pirkimq srityje.

Korupcijos tikimybes vertinim4 atliko VTMC darbuotoja,
atsakinga uZ korupcijos
prevencij4.

Analizuotas laikotarpis:2020 m. I- IV ketvirtis.

Atlikus mazos vertes viesqjq pirkimq atitikties Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalyje I punkto
nustatytiems kriterijams ivertinim4, viesqjq
pirkimq srityje 2020-01-0l - 2021-12-31 laikotarpiu nebuvo
nustatlrta korupcinio
pobudZio

nusikalstamos veikos ir /ar kito tapataus pobldzio fakto.

Darbuotojams, kitiems asmenis sudaryta galimybe kreiptis
ir informuoti apie galimas
korupcinio pobfidZio nusikalstamas veikas ir /ar kitus tapataus
pobudZio faktus: interneto svetaineje
skelbiama informacija, kaip pateikti informacij4 apie paZeidimus;
parengtas vilniaus technologijq
mokymo centro direktoriaus202l m. geguZes 2l d.
isakymu vl-169 patvirtintas Informacijos

vidiniu
informacijos apie paZeidimus teikimo kanalu teikimo
ir tvarkymo vilniaus technologijq mokymo
centre tvarkos apraSas, paskirti atsakingi asmenys.

viesieji pirkimai vrMC planuojami, organizuojami ir vykdomi
savarankiskai, t.

y.
sprendimai nera derinami su kitomis valstybes
istaigomis, viesqlq pirkimq veiklos sritis atitinka
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punkto

kriterijq ir

priskiriama prie veiklos sridiq, kuriose galimai egzistuoja
didele korupcijos rizikos pasireiskimo
tikimybe.

siekiant issamiau nustatyti visus galimus rizikos veiksnius,
buvo atlikta viesqjq pirkimq
reglamentavimo, vykdymo ir kontroles veiklos
srities analize.

Atliekant lokaliq dokumentq analizgbuvo atkreiptas
demesys, ar sprendimq priemimas
pirkimq
ir
vykdymas n6ra vieno ar keliq subjektq kompetencija.
Atliekant korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinim4,
buvo analizuoti dokumentai:
- vrMC direktoriaus 2017 m. spalio 18 d.
isakymu Nr. vt - 42g patvirtintos viesqjq pirkimq
organizavimo taisykles (toliau
Taisykles) su patvirtintais priedais: nesaliskumo deklaracija,
konfidencialumo pasiZadejimas, MaZos vertds pirkimo
pazyma,planuojamq atlikti viesqjq pirkimq
plano forma; pirkimq registracijos Zurnalas.

-

- vrMC

direktoriaus 2017 m. spalio 30 d.
isakymu

Nr. Yl-454 patvirtintas viesojo pirkimo

komisij os darbo reglamentas;
-

vrMC direktoriaus2olT

m. sausio 18 d. isakymu Nr. p1-16
,,Del viesqjq pirkimq organizavimo ir
vykdymo", paskirti pirkimq organizatoriai atlikti pirkimus,
atsakingas uz pirkimq planavim4,
atsakingas uz pirkimq organizavimo prieZiiir4,
atsakingas uZ pirkimo verdiq apskait4.

- vrMC direktoriaus 2020 m. liepos 8 d.
isakymu Nr. Pl-12 9 Det 20lg m. lapkridio 22 d.
isakymo
Nr' Pl - 266
viesqiq pirkimq organizavimo ir vykdymo" pakeitimo
"Del
paskirtas atsakingas uZ
administravim4 cvP IS ir pirkimq vykdym4 naudojantis
cpo elektroniniu katalogu.
uZ pirkimq organizavimo tvarkq, lokaliq dokumentq
rengim4 vrMC atsakinga viesqjq
pirkimq organizatore.
Vie5ojo pirkimo komisijos nariai, asmenys paskirti
atlikti supaprastintus pirkimus,
pirkimo organizatoriai, ekspertai
fieigu jie pasitelkiami), pasiraso konfi dencialumo pasiZadej im4 ir
neSali5kumo deklaracij4.
vieSojo pirkimo komisijos nariai, asmenys, paskirti
atlikti supaprastintus pirkimus ir
viesqiq pirkimq proced[rose dalyvaujantys ekspertai
(eigu jie pasitelkiami), iki dalyvavimo viesojo
pirkimo procediirose pradZios pateikia privadiq
interesq deklaracijas. viesojo pirkimo komisijos
nariai' pirkimo organizatoriai
itraukti i vilniaus technologijq mokymo centro direktoriaus
isakymu
patvirtint4 pareigybiq, kurias einantys asmenys
turi pateikti privadiq interesq deklaracijas, s4ras4.
Stebesenq vykdo personalo specialiste.

vrMC

reikmems butinq pirkti prekiq, paslaugq

organizatoriai, gavg duomenis is

ir

darbq poreiki formuoja pirkimq

vrMC

darbuotojq, kurie pildo patvirtintos formos paraisk4,
su
skyriq vedejq parasais ir teikia sekretorei.
[vertinus paraiskas, jos tenkinamos arba atmetamos.

Nuo 2019 metq birzelio

1l d., isigaliojus Lietuvos Respublikos

viesqjq pirkimq istatymo
pakeitimams atsirado viesqjq pirkimq iniciatorius
s4voka, t. y. darbuotojas, kuris nurodo poreiki
vieSojo pirkimo budu isigyti reikalingq prekiq, paslaugq
ar darbq ir (ar) parengia jq techning
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specifikacijq ir (ar) jos projekt4. viesqjq pirkimq
sritis reikalauja atitinkamq kompetencijq,
todel del
ribotq Zmogiskqjq istekliq, turindiq kompetencijq
viesqjq pirkimq srityje, prekiq, paslaugq
ir darbq
poreikio formavimo ir pirkimq organizavimo
funkcijas vykdo pirkimq organizatoriai. vrMC
direktoriaus isakymu paskirti pirkimq
organizatoriai. vienas is pirkimq organizatoriq
vykdo ir
pirkimq planavimo funkcijas' viesqiq pirkimg
pirkimq
tarnybos parengtose
organizavimo ir vidaus
kontroles gairese nurodyta, kad tam tikros
priskirtos funkcijos gali brrti pavestos
vienam ar keliems

asmenims.

UZ pirkimq planavim4 atsakingas asmuo, t. y.
direktoriaus isakymu

paskirtas
darbuotojas' atsakingas uZ biudZetiniais
metais numatomq pirkti perkandios organizacijos
reikmems

reikalingq darbq, prekiq, paslaugq, prano
sudarym4, paskelbim4, keitim4. uz pirkimq
pranavim4
atsakingas asmuo rengdamas pirkimq
s4ra54 turi: atlikti rinkos tyrim4 (eigu yra
poreikis), reikaling4
potencialiems tiekejams, numatomai
pirkimo vertei ir galimybei supaprastintq pirkim4
atlikti iS
viesqiq pirkimq istatymo 23 straipsnio I dalyje
nurodytq istaigq ir lmoniq nustatyti;
ivertinti
galimybg prekes' paslaugas ir darbus
isigyti naudojantis cpo elektroniniu katalogu ir pirkimq
pagrindime pateikti vien4 i5 sillymq:
pirkim4 vykdyti naudojantis cpo elektroniniu
katalogu, kai
jame si[lomos prekes, paslaugos
ar darbai atitinka perkandios organizacijos pirkimo
poreikius ir
pirkimas negali buti atliktas efektyvesniu
budu racionaliai naudojant lesas; atlikti pirkim4
nesinaudojant cPo elektroniniu katalogu, jeigu
perkandioji organ izacijapagal teises
aktus privalo
uZtikrinti' kad prekiq, paslaugq ar darbq pirkimai
b[tq vykdomi naudojantis cpo elektroniniu
katalogu' kai jame siulomos prekes paslaugos
ar darbai atitinka perkandios organizacijos
poreikius ir
perkandioji otganizacija negali jq atlikti
efektyvesniu b[du racionaliai naudojant
lesas, pateikti
argumentuotq motyvacij4.
[vertinti, ar ketinamoms isigyti prekdms, paslaugoms ar darbams
taikytini
aplinkos apsaugos kriterijai, energijos vartojimo
efektyvumo reikalavimai.
Pirkimq planas rengiamas atsiZvelgiant perkandiosios
organizacijos patvirtint4 islaidq plan4 ir (ar)
i
kitus iSlaidas pagrindZiandius dokumentus.
Rengiant pirkimq plana, uz pirkimq planavim4
atsakingas
darbuotojas' gauna i5 darbuotojq informacrj4
apie poreiki nupirkti prekiq, paslaugq ar
darbq.
Informacija pateikiama ne veliau kaip iki
einamqiq biudZetiniq metq sausio 20 dienos.
UZ pirkimq
planavim4 atsakingas asmuo, parenggs
pirkimq planq, derina su atsakingais
darbuotojais ir teikia
tvirtinti direktoriui.
Taisykles numato, kad atsiradus poreikiui
einamaisiais biudZetiniais metais galimybg
tikslinti pirkimq planQ, jis yra patikslinamas,
tadiau Taisyklese nenumatyta, plano keitimo
eiga.
Taisyklese numatyta, kad perkandiosios
organizacijos direktoriaus sprendimu pirkimq
proceduras atlieka vieSojo pirkimo
komisija arba pirkimq organizatorius. pirkimq
organizatorius
atlieka mazos vertes pirkimo proced[ras,
kai sutarties verte maZesne kaip l0 000 eurq be pvM,

viesojo pirkimo komisija, kai
sutarties vert6 virSija l0 000
eun+ be pvM. Taisyklese
numatya, kad
direktorius turi teisg priimti
sprendimq pavesti maZos vertes
pirkim4 vykdyti viesojo pirkimo
komisijai' neatsiZvelgdamas
i auksdiau nustatytas aplinkybes ir nurodydamas
argumentus del tokio
sprendimo' Mazos vertds pirkimq
tvarkos aprasas, patvirtintas
viesqjq pirkimq tarnybos direktoriaus
2017 m' birZelio 28 d"
isakymu Nr' 1s-97, nustato, kad perkandioji
organ izacijanustato vidaus
dokumentuose atvejus ir kriterijus,
kada pirkimus vykdo komisija,
kada - organizatorius.
Taisyklese numatyta' kad pirkimo
organizatorius gali kreiptis
i vien4 tiekejQ, kai sutarties verte
nevirsija 8 000 eury be PVM'
Pirkimo organizatorius pildo Mazos
vertes pirkimo paiymq, kai
apklausiamas daugiau kaip
vienas tiekejas. MaZos vertes
pirkimo paiymanepildoma kai pirkimo
verte- iki 500 eurq be PVM' Kai pirkimq
vykdo komisija - kiekvienas
sprendimas protokoluojamas.
Pirkimo organizatorius parenka
pirkimo form4 (skelbiamas/neskelbiamas
pirkimas, ZodZiulrastu),
Mazos vertds pirkimq tvarkos
apraso nustatyta tvarka. Jei pirkimo
sutartis sudaroma zodziu, faktq
patvirtinantis dokumentas s4skaita faktDra, kitas buhalterines
apskaitos dokumentas.
Atlikus pirkimo procedtiras ir priemus
sprendim4 sudaryti pirkimo
sutarti,
parengiamas galutinis sutarties
projektas.
Uz pirkimo organizavimo prieziur4
atsakingas asmuo vykdo
steb6sen4, kad sutartyje
numatyti prekiq, paslaugq ir
darbq reikalavimai bltq
ivykdyti.
2019 m' buvo atliktas vidaus
auditas viesqfq pirkimq vykdymas
pagar pasirinktas
prekiq grupes' vidaus audito
metu nustatytos gerinimo galimybes,
pastabos, neatitiktys yra
valdomos' Atlikta neatitikdiq,
pastabq, prieZasdiq analize,nustatyti
ir igyvendinti prevenciniai bei
gerinimo veiksmai.
Planavimo

ir

pasirengimo pirkimams dokumentai,
pirkimo dokumentai, paraiskos,
pasi[lymai bei jq nagrinejimo
ir vertinimo dokumentai, viesojo
pirkimo komisijos protokorai,
MaZos
vertes pirkimo paZymos' susirasinejimo
dokumentai, kiti su pirkimu
susijg dokumentai
(konfidencialumo pasizadejimai,
nesaliSkumo deklaracijos, pirkimo
sutartys, pirkimo proced[ry
ataskaitos, pirkimo sutardiq
ataskaitos) registruojami ir
saugomi.

rSvaoe
Atlikus teisinio reglamentavimo, procedDry,
darbuotojq funkcijq reglamentavimo
vertinim4' korupcijos pasireiskimo
tikimybe vilniaus technorogijq
mokymo centre maZos vertes
vie5qiq pirkimq srityje, vertintina
kaip
maZa.

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai
:
L Vilniaus technologijq mokymo centro Taisykles
neatnaujintos.

2' vilniaus technologijq

mokymo centro Taisyklese neaiskiai reglamentuota,
kaip, atsiradus
poreikiui einamaisiais biudZetiniais metais, patikslinamas
pirkimq planas ir atliekami pirkimai,
neitraukti i pirkimq plan4.

3' vilniaus technologijq

mokymo centre nepaskirtas viesqjq pirkimq prevencing
kontrolg

vykdantis asmuo.

Atnaujinti Vilniaus
technologijq mokymo
centro vie5qjq pirkimq
organizavimo taisykles

[vykdymo laikas

Laukiami rezultatai

2021m. gruodis

Ai5kiai apibreZti
VTMC vidaus teises
aktai, kuriuose
nustatytos, atskirtos
vie5qjq pirkimq
inicijavimo,
vykdymo ir kontroles
funkcijos

Reglamentuoti, kaip
atsiradus poreikiui,
einamaisiais biudZetiniais
metais, patikslinamas
pirkimq planas; vykdomi
neplaniniai pirkimai

2021m. gruodis

Paskirti vieSqjq pirkimq
prevencing kontrolg
vykdantiasmeni,
apibreZti jo funkcijas

2021m. gruodis

Direktorius

Apra5ytas vie5qjq
pirkimq plano
papildymas,
neplaniniq pirkimq
vykdymas

Parengtas isakymas

Parengtos naujos
redakcijos Vie5qjq

pirkimq
organizavimo ir
vidaus kontroles

taisykles

Reglamentuota
VieSqlq pirkimq

organizavimo ir
vidaus kontroles
taisyklese

UZtikrinta skaidresne
vie5qjq pirkimq
organizavimo ir
vykdymo kontrole

Vincentas Klemka
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