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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. 

nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2- 170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Lietuvos 

medicinos bibliotekoje–viešųjų pirkimų organizavimo srityje.  

                 Analizuotas laikotarpis 2020-01-01 –2021-06-30. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą atliko Lietuvos medicinos bibliotekos direktorės paskirtas atsakingas asmuo – vyr. 

bibliotekininkė Beata Žukienė. Vertinant veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, buvo naudojamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

pavyzdiniu įstaigos veiklos analizavimo klausimynu. Analizės metu nagrinėti LMB viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, LMB viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo 

reglamentas, LMB viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, Direktoriaus įsakymai:  Dėl 

viešųjų pirkimų komisijos tvirtinimo, Dėl sutarčių vykdymo kontrolės, Dėl mažos vertės pirkimams 

atlikti organizatoriaus paskyrimo, Asmenų privalančių deklaruoti viešuosius interesus sąrašas, 

Konfidencialumo ir nešališkumo deklaracijų galiojimo tvarka.  

Taip pat įvertinta kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų.  

               Paskutinį kartą korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje buvo 

atliktas 2015 metais.  Per dabartinį tiriamąjį laikotarpį viso buvo atlikta 38 pirkimai.  

Atsižvelgta į LMB veiklos ir valdymo vidaus audito ataskaitos pastabas (LR SAM Vidaus audito 

skyriaus ataskaita 2021-04-19 Nr. VAA-5), buvo pakeisti ar papildyti viešųjų pirkimų darbo 

reglamentai, viešųjų pirkimų komisijos tvirtinimo tvarka, pirkimų sutarčių vykdymo kontrolė, 

mažos vertės pirkimams atlikti organizatoriaus paskyrimo tvarka. Sudarytas sąrašas asmenų 

privalančių deklaruoti privačius interesus, įsteigtas deklaruotų Viešųjų ir privačių interesų registras. 

Atnaujinta ir papildyta  konfidencialumo ir nešališkumo sutarčių tvarka, įsteigtas jų registras.  Iki 

einamųjų metų pabaigos, siekiant dar didesnio įstaigos skaidrumo, ketinama atnaujinti įstaigos 

interneto svetainės skiltį Administracinė informacija, Viešieji pirkimai ir paskelbti aktualią 
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informaciją.  Laikantis galiojančios tvarkos informacija apie planuojamus pirkimus ir pirkimų 

ataskaitas skelbiama centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tęsiant pradėtus darbus, 

per šių metų IV ketvirtį planuojami šių dokumentų atnaujinimai: LMB viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, LMB viešųjų pirkimų organizatoriaus darbo 

reglamentas, LMB viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas, LMB struktūrinių padalinių 

nuostatai ir bibliotekos darbuotojų pareigybių aprašymai.   

               Per tiriamąjį laikotarpį įstaigoje buvo sudarytos galimybės įstaigos darbuotojams, kitiems 

asmenims kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus ir/ar atsakingus asmenis 

apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau 

pavojingų teisės pažeidimų, įstaigoje faktus. Per analizuojamą laikotarpį ir anksčiau- pranešimų 

negauta.  

                Išanalizavus Lietuvos medicinos bibliotekos veiklą viešųjų pirkimų srityje nustatyta, kad 

priimti visi teisės aktai būtini įstatymų, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, 

veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti 

savo nuožiūra. Viešųjų pirkimų tarnybai ataskaitos teikiamos laiku. Todėl įvertinus, kad nors 

formaliai LMB viešųjų pirkimų sritis yra priskiriama prie sričių, kuriuose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant 

įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės procedūras.  

 

 

 

PRIDEDAMA: 2021 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos medicinos bibliotekos veiklos sričių, kuriose 

galimai egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašas, 10 lapų, 1 egz.  

 

Direktoriaus pavaduotoja laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                     Laima Valbasienė 

 

 

 


