INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
ŠIAULIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE 2021 M.
2022-01-17
Kuriant Šiaulių profesinio rengimo centre korupcijai atsparią aplinką 2021 m. buvo vykdomos
kryptingos korupcijos prevencijos veiklos, ugdomas bendruomenės nepakantumas korupcijai ir įsitraukimas į
antikorupcinę veiklą, užtikrinamas veiklos skaidrumas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. V-835 centre atlikta mažos vertės viešųjų pirkimų antikorupcinė analizė ir vertinimas.
Įsivertinimą atliko direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kuri pagal LR Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos nustatytus vertinimo kriterijus surinko duomenis, atliko jų analizę ir parengė motyvuotą vertinimo
išvadą. Ji pateikta vertinti ministerijai ir skelbiama centro interneto svetainėje. Įsivertinimo išvadoje
konstatuojama, kad centro vidaus teisės aktuose nepakankamai aiškiai reglamentuotos prekių, paslaugų, darbų
poreikio formavimo procedūros, galiojančių pirkimo sutarčių peržiūra, pasirašytų sutarčių pratęsimas,
įvertinant ir užtikrinant nepertraukiamą būtinų prekių tiekimą ar paslaugų teikimą funkcijoms atlikti, rinkos
tyrimo atlikimas potencialiems tiekėjams ir numatomai pirkimo vertei nustatyti ir kt. Taip pat vidaus teisės
aktuose nėra aiškiai reglamentuota pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo tvarka. Konstatuota, kad centro
vidaus teisės aktuose nėra numatytas mažos vertės viešųjų pirkimų poreikio formavimo tvarka, numatanti
prievolę pagrįsti kiekvieno pirkimo būtinumą. Viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimo organizatorių
kaitumas vykdomas nereguliariai. Darbo grupė savo išvadose pateikė 6 pasiūlymus dėl korupcijos rizikos
veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo. Viešųjų pirkimų tobulinimo klausimai aptarti
administracijos posėdžiuose 2021 m. birželio ir lapkričio mėnesiais, numatytos priemonės viešųjų pirkimų
procedūrų tobulinimui ir proceso skaidrinimui.
Kitos 2021 m. centre įgyvendintos korupcijos prevencijos užtikrinimo priemonės:
1. Atlikta viešųjų pirkimų komisijos narių, pirkimo iniciatorių ir organizatorių privačių interesų
deklaravimo kontrolė.
2. Aptartas ir įvertintas ugdymo priežiūros organizavimas, pavienio mokymosi forma besimokančių,
akademinius įsiskolinimus turėjusių mokinių atsiskaitomųjų darbų, atliktų užduočių, technologijų mokyklinio
brandos egzamino baigiamųjų darbų saugojimas.
3. Parengtas ir patvirtintas mokinių dalyvavimo pamokose apskaitos tvarkos aprašas, kuriame
reglamentuotos mokinių dalyvavimo pamokose apskaitos, atsiskaitymų procedūros, įvertinant nuotolinio
ugdymo formą.
4. Bendradarbiaujant su darbo taryba užtikrintas mokytojų veiklų mokyklos bendruomenei planavimo
skaidrumas ir viešumas. Mokytojai supažindinti su planuojamomis veiklomis mokyklos bendruomenei.
5. Parengtas ir patvirtintas informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo centre tvarkos
aprašas, patvirtinta Pranešimo apie pažeidimą, Konfidencialumo pasižadėjimo forma, paskirtas
kompetentingas subjektas.
6. Centro interneto svetainėje patalpinta detali informacija Pranešėjų apsaugos tematika, pranešimo
forma ir jo pateikimo kanalas.
7. Administracijos posėdyje gruodžio mėnesį aptartas pavaldžių darbuotojų veiklos vertinimo
organizavimas, veiklos vertinimo objektyvumo ir skaidrumo užtikrinimas.
8. Darbuotojams rekomenduota savišvietos būdu STT internetinėje e-mokymų platformoje atnaujinti
ir gilinti žinias antikorupcinės aplinkos diegimo, korupcijos prevencijos viešajame sektoriuje ir panašia
tematika.
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