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Vadovaudamasi Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 7 punktu, atsižvelgdama į Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas,
patvirtintas 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“, bei Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos, ministerijai pavaldžių ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų
įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro 2017 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-797 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijos, ministerijai pavaldžių ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų korupcijos
prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktą:
1. N u s t a t a u, kad 2021 metais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje
ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose įstaigose tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir vertinimą
mažos vertės viešųjų pirkimų srityje.
2. T v i r t i n u pridedamą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
valdymo sričiai priskirtų įstaigų, kuriose 2021 metais tikslinga atlikti antikorupcinę analizę ir
vertinimą mažos vertės viešųjų pirkimų srityje, sąrašą.
3. P a v e d u šio įsakymo 2 punkte nurodytų įstaigų vadovams iki 2021 m. rugsėjo 30 d.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pateikti pasirašytą motyvuotą išvadą dėl
korupcijos pasireiškimo tikimybės vertintoje srityje.
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1. Alytaus profesinio rengimo centras
2. Biržų technologijų ir verslo mokymo centras
3. Europos socialinio fondo agentūra
4. Gamtos tyrimų centras
5. Jonavos politechnikos mokykla
6. Joniškio žemės ūkio mokykla
7. Jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras
8. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
9. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
10. Kauno informacinių technologijų mokykla
11. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras
12. Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras
13. Kauno taikomosios dailės mokykla
14. Kauno technikos profesinio mokymo centras
15. Kėdainių profesinio rengimo centras
16. Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras
17. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
18. Klaipėdos technologijų mokymo centras
19. Klaipėdos turizmo mokykla
20. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
21. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
22. Lietuvių kalbos institutas
23. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
24. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
25. Lietuvos energetikos institutas
26. Lietuvos istorijos institutas
27. Lietuvos kultūros tyrimų institutas
28. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
29. Lietuvos socialinių mokslų centras
30. Lietuvos sporto centras
31. Marijampolės profesinio rengimo centras
32. Mažeikių politechnikos mokykla
33. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras
34. Nacionalinė švietimo agentūra
35. Nacionalinis vėžio institutas
36. Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
37. Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras
38. Plungės technologijų ir verslo mokykla
39. Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“

40. Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras
41. Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
42. Skuodo amatų ir paslaugų mokykla
43. Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
44. Studijų kokybės vertinimo centras
45. Šiaulių profesinio rengimo centras
46. Šilutės profesinio mokymo centras
47. Švenčionių profesinio rengimo centras
48. Švietimo mainų paramos fondas
49. Tauragės profesinio rengimo centras
50. Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
51. Utenos regioninis profesinio mokymo centras
52. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
53. Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras
54. Valstybinis studijų fondas
55. Varėnos technologijos ir verslo mokykla
56. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
57. Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
58. Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
59. Viešoji įstaiga Elektrėnų profesinio mokymo centras
60. Viešoji įstaiga Kelmės profesinio rengimo centras
61. Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla
62. Viešoji įstaiga Kuršėnų politechnikos mokykla
63. Viešoji įstaiga Panevėžio profesinio rengimo centras
64. Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla
65. Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
66. Viešoji įstaiga Telšių regioninis profesinio mokymo centras
67. Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras
68. Vilkijos žemės ūkio mokykla
69. Vilniaus agroekologijos mokymo centras
70. Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
71. Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla
72. Vilniaus paslaugų verslo profesinio mokymo centras
73. Vilniaus technologijų mokymo centras
74. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centras
75. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras
76. Zarasų profesinė mokykla
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