Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo
atliekamų veiksmų aprašymas
Įstaiga

ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA
(įstaigos pavadinimas)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, patvirtintais valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos
sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis,
Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23 d. raštą
Nr. 4-01-4740 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“ ir siekdami, kad
korupcijos veiksniai būtų nustatyti aktualiose veiklos srityse, vertinimui pasirinkome Elektrėnų
„Ąžuolyno“ progimnazijos veiklos sritį „Mokinių pavėžėjimo organizavimas mokykliniu autobusu“.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko mokytoja D. Vankevičienė. Vertinimas
atliktas dokumentiniu būdu, palyginimo metodu, analizuojant įstatymus, nutarimus, įsakymus ir
Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimus, organizuojant pokalbius.
Analizuojamas laikotarpis 2016 m. III ketv. pradžia — 2017 m. II ketv. pabaiga.
Vertinta veiklos sritis: Mokinių pavėžėjimo organizavimas mokykliniu autobusu.
Atlikti vertinimo veiksmai:
Vertinant veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, naudotas
rekomenduojamas pavyzdinis klausimynas (LR Specialiųjų tyrimų tarnybos 2011-05-13 direktoriaus
įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“). Atliekant Elektrėnų
„Ąžuolyno“ progimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimo mokykliniu autobusu veiklos
vertinimą, analizuoti teisės aktai, reglamentuojantys šią veiklą:
1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-620
patvirtintas „Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas“;
2. Elektrėnų savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 24 d. sprendimas Nr. V.TS–180 „Dėl mokinių
pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
3. „Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo tvarkos aprašas“,
patvirtintas 2017 m. birželio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-110;
4. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas,
patvirtintas 2016 . rugsėjo 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-154.
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5. Direktoriaus įsakymai dėl kuro normos nustatymo
5. Pravesti pokalbiai su šios srities specialistais dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe.
Vertinant, ar pasirinktoje veikos srityje yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų, pažymima,
kad analizuoti dokumentai reglamentuoja mokyklinio autobuso paskirtį, naudojimo tvarką, nuomos
sąlygas, apibrėžia vairuotojo atsakomybę. Pokalbiai su direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams M.
Kasparaitiene, buhaltere R. Nesteroviene parodė, kad vykdoma mokyklinio autobuso benzino
panaudojimo apskaita, atliekami kontroliniai važiavimai sunaudoto kuro normai patikrinti, gautos
lėšos už mokyklinio autobuso nuomą pervedamos į progimnazijos sąskaitą. Pervedamų lėšų apskaitą
vykdo kasininkė-sąskaitininkė J. Česonienė, kontrolę atlieka vyr. buhalterė R. Rukštienė. Mokyklinis
autobusas važinėja pagal direktoriaus patvirtintą maršruto tvarkaraštį.
Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos
veiklos srityje „Mokinių pavėžėjimo mokykliniu autobusu organizavimas“, galima teigti, kad šioje
veiklos srityje tikimybė pasireikšti korupcijai egzistuoja, bet ji yra valdoma:
1.Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos mokinių pavėžėjimo organizavimą užtikrina
progimnazijos direktorius.
2. Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu, mokyklinio autobuso nuoma vykdoma
laikantis teisės aktų.
3. Vykdoma mokyklinio autobuso naudojimo, kuro sąnaudų kontrolė.
4. Tiriamuoju laikotarpiu nebuvo gauta skundų ar pretenzijų dėl mokinių pavėžėjimo
mokykliniu autobusu.
Priemonės, kurios reikalingos siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę:
Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybės prielaidas, reikalinga stiprinti vidaus
kontrolę, keičiantis teisiniam reguliavimui – laiku peržiūrėti, analizuoti teisės aktų pasikeitimus ir jais
vadovautis.

___Matematikos mokytoja__________
(pareigos)

________________
parašas

Danguolė Vankevičienė
(v., pavardė)
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