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Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo 

atliekamų veiksmų aprašymas 

 
 

Įstaiga   ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
   (įstaigos pavadinimas) 

 

 

Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę 

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“ pagrindinėje mokykloje mokytoja N. Ščetininė  atliko įstaigos veiklos sričių 

atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. nustatytiems kriterijams nustatymą ir veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą. Taikyti šie metodai: 

galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė,  duomenų tikslinimas žodžiu. 

 

Analizuojamas laikotarpis                2014  m. III ketv. pradžia — 2015 m. II ketv. pabaiga. 

 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, vertintos veiklos sritys: 

       1. Viešųjų ir privačių interesų derinimas 

Vertinant šią veiklos sritį, kurioje 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“), 

pravesti pokalbiai su šios srities specialistais dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe. 

        Analizės metu nagrinėtos darbo sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai, norminiai teisės 

aktai, Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, su 

atliekamomis funkcijomis susiję Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 

įsakymai, kiti dokumentai ir informacija, vyko pokalbiai su antikorupcinės komisijos nariais, kitais 

Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos darbuotojais. Esama situacija vertinta vadovaujantis 

šiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (1997 

m. liepos 2d. Nr. VIII-371; Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-1562, 2000 02 17, Žin., 2000, Nr.18-

431 (2000 02 29) Vilnius),  

2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74-2262), 

3. Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos Vidaus tvarkos taisyklėmis. 

       Mokyklos darbuotojų darbo santykiai reglamentuoti mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse, 

patvirtintose Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2013 m. spalio 17 d. 

įsakymu Nr.1.3-159 (nauja Vidaus tvarkos taisyklių redakcija, patvirtinta 2015-04-01 direktoriaus 

įsakymu Nr. 1.3-46)  bei mokyklos nuostatuose, patvirtintuose Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 

m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. TS-296. Mokyklos darbuotojų darbines funkcijas ir pareigas, 

priėmimo į darbą tvarką reglamentuoja ir kolektyvinė sutartis Nr. GD1-158, pasirašyta 2013-08-28 

su mokykloje veikiančia Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga.  
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        Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę  Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

srityje, kurioje sudaromos procedūros bei sutartys, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė 

neegzistuoja, nes atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2,3, 4 ir 5 punktuose 

nurodytus kriterijus. 

        Tiriamuoju laikotarpiu Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje viešųjų ir privačių 

interesų derinimo srityje korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito tapataus pobūdžio, tačiau 

mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta  administracinė, tarnybinė ar kitokia 

atsakomybė nebuvo nustatyta.   

 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:  

 

1. Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad  laikomasi viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. 

2. Darbuotojų priėmimas ir personalo darbo organizavimas aiškiai reglamentuotas priimtais teisės 

aktais. 

3. Pažeidimų nenustatyta. 

 

   Siūlyti:  

1. Tęsti kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą Elektrėnų „Ąžuolyno“ pagrindinėje mokykloje 

ir skirti daugiau išteklių rengiamų vidaus teisės aktų projektų antikorupciniam vertinimui atlikti 

2. Atnaujinti (patikslinti ar papildyti), atsižvelgiant į veiklą reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos  įstatymų, norminių teisės aktų pakeitimus, internetinę mokyklos svetainę azuolyno-

m.lt 

 

 

 

 
 

___Mokytoja ____________                       ________________             N. Ščętininė 

     (pareigos)                                                              parašas                   (v., pavardė) 

 

 

 

 

 


