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ĮSTAIGOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS 

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, VERTINIMO ATLIEKAMŲ VEIKSMŲ APRAŠYMAS 

 

 

Įstaiga   ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA 

   (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 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ progimnazijos   matematikos mokytoja Danguolė Vankevičienė 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  

Atlikti veiksmai - administracijos veikla, susijusi su nemokamo maitinimo organizavimu. Veiklos sritis 

atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d.  4 p. numatytus kriterijus. 

Analizuojamas laikotarpis                2015 m. III ketvirčio pradžia — 2016 m. II ketvirčio pabaiga. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertinta veiklos sritis: nemokamo maitinimo 

organizavimas. 

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 veiklos, susijusios su nemokamo maitinimo 

organizavimu, vertinimą, analizuoti direktoriaus įsakymai ir kiti priimti  teisės aktai, reglamentuojantys 

šią veiklą, ir jose įtvirtinti sprendimai dėl nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos. 

       Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje nemokamo maitinimo organizavimas  vykdomas 

vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-19 įsakymu Nr. 03V-127 

„Dėl nemokamo maitinimo kainų patvirtinimo“. Mokykloje yra parengtas ir 2012-10-01 mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. 1.3-196 patvirtintas „Socialinės paramos mokiniams teikimo  tvarkos aprašas“, 

kuriame nurodyti atsakingi už nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje asmenys. Mokykloje yra 

griežta nemokamą maitinimą gaunančių mokinių apskaita ir aiški nemokamo maitinimo organizavimo 

tvarka (vardiniai talonai, registracija ir kontrolė). Už nemokamo maitinimo talonus atsakinga socialinė 

pedagogė V. Baronienė, nemokamą maitinimą gaunančių mokinių registracijos žurnalą pildo lietuvių k. 

mokytoja N. Sodaitienė, vyr. buhalterė nemokamo maitinimo registracijos žurnalą kartu su sąskaita 

faktūra pateikia Elektrėnų savivaldybės administracijai. Mokykloje maitinimo paslaugų veiklą 

kontroliuoja Elektrėnų valstybinė Maisto ir veterinarijos tarnyba, Elektrėnų savivaldybės administracijos 

Elektrėnų savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo organizavimui patikrinti sudaryta komisija. Maisto 
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ir veterinarijos tarnybos 2016-04-18 patikrinimo akte Nr. 26VMĮP-15 pažymima, kad patikrinimo metu 

teisės aktų pažeidimų nenustatyta, Komisijos Elektrėnų savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo 

organizavimui patikrinti 2016-07-20 protokole Nr. 03L-41 teigiama, kad nemokamas maitinimas 

mokykloje organizuojamas tinkamai, atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus. 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:  

1. Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad  nemokamo maitinimo 

organizavimas buvo griežtai vykdomas įstatymų nustatyta tvarka. 

2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. 

 

 

___Matematikos mokytoja__________         ________________           Danguolė Vankevičienė  

     (pareigos)                                                              parašas                                 (v., pavardė) 

 

 

 

 


