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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – 

Korupcijos prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos (toliau – 

Progimnazijos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas laikotarpis nuo 2017 m. 

III ketvirčio pradžios iki 2018 m. II ketvirčio pabaigos. Korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymą 

atliko darbo grupė, paskirta Progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1.3-130 . 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Progimnazijoje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, 

teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. 

Progimnazijoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti 

Progimnazijos direktorių ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės 

pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 528) 39626, el. paštu: azuolyno@gmail.com, 

interneto svetainėje www.azuolyno-m.lt. 

 Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės 

pažeidimus Progimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta. 

2. Kriterijus – „Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 

Progimnazijos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė 

yra reglamentuoti Progimnazijos nuostatuose, Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėse, 

darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose Progimnazijos direktoriaus įsakymais patvirtintose 

veiklos ir buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas 

Progimnazijos direktoriaus  ir darbuotojų pareiginiuose nuostatuose . 

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

3. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 
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Progimnazija – Elektrėnų savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti 

kai kuriuos sprendimus, susijusius su Progimnazijos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu juo, 

viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. 

Progimnazijos viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir 

pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi  apklausos būdu. Tai mažina korupcijos 

pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji pirkimai vykdomi pagal Progimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintas viešųjų pirkimų taisykles. 

Centras esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, 

nepriima. 

4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“. 

Progimnazija naudojasi elektroniniu dienynu , kuriuo naudojasi visi mokytojai.. Teisės aktų nustatyta 

tvarka visa informacija apie mokinius konfidenciali. Mokytojai yra pasirašę konfidencialumo 

pasižadėjimus dėl informacijos konfidencialumo. 

Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir 

kontrolės esminių pažeidimų Progimnazijoje nenustatyta. 

5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 
 

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko korupcijos 

rizikos analizės Progimnazijoje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti 

Progimnazijos veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.  

IŠVADA  

Išanalizavus Progimnazijos veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Progimnazijoje, darytina išvada, kad Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ progimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. Tokia tikimybė egzistuoja 

tarnybos konfidencialios informacijos naudojimo srityje. 

  

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja                                  Neringa Sodaitienė 

 

 


