
 

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

atliekamų veiksmų aprašymas 

 
 

Įstaiga   ELEKTRĖNŲ „ĄŽUOLYNO“ PROGIMNAZIJA 
                           (įstaigos pavadinimas) 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 straipsniu, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, buvo atliktas Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 

(toliau – progimnazijos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko progimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, mokytoja Neringa Sodaitienė.  

             Analizuojamas laikotarpis 2018  m. III ketv. pradžia — 2019 m. II ketv. pabaiga. 

             Vertinta veiklos sritis: gautų progimnazijos paramos lėšų panaudojimas. 

              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 vertinimą analizuoti įstatymai, nutarimai, Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos 

direktoriaus įsakymai, progimnazijos tarybos sprendimai, bendrauta su atsakingais įstaigos darbuotojais. 

    Atliekant paramos lėšų panaudojimo  vertinimo veiklos sritį, buvo analizuoti teisės aktai 

reglamentuojantys šią veiklą.  

             Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos paramos lėšas sudaro lėšos, gautos iš 2 proc. gyventojų 

paramos lėšų, UAB Sanitex, UAB „Euroautomatai“, mokyklinių spintelių nuomos įmonės „Čiku Raku“,  

akcijos „Bėgu „Ąžuolynui“ lėšos. Su kiekviena paramą teikiančia organizacija yra sudarytos paramos 

sutartys, kurios atnaujinamos kiekvienais metais. Paramos lėšos saugomos atskiroje sąskaitoje, todėl labai 

aiškus lėšų judėjimas. Progimnazijos paramos lėšas skirsto progimnazijos taryba, atsižvelgdama į 

progimnazijos poreikius (įrašai Progimnazijos tarybos posėdžių protokoluose). Akcijos „Bėgu 

„Ąžuolynui“ lėšos naudojamos bendruomenės (mokytojų, mokinių, tėvų) sprendimu, aptariant jų 

panaudojimą iki akcijos organizavimo. 

            Progimnazija analizuojamu laikotarpiu už gautas paramos lėšas įrengė informacinių 

technologijų kabinetą, poilsio erdves ir buvo prisidėta prie kondicionieriaus įrengimo aktų salėje. 

Pirkimai organizuoti pagal viešųjų pirkimų įstatymą, vadovaujantis Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazijos „Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu“, patvirtintu 2019-03-25 direktoriaus įsakymu 

Nr. 1.3-50. 

            Paramos lėšų panaudojimo finansinės ataskaitos pateikiamos progimnazijos tarybai bei tėvų 

susirinkimų metu.  

           Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazijoje gaunamų paramos lėšų apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo ir atsiskaitymo 

su paramos tiekėjais srityje, nustatyta: 

           1. Parama gaunama laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų. 

           2. Progimnazijos direktorius sutartis dėl paramos lėšų gavimo pasirašė su  UAB Sanitex, UAB 

„Euroautomatai“, „Čiku Raku“, o dėl lėšų panaudojimo su UAB „Statinių inžineriniai sprendimai“ (2019-06-

25 sutarties Nr. SR19/1), su S. Gutausku, dirbančiu pagal verslo liudijimą (2019-08-21 sutartis Nr. 

19/08/21), neviršydamas savo įgaliojimų, numatytų progimnazijos vadovo pareigybės aprašyme. 



Atlikdamas jo kompetencijai priskirtas funkcijas, vadovaujasi norminiais teisės aktais, 

Progimnazijos tarybos sprendimais. Progimnazijos direktorius jo kompetencijai priskirtas funkcijas 

vykdo pareigingai. 

          3. Per analizuojamą laikotarpį nenustatyta, kad progimnazijoje būtų padarytas korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika. Analizuojamu laikotarpiu skundų ir pareiškimų dėl netinkamų gautų 

pajamų mokesčių panaudojimo negauta. 

          4. Vertinant antikorupciniu požiūriu, nebuvo gauta duomenų, kad progimnazijos darbuotojų 

vykdoma veikla būtų platesnė, negu reglamentuota. Darbuotojams nesuteikta perteklinių įgaliojimų 

veikti savo nuožiūra. 

          5. Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugojami 

laikantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų. 

           Išvada. 

           Išanalizavus Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos gaunamų paramos lėšų apskaitą, 

naudojimą, informacijos viešinimą, atsiskaitymą paramos teikėjams sritį, galime daryti išvadą, kad 

korupcijos tikimybė šioje veiklos srityje yra minimali, bet ji valdoma. 

           Korupcijos pasireiškimo šiose srityse vertinama kaip minimali, nes atitinka rizikos analizės 

tvarkoje nurodytus kriterijus: 

           1. Vykdoma kontrolės ir priežiūros funkcija. 

           2. Progimnazijos darbuotojų funkcijos, darbo ir sprendimo priėmimo tvarkos, atsakomybė 

yra išsamiai reglamentuoti pareigybių aprašymuose, progimnazijos nuostatuose. 

          3. Korupcijos pasireiškimo tikimybę nagrinėjamoje srityje labiausiai gali sąlygoti 

žmogiškasis faktorius ir galimybė piktnaudžiauti priimant sprendimus, kuriems nereikia kito 

progimnazijos valdymo organo patvirtinimo. 

         4. Progimnazijoje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, turinčių nusikalstamos 

veikos faktų. 

         Siūloma: 

        1. Užtikrinti, kad keičiantis teisiniam reguliavimui, visos procedūros, susijusios su Elektrėnų 

„Ąžuolyno“ progimnazijos gaunamomis paramos lėšų apskaitomis, naudojimu, atsiskaitymu 

paramos tiekėjams ir informacijos viešinimu, būtų vykdomos vadovaujantis aktualia teisės aktų 

redakcija. 

        2. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Elektrėnų „Ąžuolyno“ 

progimnazijoje susijusią su progimnazijos gaunamomis paramos lėšų apskaitomis, naudojimu, 

atsiskaitymu paramos tiekėjams ir informacijos viešinimo srityje paskelbti Progimnazijos 

elektroninėje svetainėje azuolyno-m.lt 

 

   

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja                                  Neringa Sodaitienė 

 

 

 

 

  


