
 

PRIENŲ ,,ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA 

DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 

VERTINIMO IŠVADA 

 
       

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 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 atliktas Prienų  „Ąžuolo“ rogimnazijos veiklos sričių atitikties 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos 

sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas.  

      

Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė sąrašas 

 

LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. kriterijai 

 

Nr. Veiklos sritys 4 d. 1 p. 4 d. 2 p. 4 d. 3 p. 4 d. 4 p. 4 d. 5 p. 4 d. 6 p. 4 d. 7 p. 

1. Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas 

- - - - x - - 

2. Darbuotojų 

priėmimas ir 

atleidimas 

- - - - x - - 

3. 2% GPM parama - - - - x - - 

 

     Sąrašas parengtas atlikus Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos veiklos sričių atitikties LR Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą. 

     LR KPĮ 6 str. 4 d. kriterijai:   

     1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.  

     2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas.  

     3 p. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.  

     4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu.  

     5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo.  

     6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.  

     7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.  

     Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, vadovautasi 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.  

     Įgaliotas asmuo Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė atliko korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą progimnazijos veiklos srityse.  

    Analizuojamas laikotarpis: 2017 m. I – III ketvirčiai. 



    Vertintos veiklos sritys  

 

1. Viešieji pirkimai  

 

Atliekant vertinimą analizuoti įstatymai, nutarimai, įsakymai, veiklas 

reglamentuojančių tvarkų aprašai. Bendrauta su atsakingais progimnazijos darbuotojais.  

Visi viešieji pirkimai progimnazijoje vykdomi pagal Progimnazijos direktoriaus 

įsakymu patvirtintą  viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašą. Veikianti 

vidaus kontrolės sistema mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų Mažos vertės pirkimų organizavimo 

procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

2. Darbuotojų priėmimas ir atleidimas 

 

Progimnazijoje organizuojamos atrankos laisvoms pareigoms pagal darbo sutartį 

užimti skelbiamos įstaigos internetinėje svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt  ir  savivaldybės 

internetinėje svetainėje www.prienai.lt. Laikomasi skelbimo apie laisvą darbo vietą terminų. 

Atrankas vykdo  Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos. 

Vertinimo metu priėmimo į  pareigas  pagal  darbo  sutartį  organizavimo ir  kontrolės 

organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

3. Paramos lėšų planavimas ir panaudojimo organizavimas 

 

Organizuojant paramos lėšų suplanavimą ir panaudojimą sistemingai atsiskaitoma 

progimnazijos taryboje ir mokytojų taryboje. Vadovaujantis LR nutarimo ,,Dėl Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių 

patvirtinimo“ nuostatomis paramos lėšų panaudojimo planus-sąmatas rengia direktoriaus įsakymu 

patvirtintos darbo grupės.  Paramos lėšų panaudojimo perspektyviniai planai ir panaudojimo 

ataskaitos viešai skelbiamos Progimnazijos interneto svetainėje www.azuolas.prienai.lm.lt.  

Vertinimo metu nusiskundimų, lėšų panaudojimo pažeidimų nenustatyta. 

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje: 

Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimų negauta. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės vertinimo metu rizikos veiksniai Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje 

nenustatyti.  

 

 

 Atsakinga už korupcijos prevenciją 

 Prienų ,,Ąžuolo“ progimnazijoje 

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                              Giedrė Tautvydienė.  
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