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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu (toliau – 

Korupcijos), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijomis), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir siekdami nustatyti Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijos (toliau – Progimnazijos), kurios steigėjas yra Šiaulių rajono savivaldybė, veiklos sritis, 

kuriose galimai egzistuoja įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, 

galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai, įstaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko mokytoja Rima 

Kareivienė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę, kartu su sudaryta darbo grupe, kuri 

patvirtinta 2017 m. lapkričio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-239.  

Analizuotas laikotarpis: 2018 m. IV ketvirčio pradžia – 2019 m. III ketvirčio pabaiga. 

Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė progimnazijoje. Nustatytos veiklos sritys, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų sričių vertinimas. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

1. Kriterijus. Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Progimnazijos veikloje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta 

administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.  

Progimnazijoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti 

Progimnazijos direktorių ir darbo grupės vadovą, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie 

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



pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu 8 41 58 16 36, el. paštu anglickio.pm@gmail.com 

Informacijos apie tai galima rasti interneto svetainėje www.anglickiop.lt.  

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio 

teisės pažeidimus Progimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta. 

2. Kriterijus. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

Progimnazija vykdo kontrolės ir priežiūros funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus 

administravimu. Pažeidimų su šia funkcija nenustatyta. Asmenų skundų, pranešimų, kitokio pobūdžio 

informacijos dėl kontrolės/ priežiūros veiklos, priimtų sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo nėra gauta. 

Valstybės ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai periodiškai peržiūrimi. 

3. Kriterijus. Progimnazijos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka 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 aprašuose bei kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos 

tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi. 

Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas Progimnazijos direktoriaus 

įsakymais ir darbuotojų pareigybių aprašuose. Per analizuojamąjį laikotarpį Progimnazijos darbuotojų 

įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka buvo apibrėžti, 

nenustatyta įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti 

administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir, esant poreikiui, koreguojami. 

Su šiuo kriterijumi susiję korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

4. Kriterijus. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų 

teisių suteikimu ar apribojimu. 

Progimnazijai nėra suteikti įgaliojimai išduoti leidimus, licencijas, suteikti nuolaidas, 

lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą 

ar kitaip jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, 

nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių taikymo. 

5. Kriterijus. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija – Šiaulių r. 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 

http://www.anglickiop.lt/


kitomis valstybės įstaigomis. Progimnazija skaidriai panaudoja gaunamas lėšas iš labdaros, 

nebiudžetines lėšas, profesoriaus Konstantino Mateckio premiją, viešai skelbia progimnazijos 

internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas. Progimnazijos viešųjų pirkimų 

organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos 

vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą (CVP IS) arba apklausos būdu. Tai 

mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Vykdant viešuosius pirkimus pranešimų apie galimas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu negauta. Visi viešieji pirkimai vykdomi pagal 

Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintas viešųjų pirkimų organizavimo taisykles. 

Progimnazija esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo, nepriima. 

6. Kriterijus. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Progimnazija savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų 

susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija 

nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi.  

Progimnazija naudojasi elektroniniu dienynu, kuriuo naudojasi visi mokytojai, tėvai bei 

mokiniai. Teisės aktų nustatyta tvarka visa informacija apie mokinius yra konfidenciali. Mokytojai yra 

pasirašę pasižadėjimus dėl informacijos konfidencialumo.  

Progimnazijoje skaidriai vykdomas mokinių pasiekimų patikrinimas ir vertinimas bei 

tinkamas brandos egzaminų vykdymas. 

Per vertinimo laikotarpį šią veiklą susijusią su informacijos įslaptinimu ar išslaptinimu, 

įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga bei konfidencialios informacijos administravimo, 

apsaugos ir kontrolės esminių pažeidimų Progimnazijoje nenustatyta.  

7 Kriterijus. Anksčiau atlikus korupcijos 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. 

Vertinta veiklos sritis:  

1. Vešieji pirkimai. 

Veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 5 p. numatytus kriterijus. 

 



Atlikti vertinimo veiksmai: 

Vertinant šią veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

analizuotas šios srities teisinis reglamentavimas ir praktinis įgyvendinimas: naudotos analitinės 

procedūros ir interviu metodas (vesti pokalbiai su šios srities specialistais dėl galiojančių teisės aktų 

taikymo praktiniame darbe), atlikta teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį, Progimnazijos vykdomų 

administracinių procedūrų dokumentų bei sprendimų turinio analizė, viešai prieinamos informacijos 

stebėjimas ir analizavimas. 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

Veiksminga Progimnazijos korupcijos prevencijos programa: 

Atsižvelgiant į korupcijos prevencijos rizikos vertinimo išvadoje pateiktus pasiūlymus dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo, peržiūrėti ir prireikus papildyti Progimnazijos korupcijos 

prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

IŠVADA: 

Išanalizavus ir atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Progimnazijoje viešųjų 

pirkimų srityje pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, 

įvertinus esamą padėtį Progimnazijoje, darytina išvada, kad Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio 

progimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje srityje neegzistuoja. 

__________________ 


