
  
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

PRIENŲ RAJONO BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE 
 

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 Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos (toliau – 
Mokyklos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2018 m. IV ketvirčio ir 
2019 m. I -III ketvirčio laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymą atliko darbo 
grupė, paskirta Mokyklos  direktoriaus 2019 m.  liepos 31  d. įsakymu Nr. (1.3)-V1-47. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų 
kriterijus. 

I. Viešųjų ir privačių interesų derinimas 
Vertinant šią veiklos sritį, kurioje 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“), 
pravesti pokalbiai su šios srities specialistais dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame darbe. 
 Analizės metu nagrinėtos darbo sutartys, Lietuvos Respublikos įstatymai, norminiai teisės 
aktai, Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos nuostatai, vidaus tvarkos taisyklės, su 
atliekamomis funkcijomis susiję Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymai, kiti 
dokumentai ir informacija, vyko pokalbiai su antikorupcinės komisijos nariais, kitais  mokyklos 
darbuotojais. Esama situacija vertinta vadovaujantis šiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais 
teisės aktais: 

1. Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 
įstatymu (1997m. liepos 2d. Nr. VIII-371; Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-1562, 2000 02 17, 
Žin., 2000, Nr.18-431 (2000 02 29) Vilnius), 

2. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr.74-2262), 
3. Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos Vidaus tvarkos taisyklėmis. 

  Mokyklos darbuotojų darbo santykiai reglamentuoti mokyklos vidaus tvarkos 
taisyklėse, patvirtintose Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. 
įsakymu Nr.1.3-V1- 34  bei mokyklos nuostatuose, patvirtintuose Prienų  rajono tarybos 2015 
m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T3-140.  
  Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo srityje, kurioje sudaromos procedūros bei sutartys, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo 
tikimybė neegzistuoja, nes atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2,3, 4 ir 5 
punktuose nurodytus kriterijus. 

 Tiriamuoju laikotarpiu Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje viešųjų ir 
privačių interesų derinimo srityje korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito tapataus 
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė ar 
kitokia atsakomybė nebuvo nustatyta. 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 
1. Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad laikomasi 

viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. 
2. Darbuotojų priėmimas ir personalo darbo organizavimas aiškiai reglamentuotas 

priimtais teisės aktais. 
3. Pažeidimų nenustatyta. 

  Siūlyti: 
1. Tęsti kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą Prienų r. Balbieriškio 

pagrindinėje mokykloje ir skirti daugiau išteklių rengiamų vidaus teisės aktų projektų 
antikorupciniam vertinimui atlikti. 



2. Atnaujinti (patikslinti ar papildyti), atsižvelgiant į veiklą reglamentuojančių 
Lietuvos Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų pakeitimus, mokyklos interneto svetainę 
www.balbieriskis.prienai.lm.lt 

II. Priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimas, vykdymas ir kontrolė. 
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, ir mokyklos 
vykdomų administracinių procedūrų dokumentų bei sprendimų turinio analizė, viešai prieinamos 
informacijos stebėjimas ir analizavimas. 

Mokykla priėmė visus vidaus teisės aktus, reglamentuojančius šią veiklos sritį. 
Mokyklos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei  

atsakomybė yra reglamentuoti Mokyklos nuostatuose, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėse, 
darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose Mokyklos direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos 
tvarkose. Darbuotojai su dokumentais supažindinti pasirašytinai. Teisės aktai periodiškai 
peržiūrimi. Įgaliojimų ir tarpusavio santykių nustatymas mokyklos dokumentuose yra aiškus ir 
tinkamas, dera su norminiuose aktuose nustatytais reikalavimais. 

Mokyklos priimami sprendimai tinkamai įforminami ir dokumentuojami, informacija 
apie priimtus sprendimus, kitus veiksmus yra skelbiama ir laisvai prieinama elektroninėje erdvėje 
(mokyklos tinklalapyje www.balbieriskis.prienai.lm.lt), jei to reikalauja norminiai teisės aktai. 
Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas Mokyklos direktoriaus ir 
darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, vertintas priėmimo į pareigas 
pagal darbo sutartį organizavimas. Darbo sutartys yra parengtos vadovaujantis pavyzdine Darbo 
sutarties forma ir reikalavimais, kuriuos reglamentuoja teisės aktai. Nuo 2017 m. liepos 1 d. 
įsigaliojus naujam Darbo kodeksui koreguojamos darbuotojų sutartys pagal naujos formos 
darbo sutarties reikalavimus: apibrėžiami šalių susitarimai dėl būtinųjų darbo sąlygų (darbovietės, 
darbo funkcijos, darbo užmokesčio), nurodoma sutarties rūšis ir darbo laiko norma, papildomos 
sutarties sąlygos. 

Išvados: 
1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę priėmimo į pareigas pagal darbo 

sutartį organizavimo, vykdymo ir kontrolės srityje, kurioje sudaromos procedūros bei sutartys, 
nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja, nes veikloje nenustatyti kriterijai, 
nurodyti Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2,3 punktuose. 

2. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus 
pobūdžio teisės pažeidimus Mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 
laikotarpiu negauta. 

3. Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad laikomasi 
priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo, vykdymo ir kontrolės reglamento, todėl 
korupcijos rizikos veiksniai įstaigoje yra valdomi, pakanka kontrolės procedūrų. 

Pasiūlymai: 
1. Mokykloje sudaryti galimybes darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti Mokyklos direktorių ar darbo grupės vadovą, atsakingą už korupcijos prevenciją ir 
kontrolę, apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus ar kitus tapataus pobūdžio, 
tačiau mažiau pavojingus, teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: 

-  anonimiškai – parašyti laišką mokyklos direktoriui, adresu Klevų g. 33 Balbieriškis 
Prienų r.; 

- neanonimiškai – skambinti tel.:  (8 319)59146, arba rašyti el. paštu 
mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt 

2. Mokyklos tinklalapyje teikti informaciją apie antikorupcinę veiklą mokykloje 
remiantis nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojusiais naujais reikalavimais valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms. 

3. Nuosekliai ir tikslingai vykdyti mokyklos personalo antikorupcinį švietimą. 
 


