
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PROGIMNAZIJOJE 
 

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 Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos (toliau – Mokyklos) 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuotas 2021 m. III ketvirčio laikotarpis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės  nustatymą atliko  Marijampolės Rimanto Stankevičiaus 

progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa Kavaliauskienė,  atsakinga už 

antikorupcinį ugdymą ir korupcijos prevenciją mokykloje (paskirta 2019 m. rugsėjo 9 d. mokyklos 

direktoriaus įsakymu Nr. V-55). 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimo Nr. 1601 

„Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 5-7 punktais, Valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“. Siekdami nustatyti Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos (toliau - 

Mokykla), kurios steigėjas yra Marijampolės savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja 

įstaigų veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs veiksniai, galintys sudaryti 

galimybes atsirasti korupcijai, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje š.m. III-ame 

ketvirtyje atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Analizuojant veiklą buvo 

vertinama Mokykloje aktualiausia - Viešųjų pirkimų organizavimo - sritis. Atliekant korupcijos 

pasireiškimo tikimybę buvo atsižvelgta į Korupcijos prevencijos programą, naudojami dokumentų 

ir statistinės analizės metodai, veiklos, teisės aktų analizė, leidusi nustatyti Mokyklos veiklos sričių 

atitiktis. Vykdant Mokykloje viešuosius pirkimus, laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo.  

Nustatyta, kad direktoriaus įsakymais patvirtinti dokumentai: Mokyklos Viešųjų pirkimų 

organizavimo tvarkos aprašas (patvirtintas direktoriaus 2021 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-55), 

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtintos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 

V-107), Supaprastintų viešųjų pirkimų komisijos reglamentas (patvirtintas direktoriaus 2021 m. 

rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-56), už viešųjų pirkimų organizavimą Mokykloje paskirtas už 

viešuosius pirkimus  atsakingas asmuo (patvirtintas direktoriaus 2017 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 

V-47A), kasmet sudaromi, tikslinami ir direktoriaus tvirtinami Biudžetiniais metais reikalingų pirkti 

prekių, paslaugų ir darbų sąrašai bei Viešųjų pirkimų planai yra būtini įstatymo įgyvendinimui, 

įvertinta, jog Mokyklos dokumentuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra 

skaidri.  

Viešųjų pirkimų planai yra viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 

Mokyklos internetinėje svetainėje www.stankeviciaus.lt, organizuojant pirkimus vykdomos 

apklausos, pildomi reikiami dokumentai, (esant reikalui) sudaromos ir viešinamos Pirkimo sutartys, 

tuomet vykdomi pirkimai, už juos atsiskaitoma Viešųjų pirkimų tarnybai. 

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. 

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



Per analizuojamąjį laikotarpį Mokykloje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. 

Mokykloje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti 

Mokyklos direktorių ir pavaduotoją ugdymui, 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 (8 650) 82180, el. 

paštu direktorius.stankeviciaus@gmail.com (direktorė Asta Skripkienė), telefonu (8 639) 61958, el. 

paštu  pavaduotoja.stankeviciaus@gmail.com (direktoriaus pavaduotoja ugdymui Neringa 

Kavaliauskienė) 

 Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus 

pobūdžio teisės pažeidimus Mokykloje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu 

negauta. 

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

priėmimo bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 
Mokyklai nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs 

fiziniai ir/ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atitinkamoje 

valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias su įstaigos vidaus administravimu.   

Mokykla vykdo kontrolės ir priežiūros funkcijas, susijusias su įstaigos vidaus 

administravimu. Pažeidimų ar interesų konfliktų susijusių 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 viešųjų 

pirkimų srityje yra periodiškai peržiūrimi. 

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

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 
Mokykla – Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti  įgaliojimus savarankiškai 

priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su mokyklos turto valdymu, naudojimu, ir disponavimu 

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

įstaigomis. Mokyklos viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam 

poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų 

pirkimų sistemą 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 teisės aktus. 

Mokykla esminių sprendimų, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo, nepriima. 

4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“. 
Per analizuojamąjį laikotarpį mokykla savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su 

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

nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Teisės aktų nustatyta tvarka informacija apie mokinius 

konfidenciali.  

Per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir 

kontrolės esminių pažeidimų mokykloje nenustatyta.     

5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 
Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko 

korupcijos rizikos analizės Mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti 

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko korupcijos 

rizikos analizės mokykloje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų nurodyti mokyklos 

veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.  

IŠVADA  
Išanalizavus Mokyklos veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Mokykloje, darytina išvada, kad 
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Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža. 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

  

 


