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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 

3dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018 m. 

birželio mėn. 25 d.  raštu  Nr. 4-09-310 ,,Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 

metais“, Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017- 02 -01 įsakymu Nr. A-86 

„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos  2018 - 01-

25  sprendimu Nr. T-6 patvirtintu Biržų rajono savivaldybės 2018–2020 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu (2.1; 2.2 priemonės), Biržų „Aušros“ 

pagrindinės mokyklos nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 

9 d. sprendimu Nr. T- 54, darbo grupė, patvirtinta mokyklos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-132, įvertino korupcijos pasireiškimo tikimybę 2017 ir 2018 metais.   Korupcijos 

pasireiškimo tikimybė vertinta mokyklos gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, 

informacijos viešinimo ir atsiskaitymo srityje (patvirtinta direktoriaus 2018 m. rugsėjo mėn. 3 d. 

įsakymu Nr. V-154).  

Analizuojant korupcijos pasireiškimo tikimybę gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, 

informacijos viešinimo ir atsiskaitymo srityje buvo siekiama nustatyti: 

 ar mokykla yra gavusi paramos gavėjo statusą; 

 ar mokykloje yra paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas; 

 kokiu būdu buvo gauta parama mokykloje; 

 ar mokyklos vidaus dokumentuose yra reglamentuota, kas priima sprendimus dėl 

gautos paramos panaudojimo; 

 kam buvo panaudota gauta parama; 

 ar mokykloje tinkamai apskaitoma gaunama parama; 

 ar mokykla pateikia ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą Valstybinei 

mokesčių inspekcijai; 

 ar tinkamai vykdomi viešieji pirkimai už paramos lėšas; 

 ar mokyklos internetinėje svetainėje yra paskelbta informacija, susijusi su mokyklos 

gaunama parama (tvarkos aprašas dėl paramos valdymo; finansinė informacija apie mokyklos  

gautą paramą). 

Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę šioje veiklos srityje, analizuotas šios srities 

teisinis reglamentavimas ir praktinis įgyvendinimas: naudotos analitinės procedūros ir  interviu 

metodas (vesti pokalbiai su mokyklos vyr. finansininke 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. Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos nuostatai (V skirsnis, 38.5 p.) ir VII skirsnis, 

60-66 p.). 
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2. Mokyklos biudžeto ataskaitos mokyklos tinklalapyje (Veiklos sritys – Biudžetas – 

metų programų sąmatos). 

3. Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2017 ir 2018 metus – ketvirčių ataskaitų aiškinamieji 

raštai. 

4. 2017 m. ir 2018 m. Mokyklos Tarybos posėdžių protokolai. 

5. 2017 m. ir 2018 m. Mokytojų tarybos posėdžių protokolai. 

6. Mokyklos tarybai pateikiamos vyr. finansininkės metų ataskaitos. 

7. Medžiaga mokyklos tinklalapyje dėl 2 proc. paramos: mokyklos direktorės pateiktose 

informacijose 2017 m ir 2018 m. dėkojama tėvams už gautą paramą, paaiškinama, kam buvo skirtos 

lėšos, įvardijami prioritetai, kam planuojama skirti lėšas kitais metais. 

8. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

V-115 patvirtintas ,,Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas“. 

9. Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 

V-47 patvirtintas ,,Biržų „Aušros“ pagrindinės mokyklos 2018 m. viešųjų pirkimų planas“. 

10. Biržų r. savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių 

patvirtinimo aprašas 2016 m. rugsėjo 29d. Nr. T -183. 

11. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 

1993-06-04 d. Nr. I-172). 

Darbo grupė, išanalizavusi duomenis, nustatė, kad mokykloje nėra didelės korupcijos 

pasireiškimo tikimybės, nes: 

1. Mokykla yra gavusi paramos gavėjo statusą (VĮ  Registrų centro išduotas 

dokumentas). 

2. Mokykla gauna paramą - tik 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio ( t. y., gaunami 

2% GPM per VMI). 

3. Mokyklos Nuostatuose yra patvirtintos Mokyklos tarybos funkcijos svarstant paramos 

lėšų panaudojimą (V skirsnis, 38.5 punktas). 

4. Priimti mokyklos Tarybos sprendimai dėl gautos paramos panaudojimo edukacinės 

aplinkos turtinimui, baldams, dalis gautų lėšų perkelta į kitų metų biudžetą (Mokyklos Tarybos 

2016 m. rugpjūčio mėn. 29 d. protokolas Nr. MT-3 ir 2017-2018 m. protokolai). 

5. Mokyklos tinklalapyje skelbiama informacija apie gaunamą paramą: pateikiamos 

metų kiekvieno ketvirčio finansinės ataskaitos ir jų aiškinamieji raštai. 

6. Mokyklos Tarybai teikiamos mokyklos direktorės metų veiklos ataskaitos, finansinės 

ataskaitos ir pateikiamos mokyklos tinklalapyje. 

7. Mokykla teikia metines ataskaitas apie gautą paramą ir jos panaudojimą Valstybinei 

Mokesčių inspekcijai (vadovaujantis Biržų r. savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos 

skirstymo taisyklių patvirtinimo aprašu 2016 m. rugsėjo 29d. Nr. T -183). 

8. Visi pirkimai už paramos lėšas vykdyti pagal Biržų ,,Aušros“ pagrindinės mokyklos 

mažos vertės pirkimų tvarkos apraše detaliai pateiktas bendrąsias nuostatas, pirkimų vykdymo ir 

sutarčių sudarymo reikalavimus. Viešųjų pirkimų komisijos darbas vyksta pagal  reglamentą ir 

patvirtintas funkcijas, saugomi pirkimų dokumentai atitinka tvarkos apraše pateiktas formas.  

Dėl tinkamo korupcijos pasireiškimo tikimybės valdymo mokyklos gaunamos paramos 

apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo ir atsiskaitymo srityje darbo grupė rekomenduoja: 

1. Sukurti ir patvirtinti paramos lėšų gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą. 

2. Mokyklos tinklalapyje skelbti detalesnę informaciją apie gautos paramos panaudojimą 

(atskiras skyrius). 

 

Darbo grupė: 

Danutė Laumienė (pirmininkė) 

Eglė Karaliūnienė 

Rima Mitrochinienė 


