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2017 m. rugsėjo 27 d.

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,  Pasvalio  rajono
savivaldybės  mero  2017  m.  liepos  5  d.  raštu  Nr.  ARB-1467  „Dėl  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės
nustatymo 2017  metais“  buvo  atliktas  Pasvalio  r.  Pumpėnų gimnazijos  (toliau  –  Gimnazija)  korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas.  Analizuotas  2017 m. laikotarpis.  Korupcijos  pasireiškimo tikimybės 
nustatymą atliko direktoriaus  pavaduotoja  ugdymui  Lijana  Kvedarienė,  gimnazijos  direktoriaus  2017 m.
rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-148 įgaliota Gimnazijoje vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.

 1. Darbuotojų priėmimas, darbo užmokesčio nustatymas savivaldybės įstaigose, įmonėse,
kontroliuojamose bendrovėse ir interesų konfliktų valdymas, nepotizmo prevencija.

 Mokytojai į darbą priimami atrankos būdu (pokalbis) vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo
iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kiti darbuotojai  į darbą priimami taip pat atrankos būdu.
Gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma komisija iš trijų Gimnazijos tarybos atstovų stebėtojų
teisėmis. Sprendimą dėl priėmimo į darbą priima direktorius.

Darbo  užmokestis  Gimnazijos  darbuotojams  nustatomas  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
valstybės  ir  savivaldybių  įstaigų  darbuotojų  darbo  apmokėjimo  įstatymu  bei  Gimnazijos  darbo
apmokėjimo sistema, patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-54
„Dėl  Pasvalio  r.  Pumpėnų  gimnazijos  darbo  tvarkos  taisyklių  patvirtinimo“.  Mokytojų  tarifinis
sąrašas kasmet sausio 1 d. ir rugsėjo 1 d. suderinamas su Mokytojų taryba.

Mokykloje per analizuojamą laikotarpį interesų konfliktų ar nepotizmo atvejų nebuvo nustatyta.

     2. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų materialinės ir drausminės atsakomybės taikymas
(atkreipiant dėmesį į tuos atvejus, kai teisminės, kontrolės ir audito institucijos nustato teisės
aktų pažeidimus, padarytą materialinę žalą, priteisia sumokėti kompensacijas, bylinėjimosi
išlaidas ir pan.).

Mokyklos darbuotojų drausminė atsakomybė reglamentuota Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse,
materialinė darbuotojų atsakomybė aptarta pareigybių aprašymuose.
Teisminės,  kontrolės  ir  audito  institucijos  per  analizuojamą  laikotarpį  nenustatė  teisės  aktų
pažeidimų, įstaigai padarytos materialinės žalos atvejų nebuvo nustatyta. Nebuvo nustatyta atvejų,
kad būtų priteista sumokėti kompensacijas ar bylinėjimosi išlaidas.

      3.  Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių)
valdymas, naudojimas ir disponavimas juo.
      3.1.  Savivaldybės  teritorijoje  viešosiose  erdvėse  ir  kituose  savivaldybei  (valstybei)
nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose nukirstų medžių (biologinio turto) naudojimas.
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Gimnazija biologinio turto neturi.

      3.2. Liekamųjų medžiagų, vykdant statybos, remonto, griovimo darbus naudojimas.

Per analizuojamą laikotarpį Gimnazijoje nevyko statybos, remonto ar griovimo darbai, dėl kurių
būtų atsiradę liekamųjų medžiagų.

      3.3.  Tarnybinio transporto naudojimo kontrolė, transporto remonto darbų pirkimas ir
atlikimas.

Gimnazija  tarnybinio  transporto  neturi.  Pagal  panaudos  sutartį  su  Pasvalio  rajono  savivaldybe
naudojasi  mokykliniu  autobusu.  Mokyklinio  autobuso  remonto  darbais  rūpinasi  direktoriaus
pavaduotojas ūkiui, suderinama su Gimnazijos direktoriumi.

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

IŠVADA 

Išanalizavus  Gimnazijos  veiklos  sritis  pagal  parinktus  korupcijos  prevencijos  pasireiškimo
tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį,  darytina išvada, kad Pasvalio r. Pumpėnų
gimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 
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