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Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės 

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

rekomendacijomis, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje atliktas veiklos sričių atitikties Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nes jos atitinka Korupcijos prevencijos 

įstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus. Informacija apie veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą pateikta įstaigos direktoriui.  

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2017 m. birželio 23 

d. raštu Nr. 4-01-4740 pateiktas rekomendacijas, Elektrėnų savivaldybės antikorupcijos komisijos 

2017 m. rugpjūčio 21 d. posėdžio metu pateiktas rekomendacijas ir į Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazijos veiklos sritis, nuspręsta korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atlikti gimnazijos 

viešųjų ir privačių interesų įstatymo derinimo nuostatų įgyvendinimo srityje. 

Vertinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos  viešųjų ir privačių interesų įstatymo 

derinimo nuostatų įgyvendinimo srityje atliko direktoriaus pavaduotoja Aurelija Griščenkienė.  

 

Analizuojamas laikotarpis:   2018 m. III ketv. pradžia–2019 m. II ketv. pabaiga. 

 

Vertinta veiklos sritis — Gimnazijos  viešųjų ir privačių interesų įstatymo derinimo 

nuostatų įgyvendinimo sritis. 
Ši veiklos sritis atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 5 punktą 

(daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo). 

 

Atlikti vertinimo veiksmai. 

Vertinant gimnazijos  viešųjų ir privačių interesų įstatymo derinimo nuostatų 

įgyvendinimo 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 ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“).  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą, gimnazijos  viešųjų ir privačių 

interesų įstatymo derinimo nuostatų įgyvendinimo veiklos srityje, analizuoti šią veiklos sritį 

reglamentuojantys teisės aktai: 

1. Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymas (1997-07-02, Nr.VIII-371; Nauja įstatymo redakcija: Nr. VIII-1562, 2000-02-17, Žin., 

2000, Nr. 18-431 (2000-02-29) Vilnius. 

2. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2017-07-01). 

3. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos nuostatai (2017-12-27, Nr.V.TS-279) 

4. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos darbo tvarkos taisyklės (2017-06-12, Nr. 2P-49). 

 

 

 



    Remiantis Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 4  straipsniu  valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (valstybės politikai, 

valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai, teisėjai, profesinės karo tarnybos kariai, vykdantys 

operatyvinę veiklą, profesinės karo tarnybos karininkai, asmenys, dirbantys valstybės ir 

savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, asmenys, 

dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar 

savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turinys administravimo įgaliojimus, taip pat kiti asmenys, turintys 

viešojo administravimo įgaliojimus) privalo deklaruoti privačius interesus šio įstatymo ir kitų teisės 

aktų nustatyta tvarka pateikdami privačių interesų deklaraciją. Gimnazijos direktorius E. Kontrimas 

2019-04-24 pateikė viešų ir privačių interesų deklaraciją. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu Elektrėnų „Versmės“ 

gimnazija parengė ir patvirtino gimnazijos nuostatus (2017-12-27, Nr.V.TS-279) bei gimnazijos 

darbo tvarkos taisykles (2017-06-12, Nr. 2P-49). Gimnazijos darbuotojų darbo santykiai 

reglamentuoti gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse bei nuostatuose. Visų gimnazijos darbuotojų 

darbines funkcijas ir pareigas, priėmimą į darbą reglamentuoja pasirašytos su darbuotojais darbo 

sutartys. Pažeidimų nenustatyta. 

  

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

   Vertintoje veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti.. Gimnazijoje yra priimti būtini 

vidaus teisės aktai, nustatantys procedūrų, vykdymo, funkcijų priskyrimą konkretiems 

darbuotojams, yra apibrėžtos jų teisės, pareigos, atsakomybė, kontrolės procedūros. 

 

Išvados.  

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę gimnazijos  viešųjų ir privačių 

interesų įstatymo derinimo nuostatų įgyvendinimo srityje, kurioje sudaromos procedūros bei 

sutartys, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. 

 Tiriamuoju laikotarpiu Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje viešųjų ir privačių interesų 

įstatymo derinimo nuostatų įgyvendinimo srityje  korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar kito 

tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės akto pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, 

tarnybinė ar kitokia atsakomybė nebuvo nustatyta. Interesų konfliktų nepastebėta. 

Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad laikomasi viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų. Darbuotojų priėmimas ir personalo darbo 

organizavimas aiškiai reglamentuotas priimtais teisės aktais.  

 

Rekomendacijos.  

Tęsti kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą Elektrėnų „Versmės“ gimnazijoje ir 

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

Atnaujinti (patikslinti ar papildyti), atsižvelgiant į veiklą reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos įstatymų, norminių teisės aktų pakeitimus, internetinę gimnazijos svetainę 

https://www.versme.elektrenai.lm.lt. 
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