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Įstaigos sritis, kurioje nustatyta, kad egzistuoja 
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 

mokyklos gaunamos paramos apskaita, 
naudojimas, informacijos viešinimas, 
atsiskaitymas paramos teikėjams 

Subjektai, atlikę įstaigos veiklos srities, kurioje 
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 
tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymą 

Korupcijos prevencijos komisija: 
Jolanta Mockaitienė – sekretorė – komisijos 
pirmininkė; 
Laura Petkuvienė – mokytoja – komisijos narė; 
Vera Silickaja – mokytoja – komisijos narė; 
Roma Apšegienė – komisijos narė. 

Analizuotas laikotarpis 2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. laikotarpis 
Naudoti metodai ir veiksmai bei įstaigos esamos 
situacijos vertinimo kriterijai 

dokumentų analizės, lyginamasis bei žodinės 
apklausos metodai 

Įstaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, korupcijos 
rizikos veiksniai, įstaigos teisės aktai, 
sprendimai, administracinės procedūros 
sprendimai, pagrindžiantys išvadą, ir kt. 

Mokyklos tarybos priimtas sprendimas dėl 
paramos lėšų skirstymo atitinkamoms reikmėms 
fiksuojamas tik posėdžio protokoluose. Lėšų  
skirstymo sprendimo keitimo periodiškumas 
neužfiksuotas jokiuose mokyklos veiklos 
dokumentuose. Tai reiškia, kad sprendimas gali 
būti keičiamas bet kada. Yra tikimybė, kad 
sprendimai gali būti tendencingi. Be to paramos 
teikėjai nėra informuojami apie paramos 
panaudojimą. 
Nagrinėti šie dokumentai: Mokyklos nuostatai, 
Labdaros ir paramos lėšų bei gaunamos natūra 
paramos apskaitos bei panaudojimo tvarkos 
aprašas, Mokyklos tarybos protokolai, Mokyklos 
tarybos pirmininko ataskaitos, Mokytojų tarybos 
posėdžių protokolai, 2% paramos sąskaitos 
išrašai, Lietuvos Respublikos labdaros ir 
paramos įstatymas 

Išsamiai paaiškinamos priežastys, dėl kurių 
atsirado skirtumų tarp esamos situacijos ir tos 
situacijos, kuri turėtų būti pagal vertinimo 
kriterijus, įvertinama jų įtaka korupcijos 
pasireiškimo tikimybės egzistavimui 

Neparengti Mokyklos tarybos nuostatai.  
Nepakankamai aiškiai apibrėžtas paramos 
skirstymas Labdaros ir paramos lėšų bei 
gaunamos natūra paramos apskaitos bei 
panaudojimo tvarkos apraše, trūksta viešumo 
atsiskaitant paramos teikėjams 

Priemonės, kurių būtina imtis nustatytiems 
korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar 
pašalinti (kai įstaiga turi pavaldžių ar jos 
reguliavimo sričiai priskirtų kitų įstaigų, taip pat 
nurodomos priemonės, kurių būtina imtis 
pastarosiose nustatytiems korupcijos rizikos 
veiksniams valdyti ar šalinti) 

- 



Priemonės, kurių būtina imtis didelei korupcijos 
pasireiškimo tikimybei atitinkamoje įstaigos 
veiklos srityje šalinti 

Parengti Mokyklos tarybos nuostatus, kuriuose 
konkrečiai numatyti paramos skirstymo 
procedūrą, tarybos narių atsakomybę ir funkcijas 
skirstant paramą, atsiskaitant paramos teikėjams. 
 Labdaros ir paramos lėšų bei gaunamos natūra 
paramos apskaitos bei panaudojimo tvarkos 
apraše konkretizuoti III sk. Paramos skirstymas: 
kokia dalis gautų paramos lėšų skiriama kokiai 
veiklai, numatyti atsiskaitymo paramos 
teikėjams tvarką. 
Skelbti ir nuolat atnaujinti informaciją 
korupcijos prevencijos klausimais. 

Kiti reikalingi siūlymai Įpareigoti Mokyklos tarybą kiekvienais metais 
pateikti ataskaitą apie paramos lėšų panaudojimą  
mokyklos internetiniame puslapyje, 
visuotiniame tėvų susirinkime. 
Taip pat į paramos skirstymo procedūrą įtraukti 
daugiau mokyklos bendruomenės narių. Parengti 
mokyklos bendruomenės narių apklausą dėl 
paramos lėšų skirstymo ir panaudojimo. 

 
 
 

Mokyklos direktorė                     Aurelija Stončiuvienė 


