IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
ANYKŠČIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽILVITIS“
GAUNAMOS PARAMOS APSKAITOS, NAUDOJIMO, INFORMACIJOS VIEŠINIMO,
ATSISKAITYMO PARAMOS TEIKĖJAMS SRITYJE
2020 m. lapkričio 5 d.
Anykščiai
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos
prevencijos įstatymas) 6 str., Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar
savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymo rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir atsižvelgiant į
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-08 raštą Nr. 1-SD-2871
(6.30E) „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2020 metais“, buvo atlikta Anykščių
lopšelio-darželio „Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė gaunamos
paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo paramos teikėjams srityje
2019 m. sausio 1 d. - 2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Antikorupcijos komisija, patvirtinta
lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-20. Komisijos
pirmininkė Aldona Urbonienė. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 5
punktuose nurodytais kriterijais ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų klausimyno,
patvirtinto Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d.
įsakymu Nr. 2-170, I, III ir V dalies klausimais.
Analizuota sritis – „gaunamos paramos apskaita, naudojimas, informacijos viešinimas,
atsiskaitymas paramos teikėjams“.
Analizuotas 2019 m. sausio 1 d. - 2020 m. birželio 30 d. laikotarpis.
1. Kriterijus. „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“.
Analizuojamuoju laikotarpiu (2019-01-01 - 2020-06-30) Anykščių lopšelyje-darželyje
„Žilvitis“ pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiklą gaunamos paramos apskaitoje,
naudojime, informacijos viešinime, atsiskaityme paramos teikėjams, nebuvo gauta. Mokykla
paramą gavo 2019 metais 4 kartus, 2020 metais 1 kartą. Analizuojamu laikotarpiu galimos
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo
teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė,
nebuvo nustatytos.
2. Kriterijus. „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų
priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.

Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2017 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-31
patvirtintas Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ Labdaros ir paramos priėmimo, apskaitos,
panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašas. Labdaros ar paramos priėmimo procedūras vykdo 2017
m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32 patvirtinta komisija. Darbuotojai susipažinę
pasirašant su patvirtintais dokumentais.
Darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas apibrėžtas ir užtikrinamas priimtuose lopšeliodarželio direktoriaus patvirtintuose teisės aktuose. Direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. V-47 patvirtinta Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizacinė valdymo struktūra,
darbuotojai

susipažinę,

struktūra

skelbiama

internetiniame

puslapyje.

Visiems

įstaigos

darbuotojams yra parengti pareigybių aprašymai, darbuotojai susipažinę pasirašytinai. Pareigybių
aprašymai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų
darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi.
Darbuotojų pareigybių aprašymuose numatytas darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas.
Direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-51 priimtas Bendruomenės etikos
kodeksas. Bendruomenės etikos kodekso vykdymo priežiūrą atlieka 5 narių komisija. Darbuotojai
supažindinti pasirašytinai. Tvarkos apraše numatyta, jog jie peržiūrimi bei atnaujinami pakitus
norminiams dokumentams.
Išanalizavus kriterijų „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir
sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ nustatyta, kad įstaiga yra
pasitvirtinusi tvarkos aprašą, kuris reglamentuoja gaunamos paramos apskaitą, naudojimą,
informacijos viešinimą, atsiskaitymą paramos teikėjams.
Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gaunant paramą, jos apskaitą,
naudojimą, informacijos viešinimą, atsiskaitymą paramos teikėjams analizuojamuoju laikotarpiu
nenustatyta.
3. Kriterijus. „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.
Mokykla gaudama labdarą vadovaujasi Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos
įstatymo Nr. I-172 nuostatomis, 2017 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-31 patvirtintu
Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ Labdaros ir paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir
kontrolės tvarkos aprašu. Labdaros priėmimą organizuoja komisija, patvirtinta 2017 m. gegužės 22
d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32 „Dėl komisijos sudarymo labdaros ar paramos būdu gauto turto“.
Informacija apie gautą labdarą viešinama: mokyklos metinėje ataskaitoje, direktoriaus
metinėje ataskaitoje, metų finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, informuojami bendruomenės
nariai (tėvų susirinkimų metu, elektroninių priemonių pagalba). Informacija viešinama
internetiniame puslapyje www.zilvitis.anyksciai.lm.lt .
2017 m. gegužės 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-31 patvirtintas Anykščių lopšeliodarželio „Žilvitis“ Labdaros ir paramos priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarkos

aprašas. Pakitus norminiam dokumentui, mokykla nėra atsinaujinusi Labdaros ir paramos
priėmimo, apskaitos, panaudojimo ir kontrolės tvarkos aprašo.
Analizuojamu laikotarpiu apie gautą paramą ar labdarą priimant sprendimus, kuriems
nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo, nenustatyta.
IŠVADA
Išanalizavus Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo paramos
teikėjams srityje pagal rekomenduojamus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
kriterijus ir, įvertinus esamą padėtį, darytina išvada, kad Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“
korupcijos pasireiškimo tikimybė, vykdant gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos
viešinimo, atsiskaitymo paramos teikėjams srityje, nenustatyta.
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