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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
MAŽEIKIŲ MOKSLEIVIŲ NAMUOSE
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsniu,
Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“,
Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų
tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų
patvirtinimo“, atliktas Mažeikių moksleivių namų pasirinktos veiklos srities atitikties Korupcijos
prevencijos įstatymo 6 str. 3 ir 5 d. numatytiems kriterijams nustatymas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybę nustatė Mažeikių moksleivių namų direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Aida Aleksejevienė, kuriai Mažeikių moksleivių namų direktoriaus įsakymu
pavesta atsakyti už korupcijos prevenciją ir kontrolę Moksleivių namuose.
Analizuotas laikotarpis nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 1 d.
Vertinant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojamasi Valstybės ir
savivaldybės įstaigų veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. Dėmesys
skirtas veiklos sričių ir atskirų funkcijų vykdymą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
peržiūrėjimui.
Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę peržiūrėti ir analizuoti įstatymai, Mažeikių
savivaldybės tarybos sprendimai, bendrauta su Moksleivių namų darbuotojais ir mokiniais.
Išanalizuoti mokyklos darbuotojų pastebėjimai, gauti jų paaiškinimai, taip pat peržiūrėta reali
Moksleivių namų kabinetų būklė. Buvo vertinama, ar veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, juose
aiškūs kriterijai.
Mažeikių moksleivių namų gautos paramos panaudojimas
Moksleivių namų gautas 1,2 procentų gyventojų paramos lėšas skirsto Moksleivių namų
direktorius pasitardamas susirinkimo metu su įstaigoje dirbančiais žmonėmis.
Išklausius Moksleivių namų mokinių ir darbuotojų išsakytą nuomonę ir pageidavimus
buvo nuspręsta, kad 1,2 proc. gyventojų pajamų paramos lėšas, skirtas Moksleivių namų paramai,
panaudoti Moksleivių namų kabineto remontui ir aplinkos žaliosios zonos sutvarkymui.
Finansinė ataskaita pateikta Moksleivių namų tarybai.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizuojant laikotarpį nuo
2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 1 d., Mažeikių moksleivių namų gaunamų paramos lėšų
apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo ir atsiskaitymo su paramos tiekėjais srityje, nustatyta:
1. Parama gaunama laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
2. Per analizuojamą laikotarpį nenustatyta, kad mokykloje būtų padaryta korupcinio
pobūdžio nusikalstama veika. Analizuojamu laikotarpiu skundų ir pareiškimų dėl netinkamų gautų
pajamų mokesčių panaudojimo negauta.
3. Vertinant antikorupciniu požiūriu, nebuvo gauta duomenų, kad Moksleivių namų
darbuotojų vykdoma veikla būtų platesnė, negu reglamentuota. Darbuotojams nesuteikta perteklinių
įgaliojimų veikti savo nuožiūra.

4. Moksleivių namų dokumentai tvarkomi, apskaitomi ir saugojami laikantis Lietuvos
respublikos galiojančių teisės aktų.
Išvada.
Išanalizavus Mažeikių moksleivių namų gaunamos paramos apskaitą, naudojimą,
informacijos viešinimą, atsiskaitymą paramos teikėjams sritį, galime daryti išvadą, kad korupcijos
tikimybė šioje veiklos srityje yra minimali ir ji yra valdoma.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė šiose srityse vertinama kaip minimali, nes atitinka rizikos
analizės tvarkoje nurodytus kriterijus:
1. Vykdoma kontrolės ir priežiūros funkcija.
2. Mokyklos darbuotojų funkcijos, darbo ir sprendimo priėmimo tvarkos, atsakomybė
yra išsamiai reglamentuoti pareigybių aprašymuose, Mažeikių moksleivių namų nuostatuose.
3. Korupcijos pasireiškimo tikimybę nagrinėjamoje srityje labiausiai gali sąlygoti
žmogiškasis faktorius ir galimybė piktnaudžiauti priimant sprendimus, kuriems nereikia kito
mokyklos valdymo organo patvirtinimo.
4. Mokykloje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio veikų, turinčių nusikalstamos
veikos faktų.
Siūloma:
1. Užtikrinti, kad keičiantis teisiniam reguliavimui, visos procedūros, susijusios su Mažeikių
moksleivių namų gaunamomis paramos apskaitomis, naudojimu, atsiskaitymu paramos tiekėjams ir
informacijos viešinimu, būtų vykdomos vadovaujantis aktualia teisės aktų redakcija.
2. Išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Mažeikių moksleivių namų, susijusių su
gaunamomis paramos apskaitomis, naudojimu, atsiskaitymu paramos tiekėjams viešiname Mažeikių
moksleivių namų internetinėje svetainėje www.moksleiviunamai.lt
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