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Alytus 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. 

gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įstaigos 

veiklos sritis priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, jeigu 

atitinka vieną ar kelis iš šių kriterijų:  

1) padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;  

2) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;  

3) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;  

4) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu;  

5) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo;  

6) naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;  

7) anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas: 

Eil. 

Nr. 

Vertinama veiklos sritis Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Pastabos 

1.  Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

Maža tikimybė Viešųjų pirkimų procedūros 

reglamentuotos, kontroliuojamos, 

viešųjų pirkimų komisijos nariai, 

pirkimų organizatoriai yra 

deklaravę savo viešuosius ir 

privačius interesus 

2.  Metinio pedagoginio krūvio, 

veiklų mokyklos 

bendruomenei skyrimas 

mokytojams 

Maža tikimybė Pedagoginio krūvio tarifinių sąrašų 

projektus rengia skyrių vedėjai, 

kontroliuoja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, personalo 

skyriaus vedėjas, ekonomistė. 

Nustatant pedagogų atlyginimus 

vadovaujamasi Alytaus profesinio 

rengimo centro darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašu. 

Procedūros prižiūrimos, veikia 

darbo taryba, kuri periodiškai 

organizuoja susitikimus su 

direktoriumi, direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui 



3.  Mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymas ir 

vertinimas 

Labai maža 

tikimybė 

Egzaminų organizavimo ir 

vykdymo procedūros griežtai 

reglamentuotos, kontroliuojamos. 

Vertinimo komisijos sudaromos 

Alytaus m. Švietimo skyriaus 

vedėjo įsakymu, mokytojai, grupių 

vadovai ne vertinimo 

auklėjamosios grupės mokinių 

darbų ir ne dalyvavimo egzaminų 

vykdymo grupėse 

4.  Mokinių maitinimo 

organizavimas 

Maža tikimybė Veikla kontroliuojama, įstaigoje 

dirba visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai, socialiniai ir 

specialieji pedagogai, nėra 

užfiksuotų nusiskundimų, 

pažeidimų 

5.  Paslaugų teikimas Maža tikimybė Vadovaujamasi Visuotiniame 

dalininkų susirinkime 

patvirtintomis Alytaus profesinio 

rengimo centro teikiamų paslaugų 

įkainių nustatymo taisyklėmis bei 

direktoriaus įsakymu patvirtintu 

Ugdymo proceso metu teikiamų 

paslaugų ir užsakymų priėmimo ir 

atlikimo organizavimo tvarkos 

aprašu, kontroliuojamas paslaugų 

įforminimas 

6.  Priemokų, premijų ir 

paskatinimų darbuotojams 

skyrimas 

Labai maža 

tikimybė 

Vadovaujamasi Alytaus profesinio 

rengimo centro darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, 

kuriame reglamentuojamas 

priemokų ir premijų skyrimas 

7.  Įstaigoje vykdomų veiklų 

priežiūra, darbuotojų 

veiklos vertinimas 

Maža tikimybė Darbuotojų veiklos vertinimas 

atliekamas vadovaujantis Alytaus 

profesinio rengimo centro 

darbuotojų vertinimo tvarka, kuri 

reglamentuoja vertinimo kriterijus. 

Nėra užfiksuota nusiskundimų, 

pažeidimų. Metiniai pokalbiai su 

mokytojais reglamentuoti Kokybės 

valdymo modelyje 

8.  Darbuotojų priėmimas į 

darbo vietas, kurioms nėra 

organizuojamas konkursas 

Maža tikimybė Priėmimas vykdomas 

vadovaujantis Darbuotojų 

priėmimo į darbą ir atleidimo iš 

darbo tvarkos aprašu 

9.  Materialinių vertybių 

nurašymas 

Maža tikimybė Sudaromos materialinių vertybių 

nurašymo komisijos, vyksta 

inventorizacijos, sprendimai 



priimami kolegialiai, procedūros 

kontroliuojamos 

10.  Mokyklos lėšų naudojimas Maža tikimybė Lėšų naudojimo kontrolė vykdoma 

vadovaujantis Alytaus profesinio 

rengimo centro vidaus kontrolės 

tvarkos aprašu bei Finansų 

kontrolės taisyklėmis, mokėjimai  

atliekami esant išankstinei, 

einamajai  ir paskesniajai finansų 

kontrolei. Lėšų panaudojimo 

sąmatos ir jų įvykdymo ataskaitos 

atsižvelgiant į Alytaus profesinio 

rengimo centro įstatus yra 

teikiamos Įstaigos tarybai 

(kolegialus valdymo organas) 

svarstymui bei tvirtinimui,  Įstaigos 

direktorius audituotą metinių 

finansinių ataskaitų rinkinį iki 

balandžio 30 d. pateikia 

Visuotiniam dalininkų susirinkimui 

patvirtinti. 

 

__________________________ 


