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Įstaigos sritis (-ys), kurioje (-iose) 

nustatyta, kad egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė 

Progimnazijos turto valdymas, naudojimas ir 

disponavimas. 

Subjektas (-ai), atlikęs (-ę) įstaigos 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo ir vertinimo aprašymą 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko 

asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą mokykloje, išvada derinta darbo grupės, 

atsakingos už korupcijos prevencijos programos 

rengimą ir įgyvendinimą, posėdyje. 

Analizuotas laikotarpis 2018 m. sausio-rugsėjo mėn. 

Naudoti metodai ir veiksmai bei įstaigos 

esamos situacijos vertinimo kriterijai 

Dokumentų analizės, lyginamasis bei žodinės 

apklausos metodai. 

Vertinimo kriterijai atitinka 2002-10-08 LR 

Vyriausybės nutarimo Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 6 p. įvardintus 

kriterijus. 

Įstaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

korupcijos rizikos veiksniai, įstaigos 

teisės aktai, sprendimai, administracinės 

procedūros sprendimai, pagrindžiantys 

išvadą, ir kita 

Progimnazijos turto apskaitą vykdo Radviliškio r. 

savivaldybės Švietimo ir sporto paslaugų centro 

buhalterija. Pagal LR nustatytą turto apskaitos ir 

inventorizavimo tvarką, progimnazijos gautas turtas 

yra užpajamuojamas ŠSPC buhalterinės apskaitos 

skyriuje ir įtraukiamas į atsargas (mažavertis turtas) bei 

turto apskaitos žiniaraščius (ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas). 

Progimnazijos turto inventorizavimo komisija ne rečiau 

kaip kartą per metus inventorizuoja visą turtą, 

sutikrinimo žiniaraščiai suderinami su ŠSPC 

buhalterinės apskaitos skyriumi. 

Progimnazijos direktorė neturi įtakos tokių sprendimų, 

kaip patalpų nuomos įkainiai, ir pan., priėmimams. Juos 

savivaldybės lygmeniu tvirtina Taryba arba 

savivaldybės administracijos direktorius.  

Progimnazijos veikla nėra susijusi su nuolaidų, 

lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu. Lengvatas bei nuolaidas numato 

Radviliškio rajono savivaldybės taryba priimtais 

sprendimais (nemokamas pavėžėjimas, maitinimas, 

kt.), kuriais ir vadovaujamasi taikant lengvatas/ 

nuolaidas mokiniams. 

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija 

 (įstaigos, įmonės pavadinimas)  
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Progimnazijai perduodamas ar iš jos perimamas 

kilnojamas ir nekilnojamas turtas įforminamas Tarybos 

sprendimais. 2018 m. birželio 21 d. Nr. T-918 Tarybos 

sprendimu progimnazija ŠSPC perdavė patikėjimo 

teise valdytą mokyklinį M2 klasės autobusą 

„Volkswagen Crafter“. Progimnazijai patikėjimo teise 

valdyti, naudoti ir disponuoti perduota 111,06 kv. m 

ploto dalis sandėlio pastato, esančio Radvilų g. 6, 

Radviliškyje. Šio nekilnojamojo turto perėmimas 

įregistruotas Vį Registų centre. 

Mokyklos biudžeto racionalų panaudojimą 

kontroliuoja Mokyklos taryba. Vieną kartą metuose 

įstaigos bendruomenė supažindinama su lėšų 

įsisavinimu.  

Finansinės ataskaitos bei informacija apie mažos vertės 

pirkimus skelbiama internetinėje svetainėje. 

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 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

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) 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

Priemonės, kurių būtina imtis didelei 

korupcijos pasireiškimo tikimybei 

atitinkamoje įstaigos veiklos srityje 

šalinti 

Rizikos veiksniai nenustatyti. 

Kiti reikalingi siūlymai - 

 
 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už korupcijos  

prevenciją ir kontrolės vykdymą progimnazijoje Erika Spietinienė 


