
JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA 

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IR RIZIKOS ANALIZĖ 

2022-03-22 Nr. 1 

Jonava 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. 

lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 2-246 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 arba korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimas; 

2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

3. atskirų viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų 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 kito viešojo sektoriaus subjekto 

patvirtinimo; 

6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 

7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų; 

8. gauti skundai, pranešimai, pareiškimai dėl atliktų veiksmų ir (ar) priimtų sprendimų; 

9. priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda; 

10. valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos arba 

pats viešojo sektoriaus atliktų vidaus patikrinimų metu nustatė viešojo sektoriaus subjekto veiklos 

pažeidimų atitinkamoje srityje. 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė 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, veiklos 

mokyklos bendruomenei 

skyrimas mokytojams 

Maža tikimybė Metinio pedagoginio krūvio veiklas  
mokyklos bendruomenei skiria direktoriaus 
pavaduotojas ugdymui. Kontroliuoja 
mokyklos direktorius.  
Nustatant pedagogų atlyginimus 
vadovaujamasi LR teisės aktais. 

3. Mokyklinių brandos 

egzaminų vykdymas ir 

vertinimas 

Labai maža 

tikimybė 

Egzaminų organizavimo ir vykdymo 

procedūros griežtai reglamentuotos, 

kontroliuojamos. Mokantys mokytojai 

nedalyvavo mokyklinių egzaminų vertinime 

ir nebuvo vykdytojais. 

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 Jonavos 

politechnikos mokyklos 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 Jonavos politechnikos 

mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, 

kuriems reglamentuojamas priemokų ir 

premijų skyrimas. 

7. Įstaigos vykdomų veiklų 

priežiūra, darbuotojų 

veiklos vertinimas 

Maža tikimybė Darbuotojų veiklos vertinimas atliekamas 

vadovaujantis Jonavos politechnikos 

mokykloje 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 

nustatymas 

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 Jonavos politechnikos 

mokyklos 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 Jonavos 

politechnikos mokyklos įstatus yra 

teikiamos Įstaigos tarybai (kolegialus 

valdymo organas) svarstymui bei 

tvirtinimui.  

 

 

__________________________ 

 

 



Korupcijos tolerancijos apklausa  

Pagrindiniai Apklausos tikslai buvo nustatyti 

1. korupcijos paplitimą įmonėje; 

2. įmonės darbuotojų toleranciją korupcijai ir korupcinę patirtį;  

3. ar darbuotojai žino įmonėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės ir jų nuomonę apie jų 

efektyvumą; 

4. ar įmonės darbuotojai žino ir laikosi įmonės dovanų politikos. 

 

Apklausos klausimai ( pažymėkite atsakymą): 

 

1.Ar esate susipažinę su mokyklos įgyvendinamomis korupcijos prevencijos priemonėmis? 

       Taip        Ne  

 

2. Ar Jūs asmeniškai praneštumėte apie Jums žinomą korupcijos atvejį? 

      Taip         Ne         Sunku pasakyti, priklausytų nuo aplinkybių 

 

3. Ar žinote, kur reikia kreiptis, norint pranešti apie korupcijos atvejį? 

       Taip        Ne  

 

4. Ar manote, kad mokykloje yra paplitusi korupcija? 

      Taip         Ne         Sunku pasakyti (nežinau) 

 

5. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar susidūrę su korupcija? 

       Taip        Ne  

 

6. Ar yra buvę situacijų, kai Jums ar Jūsų kolegai buvo siūlomas kyšis ar susidūrę su korupcija, ar 

kam nors pranešėte? 

       Taip        Ne  

 

7. Jeigu ateityje susidurtumėte su korupcijos apraiškomis darbe, ar apie tai praneštumėte? 

      Taip         Ne         Sunku pasakyti (nežinau) 

 

8. Ar esate pas pastaruosius 2 metus davę kyšį? 

       Taip        Ne  

 

9. Kokia priežastis labiausiai trukdo pranešti apie korupcinio pobūdžio veiklą? 

      Nežinau kur kreiptis  

      Nematau prasmės pranešti, nes su tuo susijusių asmenų vis ties niekas nenuteis 

      Bijau galimų pasekmių, nes tie, kurie praneša galų gale nukenčia skaudžiausiai 

      Nenoriu nieko išduoti, sukelti papildomų rūpesčių 

      Pasitaikantys atvejai nereikšmingi, nėra prasmės pranešti 

      Nesu tvirtai įsitikinęs, kas tai yra korupcinio pobūdžio veikla 

      Su korupcija susijusios problemos manęs nedomina 

      Nesutinku atsakyti 

 

10. Ar Jums pakanka žinių apie korupciją? 

       Taip        Ne  

 

11. Ar norėtumėte daugiau sužinoti apie korupciją ir kaip su ja kovoti? 

       Taip        Ne  

 


