
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS 

SŪDUVOS GIMNAZIJOJE 2021 metais 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 straipsnio 4 dalimi, 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, buvo atliktas Marijampolės Sūduvos gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.  

Analizuotas 2021 m. I–III ketvirčio laikotarpis.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pasirinktoje Gimnazijos vaikų 

maitinimo organizavimo srityje pagal Rekomendacijų kriterijus. 

Tyrimas atliktas dokumentiniu būdu analizuojant teisės aktus, kuriais savo veikloje 

vadovaujasi gimnazijos valgyklos darbuotojai, kitus su analizuojama veikla susijusius dokumentus. 

Nustatyta, kad valgyklos darbuotojai vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, 

bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo 

pakeitimais.  

Be to, buvo analizuota Marijampolės maisto ir veterinarijos tarnybos valgiaraščio vertinimo 

pažyma (2018-08-13 Nr. VVV-5919); 2019-11-22 viešojo maitinimo įmonės patikrinimo aktas Nr. 

41VMĮ P-163 ir 2019-12-02 Geros higienos praktikos taisyklių (GHPT) įmonės audito aktas Nr. 2-

487; Marijampolės Sūduvos gimnazijos technologinės kortelės, patvirtintos direktoriaus 2010 m. 

rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-194; Marijampolės Sūduvos gimnazijos kalkuliacinės kortelės, 

mokamo ir nemokamo maitinimo valgiaraščiai, mėnesinės prekių apyvartos žurnalas, patvirtinti 

direktoriaus 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-4; valgyklos piniginių įplaukų už suvartotus 

patiekalus žurnalas ir kasos aparato operacijų žurnalas, patvirtinti direktoriaus 2007 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. V-97. Peržiūrėtos sutartys su maisto produktų tiekėjais (pasirašytos 2020 m. gruodį ir 

2021 m. sausį), direktoriaus 2018 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-121 ir 2019 m. gegužės 3 d. 

įsakymas Nr. V-48 „Dėl savikontrolės sistemos diegimo valgykloje“. 

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“. 
Per analizuojamąjį laikotarpį Gimnazijoje neužfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė. Gimnazijoje sudarytos 

galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti Gimnazijos direktorių ir asmenį, 

atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas 

veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti 

galima: telefonu 8 652 89 364 arba el. paštu: rastine@suduva.marijampole.lm.lt. 

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus 

pobūdžio teisės pažeidimus Gimnazijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu 

negauta. 

2. Kriterijus – „Gimnazijos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 
Gimnazijos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė yra reglamentuoti Gimnazijos nuostatuose, Darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų 

pareigybių aprašymuose, kitose Gimnazijos direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos ir 

buhalterinėse tvarkose. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas Gimnazijos 

direktoriaus ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

Su šiuo kriterijumi susiję korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

3. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės 

ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 
Gimnazija – Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus savarankiškai 

priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Gimnazijos turto valdymu, naudojimu ir disponavimu 
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juo, viešaisiais pirkimais, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės 

įstaigomis. Gimnazijos viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas perka esant būtinam 

poreikiui ir pirkimai yra nedidelės vertės. Mažos vertės pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų 

pirkimų sistemą arba apklausos būdu. Tai mažina korupcijos pasireiškimo tikimybę. Visi viešieji 

pirkimai vykdomi vadovaujantis Gimnazijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-182 

patvirtintu viešųjų pirkimų tvarkos aprašu „Dėl Marijampolės Sūduvos gimnazijos viešųjų pirkimų 

planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Viešųjų pirkimų taisyklių pažeidimų nenustatyta. 

4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Gimnazija savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios 

su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija 

nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Šis kriterijus analizuojamai sričiai netaikytinas. 

5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 

Rizikos analizė šioje srityje buvo atlikta 2018 metais ir pažeidimų ar veiklos trūkumų 

nustatyta nebuvo. 

IŠVADA. Išanalizavus pasirinktą Gimnazijos veiklos sritį pagal korupcijos prevencijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį Gimnazijoje, darytina išvada, kad 

korupcijos pasireiškimo tikimybė yra maža.  

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

atsakinga už korupcijos prevenciją  Lina Juknelienė 


