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DĖL IŠVADOS PATEIKIMO
Siekiant nustatyti Savivaldybės biudžetinių įstaigų veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, buvo atlikta Savivaldybės biudžetinių įstaigų (toliau – įstaigos)
apklausa. Apklausa vykdyta įstaigoms pateikiant klausimyną, kuris buvo sudarytas vadovaujantis
teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos vykdymą įstaigose :
 Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas;
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimas Nr. 1601,,Dėl korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“;
 Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymas Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“.
Apklausoje dalyvavo 24 savivaldybės biudžetinės įstaigos (Molėtų r. Alantos gimnazija,
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras , Molėtų gimnazija, Molėtų progimnazija, Molėtų r. Balninkų pagrindinė
mokykla, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų r.
Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“,
Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų
rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų kultūros centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų
menų mokykla, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų
pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Molėtų krašto muziejus, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai).
Už klausimynuose pateiktos informacijos atitikimą realiems faktams atsako Savivaldybės
biudžetinių įstaigų vadovai.
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Eil.
Nr.
1
1.

Klausimai
2
Ar nustatyta, kas vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
įstaigoje (įstaigos vadovas, struktūrinis padalinys, įstaigos
vadovo įgalioti asmenys)?
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas* (6 str.
2 d.).

Atsakymai
3
9 įstaigos atsakė:
Vadovas
Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų r. Giedraičių Antano
Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų rajono
kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų rajono Kijėlių
specialusis ugdymo centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,
Vyturėlis“.
8 įstaigos atsakė:
Vadovo paskirtas įstaigos darbuotojas
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių
namai, Molėtų progimnazija, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų
socialinės paramos centras, Molėtų pradinė mokykla.
5 įstaigos atsakė:
Nėra paskirto asmens
Molėtų krašto muziejus, Molėtų menų mokykla, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų m. vaikų
lopšelis-darželis ,,Saulutė“ , Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
1 įstaiga atsakė:
Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija
Molėtų gimnazija
1 įstaiga atsakė:
Mokyklos tarybos pirmininkas
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla

Pastaba dėl atsakymo ,, Nėra paskirto asmens“. Tuo atveju, vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo (6 str. 2 d., 7 str. 6 d., 16 str. 3 d.) nuostatomis, už korupcijos
prevenciją įstaigoje atsako įstaigos vadovas.
Įstaigose, kurios atsakė, kad įstaigoje nėra paskirto asmens, kuris vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, vadovaujantis aukščiau nurodytomis LR Korupcijos
prevencijos įstatymo nuostatomis, už korupcijos prevenciją atsako įstaigos vadovas.
Pastaba dėl atsakymo ,, Mokyklos tarybos pirmininkas“: Vadovaujantis LR Korupcijos prevencijos įstatymo (6 str. 2 d., 7 str. 6 d., 16 str. 3 d.) nuostatomis, už korupcijos
prevenciją įstaigoje atsako įstaigos vadovas.
Įstatymo nuostata reglamentuoja, kad asmuo, kuris vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje, turi būti įstaigos darbuotojas. Mokyklos tarybos pirmininkas yra
įstaigos kolegialaus valdymo organo, aukščiausios mokyklos savivaldos institucijos – mokyklos tarybos – narys. Mokyklos tarybos pirmininku gali būti mokyklos (įstaigos)
darbuotojas arba kitas asmuo, kuris nėra mokyklos (įstaigos) darbuotojas (pvz. tėvų atstovas). Tuo atveju, kai mokyklos tarybos pirmininkas yra ne mokyklos (įstaigos)
darbuotojas, mokyklos tarybos pirmininkas, kuris nėra mokyklos (įstaigos) darbuotojas, negali būti atsakingu asmeniu, kuris vykdo korupcijos prevenciją ir jos kontrolę
įstaigoje.

3
2.

Ar korupcijos tikimybės nustatymas įstaigoje yra atliekamas
kiekvienų metų III ketvirtį ?
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimas Nr.
1601 (7 p.).

5 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų kultūros centras, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla.
19 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų menų mokykla,
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų progimnazija, Molėtų r. Suginčių
vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė
tarnyba, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono
ugniagesių tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.

3.

Ar atliktas įstaigos veiklos sričių įvertinimas, nustatant veiklos
sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, pagal Įstatymo 6 str. 3 dalyje pateiktus kriterijus?
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (6 str.
3 d.)

9 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras,
Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba,
Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla.
15 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų
vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla,
Molėtų progimnazija, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras,
Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų m. vaikų lopšelisdarželis ,,Saulutė“, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė
mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.

Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimo Nr. 1601 7 p. nuostatomis, kiekvienų metų III ketvirtį įstaigoje atlikti korupcijos tikimybės
nustatymą (įstaigoms, kurios pateikė atsakymą ,,Ne“).
4.

Ar atliktas įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas yra
fiksuojamas dokumente: Įstaigos veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo
ir vertinimo aprašymas?
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymas
Nr. 2-170 (12 p.)

4 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų kultūros centras, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų socialinės paramos centras.
20 įstaigų atsakė:
Ne
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Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų r. Inturkės pagrindinė
mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų krašto muziejus, Molėtų vaikų
savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų
progimnazija, Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Suginčių vidurinė
mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių
specialusis ugdymo centras, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,
Vyturėlis“ , Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla.
Pastaba: Įstaigos, kurios pateikė atsakymą ,,Taip“, pateikė dokumentus apie atliktą įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymą ir vertinimą. Susipažinus su informacija pateikta šiuose dokumentuose matyti, kad įstaigų darbuotojai neturi reikiamos kompetencijos tinkamai atlikti korupcijos
tikimybės įstaigoje nustatymą, nustatyti ir įvertinti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymo Nr. 2-170 12 p. nuostatomis, atliktas įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas turi būti fiksuojamas dokumente: Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas (įstaigoms, kurios pateikė atsakymą ,,Ne“).
5.

6.

Ar šis dokumentas (Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir
vertinimo aprašymas) yra teikiamas savivaldybės merui ?*

24 įstaigos atsakė:
Ne

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimas Nr.
1601 (7 p.).
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymas
Nr. 2-170 (13 p.)
Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymo Nr. 2-170, 13 p. nuostatomis, dokumentą ,,Įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymas“ teikti savivaldybės merui (visoms apklausoje dalyvavusioms įstaigoms).
Ar visose nustatytose įstaigos veiklos srityse, kuriose 2 įstaigos atsakė:
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti Taip
korupcijos rizikos veiksniai ir pasiūlytos priemonės rizikai Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla
valdyti ?
22 įstaigos atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai ,
Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus
vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų progimnazija, Molėtų
r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų švietimo centras,
Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų m. vaikų
lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
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7.

Ar įstaiga imasi būtinų priemonių nustatytiems korupcijos
rizikos veiksniams pašalinti, korupcijos pasireiškimo tikimybei
sumažinti ?

5 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė
tarnyba, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla
19 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų
vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių namai,
Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras, Molėtų progimnazija, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno
kultūros ir sporto centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras,
Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelisdarželis ,, Vyturėlis“.

8.

Rekomendacija - siūlymas:
1. Nustačius įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, imtis būtinų priemonių nustatytiems
korupcijos rizikos veiksniams pašalinti ir įvesti priemones rizikai valdyti (įstaigoms, kurios į 6,7 klausimus pateikė atsakymą ,,Ne“).
Ar įstaigoje parengta kovos su korupcija programa?
10 įstaigų atsakė:
Taip
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (7 str. Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų
3 d., 16 str. 2 d. 3 p. )
vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų progimnazija, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų gimnazija, Molėtų
pradinė mokykla.
14 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono
Alantos senelių namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio
mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir
sporto centras, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų m.
vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.

9.

Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 2 d. 3 p. nuostatomis, parengti įstaigos kovos su korupcija programą (įstaigoms, kurios
pateikė atsakymą ,,Ne“).
Ar parengta kovos su korupcija programa patvirtinta įstaigos 10 įstaigų atsakė:
vadovo?
Taip
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (7 str. vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų progimnazija, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
5 d.)
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų gimnazija, Molėtų
pradinė mokykla.
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14 įstaigų atsakė:
Pastaba: visos įstaigos, parengusios kovos su korupcija programas, atsakė, kad kovos su korupcija programa patvirtinta įstaigos vadovo.
Pastaba: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 7 str. 5 d. nuostatomis, įstaigos vadovas asmeniškai atsako už patvirtintos programos
įgyvendinimą.
10.

Ar užtikrinamas kovos su korupcija programos įgyvendinimo
koordinavimas ir kontrolė įstaigoje ?
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (7 str.
6 d.)

10 įstaigų atsakė:
Taip
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų
vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų progimnazija, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų gimnazija, Molėtų
pradinė mokykla.
14 įstaigų atsakė:
-

Pastaba: visos įstaigos, parengusios kovos su korupcija programas, atsakė, kad užtikrinamas kovos su korupcija programos įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė
įstaigoje.
11.

Ar įstaigoje atliktas (ar užtikrinama, kad būtų atliekamas) teisės
akto projekto antikorupcinis vertinimas, jei jame numatoma
reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Įstatymo 8 str. 1
dalyje ?

6 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų kultūros centras, Molėtų progimnazija,
pagrindinė mokykla, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (8 str.
1 d.)

18 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla,
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių
namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto
centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių
specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis
,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų m.
vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.

Molėtų r. Dubingių

18 įstaigų atsakė, kad jos nevykdo teisės akto projekto, jei jame numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Įstatymo 8 str. 1 dalyje, antikorupcinio vertinimo.
Įstaigos pateikė nuomonę, kad Įstatymo 8 str. 1 dalies nuostatos nėra aiškiai suprantamos, todėl įstaigoms neaišku ar jos turi atlikti teisės aktų projektų antikorupcinį
vertinimą. Istaigos pateikė nuomonę, kad įstaigų darbuotojai neturi kompetencijų vykdyti teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą.
12.

Ar įstaigos teisės aktuose, kai teisės akto rengėjai yra įstaigos
darbuotojai:
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- dėl nustatyto teisinio reguliavimo nesudaroma prielaidų
pasipelnyti valstybės sąskaita;
- nėra akivaizdžių spragų, leidžiančių dviprasmiškai aiškinti ir
taikyti teisės aktą;
- nustatyti įgaliojimai nesuteikia teisių veikti tik vienam
darbuotojui (t.y. veikti be paskesnės kontrolės);
- nėra nustatytos išskirtinės, nevienodos sąlygos konkrečioje
srityje veikiantiems darbuotojams, tam tikros išimtys ar
lengvatos atskiriems darbuotojams;

23 įstaigos atsakė:
Ne (t.y. nesuteikia, nėra spragų, nėra išskirtinių sąlygų) arba
Taip (t.y. taip, nesuteikia; taip, nėra spragų; taip, nėra išskirtinių sąlygų)
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai ,
Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla,
Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų progimnazija, Molėtų r. Suginčių vidurinė
mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių
tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r.
Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų
pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
1 įstaiga atsakė:
Įstaigos darbuotojai teisinių aktų nerengia

- yra nustatyta atsakomybė už teisės akto nuostatų pažeidimą.

Molėtų menų mokykla
23 įstaigos atsakė:
Taip (t.y. taip, nustatyta)
1 įstaiga atsakė:
Įstaigos darbuotojai teisinių aktų nerengia

Molėtų menų mokykla

Pastaba dėl atsakymo ,, Įstaigos darbuotojai teisinių aktų nerengia“. Tai neteisinga nuostata, kadangi kiekvienoje įstaigoje yra rengiami vietiniai (lokalūs, t.y. toje
įstaigoje galiojantys) teisės aktai: taisyklės, tvarkos aprašai, pareigybės aprašymai ir kt. Šiuos dokumentus rengia tiek įstaigos vadovas, tiek kiti darbuotojai (direktoriaus
pavaduotojai, vyr. buhalteris ir kt.). Šie dokumentai yra vidaus kontrolės priemonės įstaigoje, todėl šių dokumentų nuostatos turi užtikrinti aukščiau išvardintus principus
(dėl nustatyto teisinio reguliavimo nesudaroma prielaidų pasipelnyti valstybės sąskaita ir kt).
Rekomendacija - siūlymas:
1. Peržiūrėti įstaigos vietinius (lokalius) teisės aktus: taisykles, tvarkos aprašus ir kt., kad šių dokumentų nuostatos užtikrintų aukščiau išvardintus principus (Molėtų menų
mokykla).
13.

Ar atliekamas darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos
klausimais?
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (16 str.
2 d. 7 p.)

5 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų
progimnazija, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų švietimo centras.
19 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai ,
Molėtų menų mokykla, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Suginčių
vidurinė mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis
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ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų
socialinės paramos centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 16 str. 2 d. 7 p. nuostatomis, vykdyti darbuotojų mokymą korupcijos prevencijos klausimais
(įstaigoms, kurios pateikė atsakymą ,,Ne“).
14.

Ar švietimo įstaigose buvo vykdytos antikorupcinės mokymo
programos (konkursai, paskaitos ar kt. renginiai antikorupcine
tema) ?

9 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų r. Giedraičių
Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų
progimnazija, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų
gimnazija, Molėtų pradinė mokykla.

1 įstaiga atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija.
Pastaba: į šį klausimą atsakė tik bendrojo ugdymo mokyklos (10 mokyklų).
Rekomendacija - siūlymas:
1. Švietimo įstaigoje, kaip korupcijos prevencijos priemonę, vykdyti antikorupcines mokymo programas (konkursus, paskaitas ar kt. renginius antikorupcine tema) (Molėtų
r. Alantos gimnazija).
15.

Ar įstaigoje priimti teisės aktai, sprendimai, užtikrinantys
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo (žin., 1997, nr. 67-1659; 2000,
nr. 18-431) reikalavimų laikymąsi?:
- ar įstaigoje paskirtas darbuotojas, kuris vykdytų Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi įstaigoje kontrolę;
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 22 str. 1 d. 2 p.

6 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų r.
Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų progimnazija, Molėtų rajono kūno kultūros
ir sporto centras, Molėtų pradinė mokykla
18 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų
kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla
– daugiafunkcinis centras, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų pedagoginė- psichologinė
tarnyba, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono
ugniagesių tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras,
Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija,
Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
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Pastaba: Vadovaujantis LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 22 str. 1 d. 2 p. nuostatomis, įstaigoje turi būti paskirtas darbuotojas, kuris
vykdytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi įstaigoje kontrolę. Šiuo asmeniu gali būti įstaigos
vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Tuo atveju, kai įstaigoje už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi
įstaigoje kontrolę yra atsakingas:
- įstaigos vadovas, tai turi būti reglamentuota įstaigos vidaus dokumentuose (programose, planuose ar kt. dokumentuose);
- įstaigos vadovo įgaliotas atstovas, tai įgaliojimas vykdyti šią funkciją turi būti įformintas įstaigos vadovo įsakymu.
- ar įstaigoje patvirtintas sąrašą pareigų, kurias einantys
asmenys privalo deklaruoti privačius interesus.
LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo 2 str. 1 d., 3 str. 2 d.
Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo
taisyklės ( Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2012 m.
liepos 5 d. sprendimas Nr. KS-84 ) IV d. 33 p.

6 įstaigos atsakė:
Taip
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė
mokykla, Molėtų progimnazija, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelisdarželis ,, Vyturėlis“
18 įstaigų atsakė:
Ne
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų menų mokykla, Molėtų rajono Alantos
senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų r. Suginčių vidurinė
mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių
tarnyba, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r.
Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Pastaba: Įstaigos, atsakydamos į šį klausimą pateikė atsakymus, kad:
- deklaruoti privačius interesus privalo tik direktorius (atsakymą pateikė mokykla);
- deklaruoja tik įstaigos vadovas. Kitiems darbuotojams nėra prievolės deklaruoti privačių interesų (atsakymą pateikė mokykla) ir kt.
Pagal pateiktus atsakymus matyti, kad neteisingai suprantama LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau –VPĮ) nuostata kurie asmenys
yra asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje. VPĮ 2 str. 1 d. nuostatose yra reglamentuoti asmenys, kuriems taikomos šio įstatymo nuostatos, t.y. kas yra asmenys,
dirbantys valstybinėje tarnyboje (pastaba: ne valstybės, bet valstybinėje tarnyboje): ,, Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, - valstybės politikai, valstybės pareigūnai,
valstybės tarnautojai, teisėjai, <...>, asmenys, dirbantys valstybės ir savivaldybių įmonėse, biudžetinėse įstaigose ir turintys administravimo įgaliojimus, <...>”.
Administravimas - susijęs su privalomų nurodymu davimu tarnyboje pavaldiems asmenims, tokių asmenų kontrolė. Vadinasi, visi įstaigos darbuotojai, turintys pavaldžių
darbuotojų, o tuo pačiu ir vykdantys šių darbuotojų kontrolę turi deklaruoti privačius interesus. Pvz. direktorius, direktoriaus pavaduotojai (ugdymui, ūkiui ar kt.), vyr.
buhalteris, skyrių (filialų) vadovai, jų pavaduotojai ir kt.
Rekomendacija - siūlymas:
1.
Vadovaujantis Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių IV d. 33 p. nuostatomis, įstaigoje patvirtinti aktualų sąrašą pareigybių,
kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus (įstaigoms, kurios pateikė atsakymą ,,Ne“. Įstaigos, pateikusios atsakymą ,,Taip“ , pagal žemiau pateiktas
pastabas, turėtų dar kartą peržiūrėti įstaigoje patvirtintą aktualų sąrašą pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus ir įvertinti ar įstaigoje visi
administravimo įgaliojimus turintys asmenys yra deklaravę privačius interesus ).
16.

Ar įstaigoje priimtas įstaigos darbuotojų etikos / elgesio
kodeksas ?

16 įstaigų atsakė:
Taip
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų r. Balninkų pagrindinė
mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų menų mokykla,
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Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų r.
Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų rajono Kijėlių specialusis
ugdymo centras, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų rajono savivaldybės viešoji
biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
8 įstaigos atsakė:
Ne
Molėtų krašto muziejus, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla, Molėtų
progimnazija, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų švietimo centras,
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė
mokykla.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įstaigos darbuotojų etikos / elgesio kodeksas yra korupcijos prevencijos priemonė įstaigoje. Etikos / elgesio normų įstaigoje tinkamas
reglamentavimas apibrėžia veiklos ir elgesio principus, kurių turi laikytis valstybės tarnautojai, darbuotojai vykdydami teisės aktuose nustatytas pareigas bei funkcijas, tai
sudaro prielaidas efektyviau pasiekti įstaigos veiklos tikslus.
17.

Ar sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims
kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą
apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar
kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės
pažeidimų, faktus ?

7 įstaigos atsakė:
Taip. Ši informacija paskelbta įstaigos internetiniame tinklalapyje.
Pastaba: Nurodyta ir anoniminio informavimo galimybė.
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla,
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų
socialinės paramos centras, Molėtų gimnazija, Molėtų rajono Alantos senelių namai.
1 įstaiga atsakė:
Taip. Ši informacija paskelbta įstaigos internetiniame tinklalapyje.
Pastaba: Nenurodyta anoniminio informavimo galimybė.
Molėtų kultūros centras.
16 įstaigų atsakė:
Taip.
Pastaba: Tačiau ši informacija (apie galimybę informuoti tiek paprastai, tiek anonimiškai) nėra
paskelbta įstaigos internetiniame tinklalapyje.
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų
vaikų savarankiško gyvenimo namai, Molėtų menų mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla –
daugiafunkcinis centras , Molėtų progimnazija, Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų švietimo
centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų m.
vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono savivaldybės
viešoji biblioteka, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.

Pastaba: informacija apie galimybes kreiptis, pranešti, informuoti (taip pat ir anonimiškai) apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir / ar kitus tapataus
pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus įstaigoje turėtų būti tinkamai paviešinta, taip sudarant sąlygas įstaigos darbuotojams, visuomenei informuoti
reikiamus asmenis, institucijas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas .
Rekomendacija - siūlymas:
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1. Įstaigos internetiniame tinklalapyje pateikti pilną (reikiamą) informaciją apie galimybes kreiptis ir informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą, kitas institucijas
(pvz. STT) apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir / ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimų faktus įstaigoje. Informacija
turi būti aiškiai atskirta nurodant ne anoniminio informavimo galimybes ir atskirai nurodant anoniminio informavimo galimybes (įstaigoms, kurių internetiniuose
tinklalapiuose nėra paskelbta informacija apie galimybę informuoti tiek paprastai, tiek anonimiškai (16 įstaigų), įstaigai, kurios internetiniame tinklalapyje nenurodyta
anoniminio informavimo galimybė (1 įstaiga)).
18.

Ar užtikrinama, kad įstaigoje pagal kompetenciją būtų
išnagrinėti iš fizinių ir juridinių asmenų gauti nusiskundimai
dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos?
Ar išnagrinėjus nusiskundimus, atsižvelgiant į jų pagrįstumą,
priimami sprendimai dėl korupcijos rizikos mažinimo įstaigoje?

19.

Ar įstaigoje analizuojama neformaliai gauta informacija apie
korupcijos apraiškas įstaigos veikloje (visuomenės
informavimo priemonių pateikiama, anoniminė ir kita
informacija)?

24 įstaigos atsakė:
Taip. Tačiau tokių nusiskundimų negauta.

19 įstaigų atsakė:
Taip. Tačiau tokia informacija negauta.
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų r.
Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai , Molėtų menų mokykla,
Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė mokykla,
Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba, Molėtų
švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis
,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų gimnazija, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelisdarželis ,, Vyturėlis“.
4 įstaigos atsakė:
Taip.
Molėtų kultūros centras, Molėtų progimnazija, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras,
rajono ugniagesių tarnyba.

Molėtų

1 įstaiga atsakė:
Ne.
Molėtų r. Suginčių vidurinė mokykla.
Pastaba: tais atvejais, jei būtų neformaliai gauta informacija apie korupcijos apraiškas įstaigos veikloje (visuomenės informavimo priemonių pateikiama, anoniminė ar kita
informacija), įstaigos vadovas turi pateikti šią informaciją įstaigos darbuotojams, ją analizuoti kolektyve. Rengiant įstaigos kovos su korupcija programą, šioje programoje
numatyti atsakingą asmenį už šios informacijos pateikimą ir analizę įstaigoje.
20.

Ar įstaiga per visuomenės informavimo priemones bei kitais
būdais teikia informaciją apie savo veiklą kovojant su
korupcija?
Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas (10 str.
3 d.)

10 įstaigų atsakė:
Taip.
Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla, Molėtų kultūros centras, Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo
namai , Molėtų rajono Alantos senelių namai, Molėtų r. Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė
mokykla, Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, Molėtų pedagoginė- psichologinė tarnyba,
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla, Molėtų gimnazija.
14 įstaigų atsakė:
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Ne.
Molėtų r. Alantos gimnazija, Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla, Molėtų krašto muziejus, Molėtų
menų mokykla, Molėtų r. Joniškio mokykla – daugiafunkcinis centras , Molėtų progimnazija, Molėtų r.
Suginčių vidurinė mokykla, Molėtų švietimo centras, Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras,
Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“, Molėtų socialinės paramos centras, Molėtų rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, Molėtų pradinė mokykla, Molėtų m. vaikų lopšelis-darželis ,, Vyturėlis“.
Rekomendacija - siūlymas:
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 10 str. 3 d. nuostatomis, užtikrinti informacijos, apie įstaigos veiklą kovojant su korupcija,
pateikimą per visuomenės informavimo priemones (įstaigų internetinės svetainės ir kt.) bei kitais būdais (įstaigoms, kurios pateikė atsakymą ,,Ne“).

IŠVADA
Išanalizavus informaciją pateiktą klausimynuose nustatyta, kad dalis Savivaldybės biudžetinių įstaigų:
 neatlieka korupcijos tikimybės nustatymo kiekvienų metų III ketvirtį (19 įstaigų iš 24). Įstaigose, kurios atliko įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja
didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir vertinimą: vienais atvejais, tai nebuvo fiksuojama įstaigų vidaus dokumentuose, kitais
atvejais, įstaigos fiksavo dokumentuose. Susipažinus su informacija pateikta šiuose dokumentuose matyti, kad įstaigų darbuotojai neturi reikiamos
kompetencijos tinkamai atlikti korupcijos tikimybės įstaigoje nustatymą ir įvertinti įstaigos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė;
 nėra parengusios įstaigos kovos su korupcija programos (14 įstaigų iš 24);
 nepakankamą dėmesį skiria darbuotojų mokymams korupcijos prevencijos klausimais (19 įstaigų iš 24);


nėra išsiaiškinę LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos kurie asmenys yra asmenys, dirbantys
valstybinėje tarnyboje, o tuo pačiu ir kurie įstaigos darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka, privalo deklaruoti privačius interesus. Įstaigos nėra
patvirtinę įstaigos aktualaus sąrašo pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus (18 įstaigų iš 24);

 nepakankamą dėmesį skiria informacijos viešinimui: susijusios su korupcijos prevencijos priemonių vykdymu įstaigoje (programos, vykdytos priemonės
ir kt.) (16 įstaigų iš 24);

darbuotojų, visuomenės galimybe informuoti, kreiptis, pranešti, informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovą, kitas

institucijas apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir kt. faktus įstaigoje.
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Korupcijos tikimybės nustatymas, įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas ir vertinimas yra
funkcijos, kurios reikalauja kompetencijos korupcijos prevencijos srityje. Todėl, atsižvelgiant į tai, įstaigų vadovams, darbuotojams, kurie yra paskirti
vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę įstaigoje, būtina kelti kvalifikaciją seminaruose (mokymuose), kurie organizuojami šias kompetencijas turinčių
asmenų, t.y. STT darbuotojų.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Molėtų rajono savivaldybės Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Daiva Razgūnienė.

Savivaldybės meras

Virginija Žalienė, tel. 8 383 54781, faksas 8 383 51442, el.p. v.zaliene@moletai.lt

Stasys Žvinys

