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ISVADA DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES

vadovaujantis. I,R korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 p., Korupcijos rizikos analizes
it]ili-: tyarka, patvirtinta Lieiuvos itespublikor'Wriuurvbes 200i .. .pulio g d. nutarimu Nr.1601' valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sriJiq, .kuriose egzisiuoia didele korupcijospasireiskimo tikimybe nustatymo rekomJndacijomis, paivirtintomis LR specialiqjq tyrimq tarnybosdirektoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Ni. z-tio,iirugino svietimo pagalbos tarnybos (toliau- Tarnyba) nuostatais, patvirtintais 

.Visagino savivaldybes tarybos 2016 m. rugpjtidio 10 d.sprendimuNr' TS-153 ir Tarnybos direkto-riaus 2019 -. *gr.3o 20 d. isakymu Nr. (l.ll) V-47
"Del korupcijos pasireiskimo tikimybes nustatymo; rarnyuo.;e buvo atliktas korupcijospasirei5kimo tikimybes nustatymas.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybe buvo vertinama zolT-20rg m. asmens mokymosisunkumq, sutrikimq,..pedagoginiq, psiciroloqi{p ur..rryue, i, ,gay*osi problemq, specialiqjqugdymosi poreikiq (iSskyrus atsiiandandiq ier ijrn tiniq guuu.q) vertinimo srityje. Analizuotaslaikotarpis 2017 -2019 m.
Korupcijos pasireiskimo tikimybg_nustate ir ivertino atsakinga uZ korupcijos prevencij4 irkontrolg Tarnybos metodininke Monii<a GuG. K;;.ii;; pasireiskiao tikimybe buvo vertinama,siekiant issiaiskinti galimus korupcijos pasireiskimo iiritb. veiksnius. Korupcijos pasireiskimotikimybes vertinimo metu buvo analizuojami minet4 sriill"gtu*entuojantys Tamybos vidaus teisesaktai.
Tarnyboje i5 viso yra 10,75 etato: direktorius, metodininkas, pedagogines psichologinespagalbos specialistai (psichologas, specialusis p.augogur, logopedas, sicialinis pedagogas),sekretorius-archyvaras, vyr. buhalteris, ukvedyr, to-piri"iirre. lrangos derintojas, valytojas.Tarnyboje priimti teises aktai, reghmlntuojantys aaruuotoiriuZdavinius, funkcijas, darbo irsprendimq priemimo tvark4, principus, kriterlus, terminusj 

'paraauma, 
atskaitingumg iratsakomybg' Priimant teises aktus atsizvetgiama 

-1 
Tarnybos nuostatus, tikslus, uZdavinius,tunkcijas' Priimtuose teises aktuose 1oi\reiti atskiry aaruuoto3q uiJuriniui ir funkcijos yrapakankami Tarnybos uZdaviniams ir funkcrjoms i!-yvendinti. rlises aktai, esant reikalui, yrapapildomi / keidiami / atnaujinami. Tarnybos ou.uroiiiui p"ri."sytir"irr#,roinami su siais teisesaktais.

Atlikus Korupcijos pasireiSkimo tikimybes analizg nustatyta, kad korupcijos pasireiskimotikimybe gali egzistuoti ui*ers mokymosi'9urt*-.i, sutrikimq, pedagoginiq, psichologiniq,asmenybes ir ugdymosi problemq, specialiqi,l ugdy;osi poreikiq (isskyrus atsirandandiq deli5skirtiniq gabumq) vertinimo srityje.
Korupcijos atvejq vertinimo iki Siol nebuvo.
ISvados:
l' ISanalizavus Tarnybos teises 1ktus, reglamentuojandius vidaus dokumentus, nustatyta,kad teises aktai yra aisk,s, specialistai su jais yru,ulipJiri.
? Korupcijos pasirei5kimo tikimybg iabiausiai galis4lygoti zmogiskasis faktorius.3' Nagrinetoje Tarnybos veiklos iritle korupciiio pouu-azio u.iftq o.uuvo uZfiksuota.4' Asmens mokymosi sunkumq, sutrikimq, pedagoginiq, psichologiniq, asmenybes irugdymosi problemq, specialiqjq ugaymosi.poreikiq fisrty*r atsirandandiq de"l isskirtiniq gabumq)vertinimas srityj e korupcijos pasireisi<imo tikimybe minimati.
PRIDEDAMA:

1' 1. priedas' [staigos veiklos sridiq atitikties nustatytiems kriterijams vertinimo
klausimynas, 2 lapai.



2. 2 priedas. fstaigos veiklos srities vertinimo klausimynas, 6lapai.
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