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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS  

BIRŽŲ RAJONO KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRE 

                                                    

Biržai 

2022 m. rugsėjo 29 d. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2002 m. gegužės  28 d. korupcijos prevencijos 

įstatymu, Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijomis, 

patvirtintomis 2021 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus įsakymu Nr. 2-246, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. 

sprendimu Nr. T-285  „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2021-2023 metų korupcijos prevencijos 

programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Biržų rajono kūno kultūros ir sporto 

centro nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu 

Nr. T-227 ir kitais teisės aktais, buvo atliktas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  (toliau - 

Centro) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo 

srityje atliko darbo grupė, patvirtinta Centro direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-66 

„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centre“. 

Analizuotas laikotarpis: 2021-01-01 – 2022-09-01.  

Ši veikla vertinta vadovaujantis Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo 

atlikimo tvarkos rekomendacijomis, kurių pagalba nustatyta, kad Centre paslaugų teikimo 

organizavimo ir vykdymo sritis priskirtina prie sričių, kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika arba korupcinio pobūdžio teisės 

pažeidimas. Per analizuojamąjį laikotarpį Centre nebuvo užfiksuota KPĮ 2 straipsnio 10 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų atvejų. 

Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė 

(drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Vykdant paslaugų teikimą nebuvo pareikšti 

atsakingų asmenų įtarimai. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio veikas ar kitus tapataus 

pobūdžio teisės pažeidimus analizuojamu laikotarpiu negauta. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. Centras vykdo 

kontrolės funkcijas, susijusias su vidaus administravimu ir neturi suteiktų įgaliojimų vykdyti veiklą, 

skirtą prižiūrėti, kaip jam nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės 

aktų reikalavimų paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo srityje. Vidaus administravimo 

kontrolę užtikrina Centro direktorius. Centras vadovaujasi Biržų rajono savivaldybės tarybos 

sprendimais, yra priimti tvarkos aprašai reglamentuojantys kontrolę ir priežiūrą. 

3. Kai kurių viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Vertinama, kad 

viešojo sektoriaus subjekto veikla atitinka šį kriterijų, jei nustatoma, kad viešojo sektoriaus subjekto 
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darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka 

neapibrėžti (nepakankamai apibrėžti) viešojo sektoriaus subjekto priimtų administracinių aktų ar 

kitų teisės aktų dispozicijose, yra įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų ir administracinių aktų 

kolizijų, nepriimti administraciniai aktai, būtini įstatymų ar kitų teisės norminių aktų 

įgyvendinimui, platūs viešojo sektoriaus subjekto darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus savo 

nuožiūra, darbuotojų priimamų administracinių sprendimų ar veiklos kontrolės tvarka, darbuotojų 

atsakomybė neapibrėžta (nepakankamai apibrėžta) viešojo sektoriaus subjekto teisės aktuose ir pan. 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 

T-175 ( 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. T-287 redakcija) nustatyti Centro teikiamų atlygintinų paslaugų 

įkainiai bei suteikiamos nuolaidos ir lengvatos už paslaugas. Išanalizavus atleistų nuo mokesčio ir 

suteiktų lengvatų dokumentus (įsakymus, pažymas ir kt. dokumentus, kurių pagrindu atleidžiama 

nuo mokesčio ar suteikiama lengvata) pažeidimų nenustatyta.  

5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kito viešojo sektoriaus subjekto 

patvirtinimo. Centras – Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri turi įgaliojimus 

savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su Centro veikla, turto valdymu, naudojimu 

ir disponavimu juo, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitais viešojo sektoriaus 

subjektais. Dalį sprendimų, susijusių su paslaugų teikimu, Centras priima savarankiškai. 

Svarbiausius sprendimus priima Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Biržų 

rajono savivaldybės taryba.  

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Per 

analizuojamąjį laikotarpį Centras savo veikloje neturėjo sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos 

informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, o turima bei valdoma informacija nelaikytina valstybės 

ar tarnybos paslaptimi. 

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Centre.  

8. Gauti skundai, pranešimai, pareiškimai dėl atliktų veiksmų ir (ar) priimtų 

sprendimų. Per analizuojamąjį laikotarpį Centro paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo srityje 

nebuvo užfiksuoti skundai, pranešimai, pareiškimai bei nebuvo pradėti ikiteisminiai tyrimai, 

administracinės nusižengimo bylos ar tarnybiniai patikrinimai. 

9. Priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda. Centre 

interesanto atžvilgiu priimami sprendimai, susiję su pastarajam tenkančia materialine nauda 

(atleidimas nuo mokesčio už suteiktas paslaugas). Išanalizavus atleistų nuo mokesčio ir suteiktų 

lengvatų dokumentus (įsakymus, pažymas ir kt. dokumentus, kurių pagrindu atleidžiama nuo 

mokesčio ar suteikiama lengvata) pažeidimų nenustatyta.  

10. Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai, kitos kontrolės ar priežiūros institucijos 

neatliko patikrinimų paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo srityje. Vidaus kontrolė atliekama 

nuolat, veiklos pažeidimų nenustatyta. 
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Vertinant koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis paslaugų teikimo organizavimo ir 

vykdymo srityje, buvo išanalizuoti LR teisės aktai, Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimai 

bei Centro teisės aktai ir sprendimai: 

1. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T-200 „Dėl 

priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimas Nr. T-175 „Dėl 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių nustatymo“; 

3. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T-107 „Dėl 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“; 

4. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatai, patvirtinti Biržų rajono 

savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-227; 

5. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro atlyginimo už paslaugas dydžio ir teikiamų 

atlygintinų paslaugų kainų taikymo ir reguliavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus  

2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.V-117; 

6. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro autobusų, mikroautobuso ir netarnybinių 

automobilių naudojimo taisyklės, patvirtintos Centro direktoriaus  2018 m. sausio 18 d. įsakymu 

Nr.V-12; 

7. Vidaus kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 

d. įsakymu Nr. V-138;  

8. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro treniruoklių salės taisyklės lankytojams, 

patvirtintos Centro direktoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-98;  

9. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų 

atlikimo darbo taisyklės, patvirtintos Centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-

160; 

10. Centro direktoriaus įsakymai mokinių klausimais; 

11. Centro direktoriaus įsakymai išvykų klausimais; 

12. Treniruoklių salės lankytojų žurnalas; 

13. Centro darbuotojų pareigybių aprašymai, patvirtinti direktoriaus įsakymais; 

14. Vaikų priėmimo į Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centrą sutartys. 

Užtikrinant skaidrų paslaugų teikimo organizavimo ir vykdymo procesą Centre atliktos 

šios veiklos: 

1. Išanalizavus Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimus ir Centro teisės aktus 

nustatyta, kad yra priimti vidaus teisės aktai, reglamentuojantys paslaugų teikimo organizavimą ir 

vykdymą. Centro darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė yra reglamentuoti Centro nuostatuose, darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose 

Centro direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos tvarkose. Teisės aktai periodiškai peržiūrimi, 

priimami sprendimai tinkamai įforminami ir dokumentuojami; 

2. Paslaugų įkainiai skelbiami Centro svetainėje (https://birzukksc.wixsite.com/bkksc), 

treniruoklių salės informaciniame stende; 

3. Ugdytinių priėmimas, atsižvelgiant į tėvų prašyme išreikštą pageidavimą, įforminamas 

dvišale rašytine sutartimi. Tėvai, kartu su prašymu, pateikia visus priėmimo į Centrą tvarkos apraše 
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nurodytus dokumentus. Mokesčio lengvatos taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir Biržų 

rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir įforminamos direktoriaus įsakymu; 

4. Už naudojimąsi treniruoklių salės paslaugomis lankytojai moka Biržų rajono 

savivaldybės tarybos nustatyto dydžio abonentinį mokestį. Mokesčio lengvatos taikomos tiems 

lankytojams, kurie instruktoriui pateikia lengvatai gauti pagrindžiančius dokumentus (moksleivio, 

pensininko ar neįgaliojo pažymėjimus); 

5. Centro kasoje kiekvieną mėnesį atliekama inventorizacija. Surašytų aktų per 

analizuojamą laikotarpį nėra; 

6. Naudojantis Centro transporto paslaugomis, teikiamomis laisvu nuo autobusų 

naudojimo Sporto centro reikmėms metu, paslaugų gavėjai Centro direktoriui pateikia prašymą 

raštu. Jei Centras prašyme nurodytu metu nesinaudoja autobusu, prašymas yra tenkinamas ir 

naudojimasis autobusu įforminamas direktorius įsakymu išvykų klausimu.  

Išvados ir rekomendacijos: 

1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizę paslaugų teikimo 

organizavimo ir vykdymo srityje, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Centre 

neegzistuoja. 

2. Atsižvelgiant vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad paslaugų teikimo 

organizavimo ir vykdymo srityje korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, pakanka kontrolės 

procedūrų. 

3. Nuolat peržiūrėti Centro internetinės svetainės Korupcijos prevencijos skiltį ir reikalui 

esant papildyti trūkstama informacija. 

 

 

 

 


