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

įstatymo Nr. IX-904 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. 

nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Biržų 

rajono savivaldybės tarybos 2018-01-25 sprendimu Nr. T-6  „Dėl Biržų rajono savivaldybės 2018-

2020 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ ir 

Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatais, patvirtintais Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-35 (2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T- 141 

redakcija), buvo atliktas Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro  (toliau- Centro) korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas.  

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos 

2018-06-25 raštą Nr. 4-09-310 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2018 metais“, 

Centre buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Centre gaunant paramą: įstaigų 

gaunamos paramos apskaita, naudojimas, informacijos viešinimas, atsiskaitymas paramos 

tiekėjams.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko darbo grupė, patvirtinta Centro 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-111.  

Analizuotas 2017-01-01 – 2018-09-01 laikotarpis.  

Vertinant šią veiklos sritį, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

analizuoti Centro vidiniai aktai ir veikla, vadovaujantis šios srities teisės aktais, reglamentuojančiais 

paramos gavimą ir praktinis įgyvendinimas. Naudotos ne tik analitinės procedūros, bet ir  interviu 

metodas (vesti pokalbiai su šios srities specialistais dėl galiojančių teisės aktų taikymo praktiniame 

darbe), atlikta teisės aktų, reglamentuojančių šią sritį, ir Centro vykdomų administracinių procedūrų 

dokumentų bei sprendimų turinio analizė (priedas Nr. 1). 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, Centrui gaunant paramą, buvo 

sudaryta paramos gavimo ir panaudojimo ataskaita už 2017-01-01 – 2018-09-01 laikotarpį (žr. 

lentelę). 

Gauta parama iš Paramos suma (Eur) Panaudota 

VMI 2% GPM 391 

251 Eur Centro reikmėms (prekėms ir 

paslaugoms) 

140 Eur dar nepanaudota 

UAB „Agaras“ 200 
Vasaros vandens ir sporto šventės 2017 

organizavimas 

UAB „Biržų ranga“ 200 
Jaunučių krepšinio stovyklos Palangoje 

išlaidos 



AB „Siūlas“ 600 
Jaunučių krepšinio stovyklos Palangoje 

išlaidos 

Vadovaujantis Centro dokumentais, nustatyta, kad Centras turi paramos gavėjo statusą, 

išduotą 2016 m. rugsėjo 1 d. Valstybės įmonės Registrų centro. Centras gautą paramą naudoja 

išanalizavęs situaciją ir pagal poreikius veiklos funkcijos vykdyti. Sprendimai dėl paramos 

panaudojimo priimami ne vienasmeniškai, bet kolegialiai – darbuotojų susirinkime. 

Gauta parama (piniginėmis lėšomis) apskaitoma atskiroje sąskaitoje. Pasibaigus 

finansiniams metams iki vasario 1 d., Centras pateikia ataskaitas apie gautą paramą ir jos 

panaudojimą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Vyr. buhalterė tinkamai ir laiku apskaito ir 

dokumentuoja gautą paramą. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę, vertintas 2 proc. GPM lėšų 

panaudojimo skelbimas.  Centro direktorius ir vyr. buhalterė pateikia ataskaitą apie gautą paramą ir 

jos panaudojimą Centro Tarybai. 

Centras vadovaujasi teisės aktis, reglamentuojančiais šią veiklos sritį, tačiau neturi 

pasitvirtinęs Centro gautos paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo.  

Išvados ir rekomendacijos: 

1. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę „Savivaldybės administracijos ir (ar) jos 

įstaigų gaunamos paramos apskaita, naudojimas, informacijos viešinimas, atsiskaitymas 

paramos teikėjams“ veiklos srityje, nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Centre 

yra minimali. 

2. Atsižvelgiant į vertinimo metu nagrinėtus dokumentus, nustatyta, kad Centro gaunamos 

paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo paramos teikėjams 

reglamento, todėl korupcijos rizikos veiksniai Centre yra valdomi, pakanka kontrolės 

procedūrų. 

3. Siūloma pasitvirtinti gautos paramos gavimo, panaudojimo ir apskaitos tvarkos aprašą ir 

paskelbti Centro internetinėje svetainėje. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                        Priedas Nr.1 

Dokumentai korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizei: 

1. Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro nuostatai, patvirtinti Biržų rajono savivaldybės 

tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-35 (2016 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T- 

141 redakcija). 

2.  Biržų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklės 

(Biržų rajono savivaldybės taryba,  2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-183). 

3. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 1993 m. 

birželio 4 d. Nr. I-172). 

4. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 

2001m. lapkričio 6 d. Nr. IX-574).  

5. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas (Lietuvos Respublikos 

Seimas, 2007 m. birželio 26 d. Nr. X-1212). 

6. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (Lietuvos Respublikos Seimas, 2002 

m. gegužės 28 d. Nr. IX-904).  

7. Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka (Lietuvos Respublikos Vyriausybė, 2002 m. 

spalio 8 d. Nr. 1601). 

8. Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijos (Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnyba, 2011 m. gegužės 13 d. Nr. 2-170). 

9. Centro tarybos susirinkimų protokolai. 
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