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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 

vadovaujantis Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“, ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, atliktas Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų 

centro (toliau – Centras) veiklos, kurioje. galėtų pasireikšti korupcijos tikimybė, nustatymas pagal 

pasirinktą veiklos sritį – turtas. 

Antikorupcinį įvertinimą atliko Centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. SV(77)-

37(1.2) paskirta atsakinga už korupcijos prevenciją Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, analizuojamas laikotarpis nuo 2018 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. 

Situacijos analizė. 

Analizei pasirinkta Centro, kaip Šiaulių rajono savivaldybės turto panaudos gavėjo, patalpų 

naudojimo atitikimas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos patvirtintiems teisės aktams. 

Nustatyta: 

Šiaulių rajono savivaldybės patalpos adresu V. Montvilos g. 4, Šiaulių m. perduotos Centrui 

naudotis panaudos teise ir, vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos 

pagrindais ir laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių rajono 

savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-161, 20 punktu Centras nuomoja 

konferencijų salę renginiams už Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono 

savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų paslaugų kainų, patvirtintų Šiaulių rajono tarybos 

2018 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. T-180, 13.7 punktu (1 valandos kaina – 6,00 Eur). Konferencijų 

salės nuomos kaina yra viešai skelbiama Centro interneto svetainės rubrikoje „Mokamos paslaugos“ 

(https://www.srspc.lt/mokamos-paslaugos). Per analizuojamąjį laikotarpį Centras teikė konferencijų 

salės nuomos paslaugas 14 kartų, sudarytos dvi salės nuomos paslaugų teikimo sutartys ir gauti 

septyni prašymai dėl salės nuomos renginiams, mokymams. Už konferencijų salės nuomos paslaugas 

į savivaldybės biudžetą gauta 504,00 Eur pajamų. 

Išvada: 

1. Centras iš Šiaulių rajono savivaldybės gautas patalpas naudoja vadovaudamasis Šiaulių 

rajono savivaldybės tarybos patvirtintais teisės aktais. 

2. Patalpų nuomos kainos viešai skelbiamos Centro interneto svetainėje. 

3. Korupcijos pasireiškimo nėra nustatyta. 
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