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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 

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“, atlikta Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) veiklos, 

kurioje. galėtų pasireikšti korupcijos tikimybė, korupcijos rizikos analizė 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 tikimybę, buvo analizuojamas laikotarpis nuo 2020 m. 

rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

Situacijos analizė. 

Analizei pasirinktas Centro materialinių vertybių nurašymo ir likvidavimo teisėtumas. 

Materialinių vertybių nurašymą ir likvidavimą reglamentuoja: 

1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymas; 

2. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių 

turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu 

(negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

3. Atsargų apskaitos tvarkos aprašas, patvirtintas Centro direktoriaus 2018 m. birželio 22 d. 

įsakymu Nr. SV(77)-21(1.2) „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo paslaugų centro ir Šiaulių 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų, kurių buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, parinktos 

buhalterinės apskaitos vadovo tvirtinimo“. 

Centro direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. SV(77)-29(1.2) „Dėl ūkinio inventoriaus 

nurašymo“ pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti ūkinis inventorius, kuris yra sugedęs ar fiziškai 

susidėvėjęs ir netinkamas naudoti ir kurį leidžiama nurašyti bei likviduoti teisės aktų nustatyta tvarka. 

Centro materialinių vertybių nurašymo procedūras vykdė: 

1. Centro direktoriaus 2018 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. SV(77)-3(1.2) „Dėl atsakingų 

asmenų skyrimo“ paskirti darbuotojai atsakingi už baldus ir kitą ūkinį inventorių, už kompiuterinę, 

programinę ir kitą organizacinę techniką, už darbo įrankius ir kitus prietaisus (toliau – už turtą 

atsakingi asmenys); 

2. Centro direktoriaus 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. SV(77)-39(1.2) „Dėl materialinių 

vertybių nurašymo komisijos sudarymo“, materialinių vertybių nurašymo komisija (toliau – 

nurašymo komisija). 

Centro materialinių vertybių nurašymo ir likvidavimo veiksmų seka: 

1. Už turtą atsakingi asmenys nurašymo komisijai pateikė nurašomo ūkinio inventoriaus 

sąrašus ir defekto aktus; 

2. Nurašymo komisija, apžiūrėjusi už turtą atsakingų asmenų pateiktuose nurašomo ūkinio 

inventoriaus sąrašuose įrašytą ūkinį inventorių ir pateiktus defekto aktus, nutarė jį pripažinti 

netinkamu naudoti. 



  

3. Pagal nurašymo komisijos pateiktus duomenis parengtas Centro direktoriaus įsakymas 

„Dėl ūkinio inventoriaus nurašymo“ ir ūkinio inventoriaus nurašymo aktai, įkelti į dokumentų 

valdymo sistemą (DVS) „Avilys“. 

4. Nurašytas ūkinis inventorius buvo pristatytas į atliekų surinkimo punktą UAB „EMP 

recycling“. Atliekos priimtos pagal 2018 m. liepos 26 d. Atliekų tvarkymo sutartį Nr. DP(77)-

86(3.21), kuria UAB „EMP recycling“ įsipareigoja atliekas perdirbti ir utilizuoti pagal atliekų 

tvarkymo reikalavimus. Į buhalteriją pateikta atliekų deklaracija Nr. AD#77259. 

 

Nustatyta: 

Centro direktoriaus 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. SV(77)-29(1.2) „Dėl ūkinio inventoriaus 

nurašymo“ pripažintas netinkamu (negalimu) naudoti Centro ūkinis inventorius (IT technika, elektros 

prietaisai ir kitos prekės), kuris yra sugedęs ar fiziškai susidėvėjęs ir netinkamas naudoti nurašytas 

bei likviduotas teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Išvada: 

1. Centro materialinės vertybės (ūkinis inventorius) nurašytos ir likviduotos teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

2. Korupcijos pasireiškimo nėra nustatyta. 
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