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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS 

 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 ir 5 

punktais, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 nuostatomis, Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu  

Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 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“, įgyvendindami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-329 patvirtintos Korupcijos prevencijos programos 2017–2019 m. 

priemonių plano 4 tikslą 1 uždavinį, Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymo komisijos 2021 m. rugsėjo 2 d. posėdyje analizuota ir vertinta korupcijos tikimybė. 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Klevelis“ direktoriaus 2021 m. sausio 22 d. įsakymu Nr.V-23 

sudaryta korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo komisija. Komisijos pirmininkė – Živilė 

Žibkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

Analizuotas laikotarpis: 2021-01-01 – 2021-08-31.  

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertintos sritys: 

 1. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) veikla, susijusi  biudžeto 

lėšų tikslingu ir racionaliu panaudojimu užtikrinant teikiamų ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę. 

Atlikti veiksmai: 

 1.1. Tiriant korupcijos pasireiškimo tikimybę Lopšelyje-darželyje buvo atlikta: dokumentų 

analizė pagal skirtingus finansavimo šaltinius įsisavinant lėšas, lėšų paskirstymas ketvirčiais ir jų 

savalaikis panaudojimas, finansinės drausmės laikymasis, ataskaitų apie biudžeto panaudojimą 

pateikimas bendruomenei. Vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo metodais. 

Analizuojamo laikotarpio metu nustatyta: 

 1.1.1. nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 dalyje 

nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veiklų ir kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų 

teisės pažeidimų, atvejų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia 

atsakomybė; 

 1.1.2. laikomasi finansinės drausmės, lėšos įsisavinamos maksimaliai, tikslingai, kryptingai ir 

efektyviai, atsižvelgiant į įstaigos prioritetus ir poreikius; 



 1.1.3. Lopšelio-darželio direktorius priima mažai sprendimų, kuriems nereikia steigėjo – 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos arba Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos – 

patvirtinimo arba suderinimo; 

 1.1.4. siekiant išvengti interesų konflikto, įstaigos direktorius 2 kartus per metus informuoja 

bendruomenę apie lėšų įsisavinimą pagal skirtingus finansavimo šaltinius ir straipsnius; 

 1.1.5. specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų numatyta tvarka korupcijos rizikos analizės 

Lopšelyje-darželyje neatliko;             

 1.1.6. korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, todėl nereikalauja papildomų 

prevencinių priemonių.  

 2. Lopšelio-darželio veikla, susijusi su vaikų priėmimu į įstaigą, grupių komplektavimas 

vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka. 

 Atlikta dokumentų analizė (sutarčių sudarymas, registravimas, vaikų bylų formavimas, grupių 

komplektavimas, informacijos sklaida apie laisvas vietas ir kt.). Atlikus korupcijos tikimybės patikrinimą 

vaikų priėmimo į įstaigą srityje, pateikiame išvadą: 

 2.1. vaikai į Lopšelį-darželį priimami vadovaujantis pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ patvirtintą tvarką; 

 2.2. vaikų grupės komplektuojamos pagal amžių, neviršijant Higienos normos reikalavimų; 

 2.3. informacija apie laisvas vietas skelbiama Lopšelio-darželio svetainėje www.ldklevelis.lt; 

 2.4. korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali, todėl nereikalauja papildomų prevencinių 

priemonių. 

 Atlikus veiklos sričių vertinimą, vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalies 

kriterijais, nustatyta: 

 1) nusikalstamos veiklos nerasta; 

 2) pagrindinės funkcijos ir priežiūros kontrolė vykdoma; 

 3) darbuotojų funkcijos, uždaviniai, atsakomybė išsamiai reglamentuoti; 

 4) lengvatų, papildomų teisių suteikimo ar apribojimų nenustatyta; 

 5) priimami sprendimai suderinami su įstaigos savivaldos tarybomis ir kitomis institucijomis. 

Įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų, susijusių su įstaigos turto valdymu, naudojimu ir 

disponavimu juo, vidaus kontrolės (prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras; 

 6) atitinkamų komisijų, darbo grupių darbuotojai, pasirašę konfidencialumo ir nešališkumo 

deklaracijas;  

 7) atlikus ankstesnę korupcijos analizę veiklos trūkumų nenustatyta.  

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Klevelis“ veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė vertinimo išvada: rizikos veiksniai nenustatyti.  
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