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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ),
Lietuvos RespublikosVyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos
Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, patvirtintomis
Valstybes ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė" korupcijos
prevencijos 2020–2022 metų programa, patvirtinta 2020 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. V-56, atliktas
korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“.
Vertinimą atliko direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rimutė Tarvydienė, atsakinga už
Korupcijos prevenciją bei kontrolę.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šioje srityje: informacijos apie gautą
paramą viešinimas ir paramos lėšų tikslingas panaudojimas.
Analizuojamas laikotarpis: 2021 metų I–II ketvirčiai.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę dėl tikslingo paramos lėšų panaudojimo ir
informacijos apie paramos panaudojimą viešinimo lopšelyje-darželyje ,,Eglutė" buvo analizuoti šie
dokumentai:
1. Lietuvos Respublikos labdarosir paramos įstatymas.
2. Savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklės, patvirtintos
Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m.liepos 23 d. sprendimu Nr. T2-299.
3. Paramos gavimo ir panaudojimo švietimo įstaigose rekomendacijos patvirtintos
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus
vedėjo 2017 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. ŠV1-186.
4. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“ direktoriaus 2018 m. vasario 7 d. įsakymas Nr.V-10
„Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ gautos paramos priėmimo, panaudojimo ir apskaitos
tvarkos aprašo bei komisijos tvirtinimo“.
5. Klaipėdos lopšelio-darželio „Eglutė“ paramos skirstymo komisijos 2021 m. kovo 30 d.
posėdžio protokolas Nr. 1;
Eil.
Nr.
1.

Veiklos sritys
Gaunamos paramos apskaita, naudojimas,
informacijos viešinimas ir atsiskaitymas

KPĮ 6 straipsnio 3 dalies kriterijai
1p 2p 3p 4p 5p 6p 7p
-

Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
Straipsnio 3 dalies kriterijais:
1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;
2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas;
3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka
bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti;
4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu;
5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo;
6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija;
7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų.
IŠVADA:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 1-7 punktuose
išvardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksnių Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Eglutė“
informacijos apie gautą paramą viešinimo ir paramos lėšų tikslingo panaudojimo srityje nenustatyta.
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