
KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖ 

2020 m. rugsėjo 30 d. 

Klaipėda 

 

Vadovaujantis  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“ Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Žuvėdra“ (toliau – Įstaiga) 

atlikta „plačioji“ korupcijos rizikos analizė. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis Rizikos analizė Išvada 

1. Viešųjų pirkimų 

organizavimas ir 

vykdymas  

Viešųjų pirkimų konkursai vykdomi 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje ir/ar 

vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-

darželio „Žuvėdra“ direktoriaus 2017 

m. birželio 28 d. patvirtintu įsakymu 

Nr.1S-97 „Mažos vertės pirkimų 

tvarkos aprašu“ 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

2. Vaikų priėmimas  Vaikai į Įstaigą priimami 

vadovaujantis Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2015 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-352 

„Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos 

miesto savivaldybės švietimo 

įstaigas, įgyvendinančias 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programas, tvarkos aprašu“ . 

Laisvos vietos grupėse viešinamos 

Įstaigos internetinėje svetainėje 

www.ldzuvedra.lt 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

3. 2 proc. paramos lėšos Paramos lėšos naudojamos 

nuostatuose numatytiems tikslams 

įgyvendinti. Pirkimų sprendimai 

priimami ir protokoluojami Paramos 

skirstymo komisijoje. Visiems 

pirkimams už paramos lėšas yra 

pateisinami dokumentai. Visais 

atvejais įvertinamos aplinkybės, kad 

paramos davėjai nebūtų 

diskriminuojami pagal socialinę 

padėtį ir nepatirtų priverstinių 

išlaidų. Parama grynaisiais pinigais 

neleistina. Bet kokios priverstinės 

rinkliavos įstaigoje draudžiamos. 

Paramos būdu gautas turtas 

pajamuojamas, inventorizuojamas ir 

apskaitomas teisės aktų nustatyta 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

http://www.ldzuvedra.lt/
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tvarka. 

Informacija apie gautą paramą 

teikiama Mokyklos tarybai 

4. Anoniminės apklausos 

organizavimas ir 

vykdymas 

 

Nustatant įstaigos veiklos sritis, 

kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, anoniminė 

apklausa organizuota ir vykdyta III 

ketvirtyje. 97 proc. apklaustųjų 

korupcijos pasireiškimo tikimybės 

įstaigoje nemato, 3 proc. apklaustųjų 

abejoja dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

5. Finansinių ataskaitų 

viešinimas  

Finansinės ataskaitos viešinamos 

Įstaigos internetinėje svetainėje 

www.ldzuvedra.lt 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

6. Turto ir atsargų 

pripažinimas netinkamais 

naudoti, jų nurašymas, 

išardymas ir/ar  

likvidavimas 

Turto ir atsargų pripažinimas 

netinkamais naudoti, jų nurašymas, 

išardymas ir likvidavimas vykdomas 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 

2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 

1250, Įstaigoje sudarytos Turto 

nurašymo komisijos sprendimu ir 

pateiktais nutarimais bei defektavimo 

aktais 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

7. Patalpų suteikimo 

paslauga 

Paslauga vykdoma vadovaujantis 

2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 

T2-258, kuriame nustatytos 

savivaldybės švietimo įstaigų patalpų 

suteikimo paslaugos kainos 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

8. Atlyginimas už maitinimo 

paslaugą  

Atlyginimas už maitinimo paslaugą 

taikomas remiantis Klaipėdos 

savivaldybės tarybos 2016 m. 

gegužės 26 d. sprendimu „Dėl 

atlyginimo už maitinimo paslaugą 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigose, įgyvendinančiose 

ikimokyklinio ar priešmokyklinio 

ugdymo programas, nustatymo 

tvarkos aprašo patvirtinimo ir 

atlyginimo dydžio nustatymo“ Nr. 

T2-143 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

9. Personalo formavimas Darbuotojai priimami ir atleidžiami 

iš darbo vadovaujantis LR Darbo 

kodeksu ir Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 

„Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo 

iš darbo tvarkos aprašo“. Darbuotojų 

funkcijos bei atsakomybė, įstaigos 

savivaldos struktūrų veikla yra 

išsamiai reglamentuota darbuotojų 

pareigybių aprašymuose, Įstaigos 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

http://www.ldzuvedra.lt/
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nuostatuose bei vidaus darbo tvarkos 

taisyklėse 

10. Turto valdymas ir 

disponavimas  

Įstaigos turto valdymas ir 

disponavimas apskaitomas 

savivaldybės Biudžetinių įstaigų 

centralizuotos apskaitos skyriuje, 

atliekant kasmetinę ilgalaikio 

nematerialiojo, materialiojo, atsargų, 

įsiskolinimų mokesčių fondams 

(valstybinei mokesčių inspekcijai ir 

Valstybinio socialinio draudimo 

fondo valdybai), finansinio turto 

(pinigų, išskyrus pinigus kasoje ir 

kito finansinio turto), finansinių 

įsipareigojimų, atsargų 

inventorizaciją 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė minimali 

 

------------------------------------------------------ 
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KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽUVĖDRA“ 

APKLAUSOS DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 

REZULTATAI 

 Apklausa vykdyta: 2020 m. III ketvirtis 

 Apklausoje dalyvavo: 43 bendruomenės nariai 

 Apklausą vykdė: korupcijos prevencijos komisija 
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