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Klaipėda 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 16 

straipsnio 2 dalimi, atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymas Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazijoje.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

Korupcijos prevencijos komisija, patvirtinta Klaipėdos „Verdenės” progimnazijos direktoriaus 

2018 m. gruodžio  20 d. įsakymu  Nr. V1-114. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti progimnazijos  veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, siekiant įvardinti korupcijos 

pasireiškimo rizikos veiksnius ir juos šalinti. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas vadovaujantis Korupcijos 

prevencijos įstatyme nustatytais kriterijais 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. Buvo vertinamos veiklos sritys, susijusios su viešųjų pirkimų 

(panaudojant valstybės ir savivaldybės biudžetų bei Europos Sąjungos lėšas) inicijavimu, 

organizavimu, vykdymu ir kontrole; valdomu turtu, naudojimu ir disponavimu juo.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo taikyti dokumentų analizės  metodas. 

Išnagrinėti vidaus administravimo teisės aktai ir kiti dokumentai, nustatantys  darbuotojų 

pavaldumą, sprendimų priėmimo, prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės procedūras.  

Analizuotas 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d. laikotarpis.  

Išanalizavus ir įvertinus „Verdenės“ progimnazijos  veiklos sričių atitiktį Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams nustatyta: 

1. Kriterijus – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

Korupcinio pobūdžio veikų progimnazijos veikloje analizuojamu laikotarpiu nenustatyta. 

Taip pat neužfiksuota ir korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms tapataus, tačiau mažiau 

https://maps.google.com/?q=Nr.+2-170&entry=gmail&source=g


pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė 

atsakomybė, arba dėl tokio pažeidimo pradėtas administracinio teisės pažeidimo bylos 

nagrinėjimas ar tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimas. 

2. Kriterijus – naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

Progimnazijos darbuotojų darbo sutartyse numatyta išlaikyti konfidencialią informaciją, 

kuri tampa jam žinoma arba, su kuria jis susipažįsta dirbdamas ir jos neatskleisti, darbuotojai 

pasirašo įsipareigojimą saugoti asmens duomenų paslaptį. Teisė dirbti su įslaptinta informacija 

dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo darbuotojams suteikiama miesto mero 

potvarkiu. Progimnazija analizuojamu laikotarpiu kitų sričių, kurios būtų susijusios su įslaptintos 

informacijos gavimu, naudojimu ir apsauga, turima bei vykdoma informacija neturėjo.  

3. Kriterijus – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.  

Progimnazijos mokytojų ir darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekse, 

progimnazijos nuostatuose, pareigybių aprašymuose 

4. Kriterijus – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. 

Progimnazija nesuteikia licencijų, neišduoda leidimų, socialinė parama mokiniams 

organizuojama vadovaujantis „Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-90. 

5. Kriterijus – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

Viešieji pirkimai progimnazijoje  vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo reikalavimais, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, Klaipėdos 

„Verdenės“ progimnazijos Viešųjų pirkimų taisyklėmis 2018 m. sausio 22 d. įsak. V1-11. už 

panaudotas lėšas atsiskaitoma Klaipėdos miesto savivaldybei. Progimnazijoje tvirtinamas  

numatomų vykdyti prekių, paslaugų, darbų orientacinis planas, pirkimai yra vykdomi laikantis 

įstatymų, kitų teisės aktų, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri, sprendimų priėmimo tvarka, 

kriterijai ir priėmimo terminai yra aiškūs. 

Darytina išvada, kad „Verdenės“ progimnazijos pagrindinė veikla nepriskiriama prie 

sričių, kurioje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybės rizika. Kitos analizuotos 

progimnazijos veiklos sritys yra priskiriamos prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, tačiau ši tikimybė gali būti tik teorinė, nes  jose yra nustatytos efektyvios 

http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/images/stories/meniu/veikla/viesieji_pirkimai/2017_numatomu_vykdyti_prekiu_paslaugu_darbu_planas.docx
http://www.verdene.klaipeda.lm.lt/images/stories/meniu/veikla/viesieji_pirkimai/2017_numatomu_vykdyti_prekiu_paslaugu_darbu_planas.docx


kontrolės ir prevencijos priemonės, todėl  korupcijos pasireiškimo tikimybė „Verdenės“ 

progimnazijoje yra maža. 

 Direktorė                                                                                                R. Bėčiuvienė 


