
DĖL MOTYVUOTŲ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADŲ PATEIKIMO 

Vadovaujantis Lietuvos respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 straipsniu, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo galimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau – 

Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011m. gegužės 13. Įsakymu Nr. 2 – 170, buvo atliktas Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. 

Analizuotas 2017m. I – III ketvirčių  laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

atliko Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Kuisė, atsakinga 

už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą paskirta progimnazijos direktoriaus 2018m. kovo 

12d. įsakymu Nr. V – 20.1. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatyta taikant dokumentų  vertinimo lyginamosios ei 

sisteminės analizės metodus. Atliekant korupcijos rizikos analizę, buvo vertinami teisės aktai, 

reglamentuojatys Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos nuostatuose nustatyta veiklos sritį – 

švietimą, taip pat teisės aktai, reguliuojantys viešuosius pirkimus ar nustatantys institucijos 

disponuojamų materialinių išteklių panaudojimo tvarką bei nustatantys asmenų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, funkcijas, darbo pobūdį, atsakomybę ir atskaitomybę. 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybes analizę galima teigti, kad korupcijos pasireiškimo 

tikimybė Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijoje neegzistuoja, nes progimnazijos veikla neatitinka 

nei vieno Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatytu vertinimo kriterijų: 

1. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijoje nebuvo užfiksuoti Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo  straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų 

atveju. Taip pat įstaigoje nebuvo užfiksuoti kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų 

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

teisinė atsakomybė, atvejai. 

2. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijai nėra suteikti įgaliojimai vykdyti veiklą, skirtą 

prižiūrėti, kaip jai nepavaldūs fiziniai ir / ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės 

aktų reikalavimų atitinkamoje valdymo srityje, ar vykdyti kontrolės funkcijas, nesusijusias 

su įstaigos vidaus administravimu. 

3. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti įstatymu ir jų įgyvendinimo 

norminių teisės aktų bei įstaigos priimtų administracinių aktų. 

4. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos veikla nėra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir 

kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu ir progimnazijos darbuotojams nėra 

suteikti įgaliojimai išduoti leidimus , licencija, suteikti nuolaidas, lengvatas ir kitokias 

papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar kitaip 

jas apriboti, taikyti teisės aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones, konstatuoti, 

nagrinėti teisės pažeidimus ir priimti sprendimus dėl teisinės atsakomybės priemonių 

taikymo. 

5. Klaipėdos Versmės progimnazijos darbuotojams nėra suteikti įgaliojimai savarankiškai 

priimti sprendimus , susijusius su valstybės ar valstybės ar savivaldybės turto valdymo, 

naudojimu ir disponavimu juo viešaisiais pirkimais, kurių teisės aktai nenustato prievolės 

derinti juos su kitomis savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikia kitos savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 



6. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos veikla nėra susijusi su informacijos įslaptinimu ar 

išplatinimu, įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga ir gimnazijos darbuotojai nėra 

įslaptintos informacijos rengėjai ar gavėjai. 

7. Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijoje veiklos trūkumų dėl korupcijos rizikos analizė 

ankstesniais laikotarpiais nenustatyta. 

Motyvuota išvada: 

Klaipėdos ,,Versmės“ progimnazijos veiklos ričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                                   Lina Kuisė 


