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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2022 

METAIS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,VOLUNGĖLĖ“  

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau - KPĮ)  2002 m. 

gegužės 28 d. Nr. IX-904 pakeitimo įstatymu Nr.IXV-471,  6 straipsnio nuostatomis ir Korupcijos 

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

nutarimu Nr. 1601, bei Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-

170, patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, įgyvendindami Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. T2-136, patvirtintos Korupcijos prevencijos 

programos 2020-2022 m. priemonių plano tikslus,   Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilona Gaidienė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę, 

atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.  

Analizuotas laikotarpis – 2022-01-01–2022-09-30. 

              Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertintos veiklos srityse: 

1. Patalpų suteikimo paslauga. 

Šios veiklos vertintos vadovaujantis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ patalpų suteikimo 

paslaugų srityje vadovaujantis (adaptuotais) Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 dalyje numatytais 

kriterijais (žr. 1 lentelė).  

Atliekant Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo atsižvelgta į Korupcijos prevencijos 

programą, buvo naudojami dokumentai ir statistinės analizės metodai, leidę nustatyti įstaigos veiklos 

sričių atitiktis KPĮ Nr. IX-904 pakeitimo įstatymu Nr.IXV-471 6 straipsnio 3 dalies nustatytiems 

kriterijams. 

1 lentelėje pateikiamas veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, sąrašas, išanalizuotas pagal KPĮ 6 str. 3 d. kriterijus. 

                                                                                                   1 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritys KPĮ 6 straipsnio 3 dalies kriterijai 

1 p. 2 p. 3p. 4 p. 5 p. 

1. Patalpų suteikimo 

paslauga 

- - x - - 

Sąrašas sudarytas atlikus Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ veiklos sričių atitikties KPĮ 

6 str. 3 d. kriterijams nustatymą.  

Kriterijai: 

1p. Yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti viešojo 

sektoriaus subjekto darbuotojus ar jų priimamus sprendimus: 

Per analizuojamąjį laikotarpį Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ veikloje nebuvo 

užfiksuoti Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymu Nr.IXV-471 6 straipsnio 3 

mailto:volungeleklaipeda@gmail.com


dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės 

pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, 

atvejai.  

2p. Nustatyta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitoje panašioje valstybės ar 

savivaldybės veiklos srityje ar procese ir yra pagrindo manyti, kad tokio pobūdžio korupcijos 

rizika gali būti ir šioje valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar procese:  

Įstaiga priima savarankiškus sprendimus, susijusius su patalpų suteikimo paslauga, jų nereikia 

derinti ir jų sprendimų netvirtina jokios kitos valstybės ar savivaldybės institucijos. Vertinant šį 

kriterijų: patalpų suteikimo paslaugą organizavimo srityje formaliai laikytina sritimi, kurioje egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

 3p. Priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia suinteresuoto asmens 

nauda, leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu, 

kontrolės ir priežiūros vykdymu    

 Analizuojamo laikotarpio metu įstaigos darbuotojų įgyvendinami uždaviniai, vykdomos 

funkcijos darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė dėl patalpų suteikimo paslaugų 

vykdyme yra išsamiai reglamentuoti vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašu, patvirtintu 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 (Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimo T2-219 redakcija) ir Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos kainos“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo 

Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo 

pakeitimo“ sutartys sudaromos Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus  2022 m. rugsėjo 

22 d. Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo paslaugai sutarčių sudarymo. 

4 p. kontrolės, priežiūros ar teisėsaugos institucijos nustatė valstybės ar savivaldybės 

veiklos srityje ar procese korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų: 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės 

įstaigoje. 

5 p. Gauta kitos pagrįstos informacijos apie valstybės ar savivaldybės veiklos srityje ar 

procese esamus korupcijos rizikos veiksnius: 

Informacijos apie veiklos srityje ar procese esamus korupcijos rizikos veiksnius negauta.  

Įstaigos veikla patalpų suteikimo paslaugų organizavimo srityje formaliai atitinka vieną 

KPĮ Nr. IX-904 pakeitimo įstatymu Nr. IXV-471  6 straipsnio 3 kriterijų (daugiausia priima 

sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo) t.y.  1 lentelė 3 

punktas, todėl laikytina, kad šios įstaigos veiklos sritys priskirtos prie veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Dėl šios priežasties, vadovaujantis 

galiojančiais teisės aktais, nutarta įvertinti konkrečius korupcijos rizikos veiksnius.   

Patalpų suteikimo paslaugų organizavimas įstaigoje vertintas vadovaujantis Valstybės ir 

savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 

m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, vadovaujantis kuriomis buvo nustatyta, kad patalpų suteikimo 

paslaugų organizavimas, priskirtas prie sričių kuriose formaliai egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. Tam, kad įvertinti, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis vertinamoje 

įstaigos veiklos srityje, buvo išanalizuoti įstaigos veiklą reglamentuojantys dokumentai, sprendimai, 

įsakymai, įvertinta, ar yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų atkreipiant dėmesį patalpų 

suteikimo paslaugų  organizavimo etapus; ar paskirti atsakingi asmenys; ar numatyta kontrolės tvarka; 

ar realiai ji veikia; ar nėra interesų konflikto; ar sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra 

skaidri ir pakankama; ar nesuteikiama per daug įgaliojimų atsakingiems žmonėms veikti savo nuožiūra. 

Atsižvelgiant į anksčiau paminėtus vertinimo kriterijus ir palyginti nedažnai organizuojamą  

nedidelį patalpų suteikimo paslaugų organizavimą, konstatuotina, kad patalpų suteikimo paslaugų 

organizavimas įstaigoje yra tinkamas ir korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali ir nereikalauja 



papildomų prevencinių priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti korupcijos veiksniai (lentelė Nr.1) 
nekelia didelės grėsmės ir yra pakankamai valdomi, o jų visiškai pašalinti neįmanoma dėl daugelio faktorių, 

jų tarpe ir žmogiškojo, papildomų prevencinių priemonių, skirtų dar labiau sumažinti korupcijos rizikos 

veiksnius  ar juos visiškai pašalinti, nesiūloma. 

 

Įstaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos  

pasireiškimo tikimybė, vertinimas 

 

Įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Volungėlė“ 

Išskirta įstaigos veiklos sritis – ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija ir  patalpų 

suteikimo paslaugų 

Atsakingas asmuo už korupcijos pasireiškimo tikimybę – Ilona Gaidienė, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

Analizuotas laikotarpis – 2022-01-01 – 2022-09-30.  

Sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo klausimynas: 

Vertinimo kriterijai Išskirtų viešųjų pirkimų organizavimo sričių atitikties 

vertinimo kriterijai 

1.Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla Faktas nenustatytas 

1.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaigoje sudarytos galimybės 

įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti 

(taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir / ar kitų tapataus 

pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, valstybės 

ar savivaldybės įstaigoje faktus? Ar buvo gauta tokių 

pranešimų? 

Taip, galimybės pranešti sudarytos. Pranešimų gauta nebuvo 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: pagal vertinimo kriterijų 

analizuojamose veiklos srityse korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti, todėl nėra poreikio teikti pasiūlymus. 

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros 

vykdymas 

Tokių funkcijų nevykdo 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: įstaiga tokių įgaliojimų neturi, nėra 

poreikio teikti siūlymus. 

3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai 

reglamentuoti 

Visų darbuotojų atsakingų už patalpų suteikimo paslaugos   

organizavimą ir vykdymą funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė yra išsamiai 

reglamentuoti 

3.1. Ar valstybės ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus 

(įstaigos padalinių nuostatus, sudaromų komisijų ir pan. darbo 

reglamentus, darbuotojų pareigybių aprašymus ar nuostatus, 

kitus teisės aktus), reglamentuojančius atskirų valstybės 

tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir 

atsakomybę? Ar įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti 

su šiais teisės aktais? 

 

Darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė 

patalpų suteikimo paslaugos  vykdyme yra išsamiai 

reglamentuoti vadovaujantis  Klaipėdos miesto savivaldybės 

švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi 

stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašu, patvirtintu 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. 

sprendimu Nr. T2-219 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimo T2-219 redakcija), Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 

T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo 

paslaugos kainos“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 

m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-258 

„Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos 

kainos nustatymo pakeitimo“ sutartys sudaromos Klaipėdos 

lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus  Klaipėdos lopšelio-

darželio „Volungėlė“ direktoriaus  2022 m. rugsėjo 22 d. 

įsakymu Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo paslaugai sutarčių 

sudarymo“. 



3.2. Ar priimant savivaldybės įstaigos teisės aktus, 

reglamentuojančius atskirų darbuotojų uždavinius, funkcijas, 

atsižvelgta į teisės aktais nustatytus įstaigos (jos padalinio) 

uždavinius, funkcijas? 

Taip, priimant įstaigos vietinius (lokalinius) norminius teisės 

aktus, vadovaujamasi aukštesnės galios teisės aktais, atsižvelgiant 

į įstaigos tikslus ir uždavinius jie tarpusavyje suderinti.   

3.3. Ar savivaldybės įstaigos priimtuose teisės aktuose 

apibrėžti atskirų darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra 

pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti? 

Taip, darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžtos 

įstaigos priimtuose lokaliniuose norminiuose dokumentuose ir yra 

pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti.  

3.4. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai užtikrina 

aiškų atskirų darbuotojų pavaldumą ir atskaitingumą? 

Taip, darbuotojų pareigybės aprašymuose ilgalaikio ir 

trumpalaikio turto inventorizavimą  ir patalpų suteikimo paslaugų  

organizavimą reglamentuojančiuose dokumentuose numatytas 

aiškus kiekvieno darbuotojo pavaldumas ir atsiskaitomumas.   

3.5. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja 

darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės 

(prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? Ar tokia 

kontrolė yra vykdoma? Ar ji veiksminga? 

Taip. Veiklos sprendimų tvarka numatyta  vadovaujantis 

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo 

paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 

m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 (Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimo T2-219 

redakcija), Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos kainos“, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-

338 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

23 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo pakeitimo“ 

sutartys sudaromos Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

direktoriaus  2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl 

patalpų suteikimo paslaugai sutarčių sudarymo“ 

3.6. Ar savivaldybės įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja 

darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarką, formas, 

periodiškumą? 

Taip, numatytas kasmetinis darbuotojų veiklos vertinimas 

vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ 

direktoriaus 2018-01-04 įsakymu Nr. V-3 patvirtintu darbuotojų 

veiklos vertinimo tvarkos aprašu. 

3.7. Ar savivaldybės įstaigoje priimtas darbuotojų etikos / 

elgesio kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma šio kodekso nuostatų 

įgyvendinimo / laikymosi kontrolė? 

Taip, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ direktoriaus 2018-

03-15 įsakymu Nr. V-20A patvirtintos Bendruomenės narių 

elgesio ir etikos normos. 

3.8. Ar šie teisės aktai periodiškai peržiūrimi? Ar vykdomas 

nustatytų teisinio reglamentavimo spragų ar kolizijų taisymas? 

Taip, įstaigos vietiniai (lokaliniai) teisės aktai nuolat peržiūrimi 

ir esant poreikiui ar būtinumui koreguojami atnaujinami. 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: siūlymų nėra. 

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir 

kitokių papildomų teisių suteikimu ar apribojimu. 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija ir patalpų paslaugų 

suteikimas s su šiuo kriterijumi neturi nieko bendro. 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: siūlymų nėra, nes vertinamos  veiklos 

sritys su šiuo kriterijumi neturi nieko bendro. 

5. Daugiausia priima sprendimų, kuriems nereikia kitos 

valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo 

Taip 

5.1. Ar įstatymai, kiti teisės norminiai aktai savivaldybės įstaigai 

suteikia teisę priimti norminius teisės aktus? Jei taip, ar įstaiga 

priėmė vidaus teisės aktus, detalizuojančius norminių teisės aktų 

priėmimo procedūrą? Ar įstaigoje atliekamas norminių teisės 

aktų projektų poveikio korupcijos mastui vertinimas? 

Įstaiga norminių teisės aktų nepriima. Tačiau individualių vietinio 

(lokalinio) norminių aktų ir jų projektų poveikio korupcijos 

mastui vertinimus atlieka, vadovaujantis Antikorupcinio 

vertinimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

vyriausybės 2014-03-12 nutarimu Nr. 243 (pakeitimo įstatymu 

Nr.11) 

55.2. Ar savivaldybės įstaiga priėmė teisės aktus, užtikrinančius 

Lietuvos Respublikos priėmimo į darbą ir paramos gavimo 

įstatymo reikalavimų įgyvendinimą? 

 

 

Taip.   Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų 

suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto 

aikštynais) tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-

219 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 

19 d. Sprendimo T2-219 redakcija) , Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-258 

„Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos 

kainos“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 



 

Vadovaudamasi Valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtintų Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 nuostatomis, teikiu Klaipėdos 

lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ patalpų paslaugų suteikimo organizavimo veiklos srities, kurioje egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo vertinimo aprašą. 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Atsižvelgiant į anksčiau pamiinėtus 

vertinimo kriterijus, galima teigti, kad patalpų suteikimo paslauga Įstaigoje vykdome tinkamai,  rizikos 

veiksniai nenustatyti. 

 

Direktorė                                                                                                              Renata Vasiliauskienė 

 

 

 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-338 „Dėl Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. T2-258 

„Dėl savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos 

kainos nustatymo pakeitimo“;  sudaromos Klaipėdos lopšelio-

darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 22 d. 

įsakymu Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo paslaugai sutarčių 

sudarymo“  

5.3. Ar savivaldybės įstaigos teisės aktuose numatyti konkretūs 

tokius sprendimus galintys priimti subjektai, išsamiai ir aiškiai 

apibrėžta šiuos sprendimus priimančių subjektų kompetencija? Jei 

šie teisės aktai suteikia įgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai 

institucijai, ar detaliai reglamentuotos kolegialios institucijos 

sudarymo, sudėties atnaujinimo, narių skyrimo, sprendimų 

priėmimo procedūros? Ar teisės aktai numato kolegialios 

institucijos narių individualią atsakomybę už priimtus 

sprendimus? 

Taip,  Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus 2017 

m. sausio 10 d. įsakymu Nr.V-10 patvirtinta Apskaitos politika, 

atsižvelgdama į nuolat veikiančios Turto ir įsipareigojimų 

komisijos, sudarytos Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl nuolat 

veikiančio Turto ir įsipareigojimų komisijos sudarymo“. 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktoriaus  2022 m. 

rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo 

paslaugai sutarčių sudarymo“. 

2. Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2022 m. rugsėjo 22 

d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo paslaugai sutarčių 

sudarymo“ 

Šiuose dokumentuose  išsamiai ir aiškiai apibrėžtos sprendimus dėl 

patalpų nuomos suteikimo priimančių asmenų funkcijos ir 

kompetencijos 

5.4.  Ar įstaigos teisės aktai reglamentuoja sprendimų 

priėmimo, kuriems nereikia kitos savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo, taip pat sprendimų, susijusių su įstaigos turto 

valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, vidaus kontrolės 

(prevencinės, einamosios, paskesniosios) procedūras? 

 

 Sprendimų priėmimo procedūras organizuojant patalpų 

suteikimo paslaugą  išsamiai ir visapusiškai reglamentuoja  

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo 

paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos 

aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 

m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 (Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimo T2-219 

redakcija), Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos kainos“, Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-

338 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 

23 d. sprendimo Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo įstaigų 

patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo pakeitimo“ 

sutartys sudaromos Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 

direktoriaus  Klaipėdos lopšelio-darželio „Volungėlė“ 2022 m. 

rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-105 „Dėl patalpų suteikimo 

paslaugai sutarčių sudarymo“. 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: darbuotojų vykdančių šias veiklas 

darbo organizavimą galima teigti, kad korupcijos rizikos šiose Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Volungėlė“ veiklos srityse yra tinkamai 

valdomos ir todėl papildomų prevencinių priemonių imtis nėra būtinybės.  

6. Naudojama tarnybos paslaptį sudaranti informacija Nenaudojama 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: kadangi darbuotojų priėmimo į darbą 

ir paramos gavimo  organizavimo srityse tokia informacija nenaudojama, netikslinga teikti siūlymus   

7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo 

nustatyta veiklos trūkumų 

Korupcijos tyrimų analizė nebuvo atliekama 

Siūlymai dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo: neaktualu 


