KLArpEDos LopSELIS-DARZuts,,ZIOGELIS"

DEL KoRUpcIJos p.q.slREISKIMo TIKIMvBES NUSTATvMo IR IvERTINIMo 2019
METAIS KLAIpEDos LopSnLyJE-DAnZnly.ln,,ZIoGELIS"
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo (toliau - KPD Nr. IX-904, 6
7 straipsniq nuostatomis Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarka patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybds 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei Specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybes ir savivaldybes istaigos
veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo
rekomendacijomis, igyvendindami Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2016 m. gruodZio 22 d.
sprendimas Nr. T2-329 patvirtintos Korupcijos prevencijos programos 2017-2019 m. priemoniq plano 4

ir

ir

tiksl4 1 uZdavini.
Klaipedos lopielio-darlelio ,,Liogelis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga uZ korupcijos
prevencij4 bei kontrolg Lina Maderniend, atliko korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4.
Analizuotas laikotarpis - 20 1 9-0 1 -30 -2019 -l 1 -30.
Atliekant korupcij os pasireiSkimo tikimybg vertintos veiklos sritys :
1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" (toliau - istaigos) viesqjq pirkimq vykdymas (atkreipiant
demesi i viesqfq pirkimq etapus; sudarytq sutardiq vykdymo kontrolg; ar paskirti atsakingi
nepriekai5tingos reputacijos asmenys; ar atskirtos funkcijos; ar numatytos sprendimq priemimo
procedtiros; ar numatyta kontroles tvarka; ar ji realiai veikia; ar nera interesq konflikto; ar nustatyta
nu5alinimo tvarka; ar viesinama informacija) KPI Nr. IX-904 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams.

Atlikti veiksmai:
Atliekant Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Liogelis" korupcijos pasirei5kimo tikimybg, buvo

atsiZvelgta i Korupcijos prevencijos program4, naudotasi dokumentais ir statistines analizes metodais
leidusiais nustatyti istaigos veiklos sridiq atitiktis KP{ Nr. IX-904 6 straipsnio 3 dalies nustatytiems
kriterijams

Veiklos sridiq kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe s4ra5as
1 lentele
KPI 6 straipsnio 3 dalies kriterijai
Eil.
Veiklos sritys
Nr.
6p.
5p.
4p.
3p.
2p.
1p.
pirkimai
x
1
Vie5ieii
S4ra5as sudarytas atlikus Klaipedos lop5elio-darZelio

7p.

,,Liogelis" veiklos sridiq atitikties KPf 6 str.

3 d. kriterijams nustatym4.

Kriterijai:

I

p. Padaryta korupcinio pobudZio nusikalstama veika:
Per analizuot4 laikotarpi istaigos veikloje nebuvo uZfiksuoti KPf Nr. IX-904 2 straipsnio 2 p.
nurodytq korupcinio pobtidZio nusikalstamq veikq atvejai. Taip pat nebuvo uZfiksuoti teises paileidimai,
uZ kuriuos numatyta administracine, tarnybine (drausmine) ar kitokia teisine atsakomybe.
2 p. Pagrindin6s funkcijos yra kontrolOs ar prieiiflros vykdymas:

[staigos (os atskiri darbuotojai) neturi igaliojimq vykdyti veiklos, skirtos priZifrreti, kaip jiems
nepavald[s fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi teises aktq reikalavimq vieSqjq pirkimq vykdymo
srityse, taip pat nevykdo kontroles funkcijq nesusijusiq su istaigos vidaus administravimu.
3 p. Atskin; darbuotojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq pridmimo tvarka bei
atsakomybd n6ra iSsamiai reglamentuoti.
Analizuojamo laikotarpio metu istaigos darbuotojq igyvendinami uZdaviniai, vykdomos
funkcijos, darbo ir sprendimq priemimo tvarka, terminai, atsakomybe vie5qjq pirkimq vykdyme yra
i5samiai reglamentuoti vadovaujantis 2017 m. geguZes 2 d. Lietuvos Respublikos vieiqjq pirkimq
istatymo Nr. I-1491 pakeitimo istatymu Nr. XIII-327; Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis"
direktoriaus 2017 m. birZelio 30 d. isakymu Nr. V-59 patvirtintame Vie5qjq pirkimq organizavimo ir
vidaus kontroles tvarkos apra5e. I5analizavus minetus teises aktus, nustatyta, kad vie5ieji pirkimai
vykdomi vadovaujantis teises aktq reikalavimais, atsiZvelgiama i vieSqjq pirkimq etapus, vykdoma
sudarytq sutardiq vykdymo kontrole, yra paskirti atsakingi nepriekai5tingos reputacijos asmenys, kurie
pasiraSg ne5ali5kumo
konfidencialumo deklaracijas, atskirtos vie5qjq pirkimq iniciatoriaus ir
organizatoriaus funkcijos. Klaipedos lop5elio-darZelio Ziogelis" direktoriaus 2019 m. rugsejo 2 d.
isakymas Nr. V-73 ,,Del maZos vertds pirkimq organizatoriaus, iniciatoriq ir CVP IS administratoriaus
skyrimo". I5analizavus minetus teises aktus nenustatyta istatymq ir jq igyvendinimo teises norminiq
aktq
administraciniq aktq kolizrla, priimti istaigos vie5qjq pirkimq veikl4 reglamentuojantys
dokumentai nuolat perZiDrimi ir esant reikalui koreguojami.
4 p. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu
ar apribojimu.
{staigai (o atskiriems darbuotojams) nesuteikti igaliojimai viesqjq pirkimq organizavimo srityse
i5duoti leidimus, licencijas, suteikti lengvatas, nuolaidas ir kitokias papildomas ir kitokias papildomas
teises ar atsisakyti jas i5duoti, sustabdyti ar panaikinti jq galiojim4 ar kitaip jas apriboti, taikyti teises
aktuose nustatytas kitas teisinio poveikio priemones.
5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstyb6s ar savivaldybOs istaigos

ir

ir

patvirtinimo.
{staiga priima savaranki5kus sprendimus, susijusius su viesqjq pirkimq organizavimu ir jq nereikia
derinti ir jq sprendimq netvirtina jokios kitos valstybes ar savivaldybes institucijos.
6 p. Naudojama valstyb6s ar tarnybos paslapti sudaranti informacija.
Viesqfq pirkimq organizavimo sritis nera susijusi su islaptintos informacijos gavimu, naudojimu ir
apsauga, o turima ir valdoma informacija nelaikytina valstybes ar tarnybos paslaptimi.
7 p. Anksiiau atlikus korupcijos rizikos analu,g, buvo nustatyta veiklos triikumq.
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnyba nera atlikusi korupcijos rizikos analizes istaigoje.
[staigos veikla vielqjq pirkimq srifyje formaliai atitinka vien4 KP[ Nr. IX-904 6 straipsnio
3 kriterijq (daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos
patvirtinimo) t.y. 1 lentelO 5 punktas, tod6l laikytina, kad Si istaigos veiklos sritis priskirta prie
veiklos sriiiqo kuriose egzistuoja didelO korupcijos pasirei5kimo tikimyb6. DCI Sios prieZasties,
vadovaujantis galiojaniiais teis0s aktais, nutarta ivertinti konkreiius korupcijos rizikos veiksnius.
Viesqjq pirkimq organizavimas istaigoje vertintas vadovaujantis Valstybes ir savivaldybiq
istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo
klausimynu, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes
13 d. isakymu Nr. 2-170, vadovaujantis kuriomis buvo nustatyta, kad vie5tfq pirkimq organizavimas
istaigos, priskirtas prie sridiq kuriose formaliai egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe. Tam,
kad ivertinti koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis, vertinamoje istaigos veiklos srityje buvo
i5analizuoti istaigos veikl4 reglamentuojantys dokumentai, sprendimai, isakymai, ivertinta, at yra
laikomasi istatymq, kitq teises aktq reikalavimq.
AtsiZvelgiant ! anksdiau paminetus vertinimo kriterijus ir palyginti nedideli organizuojamq
pirkimq kieki, jiems skiriamas le5as, konstatuotina, kad viesqjq pirkimq organizavimas istaigoje yra
tinkamas ir korupcijos pasirei5kimo tikimybe yra minimali ir nereikalauja papildomq prevenciniq
priemoniq. AtsiZvelgiant i tai, kad nustatyti korupcijos veiksniai (lentele Nr.2)nekelia dideles gresmes ir
yra pakankamai valdomi, o jq visi5kai pa5alinti nefmanoma del daugelio faktoriq, jq tarpe ir Zmogi5kojo,

papildomq prevenciniq priemoniq, skirtq dar labiau sumaZinti korupcijos rizikos veiksnius ar juos
visi5kai pa5alinti, nesi0loma.
fstaigos veiklos srities, kurioje egzistuoja dideld korupcijos
pasirei5kimo tikimybO, vertinimas
[staiga - Klaipedos lop5elis-darZelis,,Ziogelis"
I5skirta istaigos veiklos sritis - vie5qiq pirkimq organizavimas
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina
Atsakingas asmuo uZ korupcijos pasireiSkimo tikimybg
Mademiene
Analizuotas laikotarpis - 2019-01-30 -2019-l l-30.

-

ISskirtq viesqjq pirkimq organizavimo sridiq atitikties veftinimo

Vertinimo kriterijai

kriteriiai
Faktas nenustatytas

l.Padarvta korupcinio pobudZio nusikalstama veikla
1.1. Ar valstybes ar savivaldybes jstaigoje sudarytos galimybes istaigos
darbuoto.iams, kitiems asmenirns kreiptis ir inforniuoti (taip pat ir

Gatimybes prane5ti sudarytos. Prane5imq gauta nebuvo

anonimiSkai) istaigos vadovus apie galimus korupcinio pobIdZio
nusikalstamq veikq ir / ar kitq tapataus pob[dZio, tadiau maZiau
pavo.jingq teises paZeidimq, valstybes ar savivaldybes istaigo.je faktus?
Ar buvo gauta tokiq praneSimq?

Siulymai d6l korupcijos rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaiinimo: pagal vertinimo kriterijq analizuojamoje
veiklos srityie korupciios rizikos veiksniai nenustatyti, todel nera poreikio teikti siDlymus.

yra kontrolds ar prieZiIros vvkdymas
Tokiq funkciiq nevykdo
Siulymai ddl korupcijos rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: jstaiga tokiq igaliojirnq neturi, nera poreikio
teikti siIlvmus.
3. Atskirq darbuotojq funkcijos, uidaviniai, darbo ir sprendimq y'isq darbuoto.jq, atsakingq uZ vie5qiq pirkimq organizavirn4 ir
rykdym4, funkcijos, uZdaviniai, atsakomybe yra iSsamiai
pri6mimo tvarka bei atsakomybO nOra i5samiai reglamentuoti
2. Paerindinds funkciios

'eslamentuoti
3.1. Ar valstybes ar savivaldybes istaiga prieme teises aktus (jstaigos Darbo ir sprendimq priemimo tvarka, terminai, atsakomybe yra
padaliniq nuostatus, sudaromq komisijq ir pan. darbo reglamentus, Ssamiai ir ai5kiai reglamentuoti 2017 m. geguZes 2 d. Lietuvos
darbuoto.jq pareigybiq apra5ymus ar nuostatus, kitus teises aktus), {espublikos vie5qjq pirkimq istatymo Nr. l-1491 pakeitimo

al

statymu Nr. XIIi-327; Klaipedos lop5elio-darZelio,,Ziogelis"
lirektoriaus 2017 m. birZelio 28 d. fsakyrnu Nr. V-59 patvirtintu
principus, kriteriius, terminus ir atsakornybp? Ar istaigos darbuotojai /iesqjq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles tvarkos apra5u;
rtskirtos vie5qjq pirkimq iniciatoriq ir organizatoriaus funkciios:
pasira5ytinai supaZindinti su Siais teises aktais?
reglamentuojandius atskirq valstybes tarnauto.iq

uZdavinius, funkcijas, darbo

ir

darbuoto.iq

sprendimq priemimo tvarkq,

(laipedos lop5elio-darZelio,,Ziogelis" direktoriaus 2019

m.

'usseio 2 d. isakymas Nr. V-73

3.2.Ar priimant savivaldybes istaigos teises

aktus,

reglamentuo.iandius atskirq darbuoto.jq uZdavinius, funkcijas,
atsiZvelgta i teises aktais nustatytus istaigos (ios padalinio)

Priirnant jstaigos vietinius norminius teises aktus, vadovau.jamasi
ruk5tesnes galios teises aktais, atsiZvelgiant
lstaigos tikslus ir
rZdavinius; .jie tarpusavy.je suderinti

i

uZdavinius, funkciias?

Ar savivaldybes istaigos priimtuose teises aktuose apibreZti Darbuoto.iq uZdaviniai ir funkcijos yra i5samiai apibreZtos istaigos
atskirq darbuoto.iq uZdaviniai ir I'unkci.ios yra pakankami istaigos rriimtuose norminiuose dokumentuose ir yra pakankami istaigos
rZdaviniams ir funkciioms igyvendinti
uZdaviniams ir lunkciioms igyvendinti?
Darbuoto.iq pareigybes apra5ymuose ir vie5qiq pirkimq
priimti
aktai
uZtikrina
aiSkq
teises
Ar
savivaldybes
3.4.
istaigos
rrganizavim4 reglarnentuo.jandiuose dokumcntuose numatytas
atskirq darbuoto.jq pavaldum4 ir atskaitingum4?
ri5kus kiekvicno darbuotojo pavaldumas ir atsiskaitomumas
3.5. Ar savivaldybes istaigos priimti teises aktai reglamentuo.ia Veiklos sprendimq priernimo tvarka numatyta vie5qiq pirkirnq
darbuotoiq veiklos ir sprendimq priemimo vidaus kontroles statyme 2017-05-02 Nr. XIII-327; Klaipedos lop5elio-darZelio
(prevencines, einamosios, paskesniosios) procedIras? Ar tokia ,Ziogelis" direktoriaus 2017 m.gruodZio 29 d. isakymu Nr. V-57
ratvirtintame ,,MaZos vertes pirkimq tvarkos apraSe', Klaipedos
kontrole yra vykdoma? Ar.ji veiksminga?
opSelio-darZelio,,Ziogelis" direktoriaus 2014-12-03 lsakymu Nr.
3.3.

V-19 patvirtintose finansq kontroles taisyklese, kuriose numatytos
iSankstine. einarnoii ir paskesnioii linansq kortel0
3.6. Ar savivaldybes !staigos priimti teises aktai reglamentuoia Numatytas kasmetinis darbuoto.jq veiklos vertinimas
darbuotoiq tarnybines veiklos vertinimo tvark4, formas, vadovau.jantis Klaipedos lop5elio-darZelio,,Ziogelis" direktoriaus
2017-12-20 isakymu Nr. V-128 patvirtintu darbuoto.jq veiklos
periodiSkum4?
vertinimo tvarkos apra5u
3.7. At savivaldybes istaigoje priimtas darbuotoiq etikos / elgesio Klaipedos lopSelio-darZelio,,Ziogelis" direktoriaus 2017-07-03
kodeksas? Jei taip, kaip vykdoma Sio kodekso nuostatq igyvendinimo sakymu Nr. V-62 patvirtintas pedagogq (darbuotojq) etikos
iodeksas
/ laikymosi kontrole?
3.8. Ar Sie teises aktai periodi5kai perZilrimi? Ar vykdomas nustatytt.l lstaigos vietiniai tr:ises aktiti nut-rltrt porZiLrlinti il esolll poroikitri ar
)iltin u nru i. l<orcurroiattt i .nl.tratt i i ttant i
teisinio reglamentavimo spragq ar kolizijq taisymas?
iiutvmai d0l korupciios rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: si[loma atnaujinti flnansr.] kontroles taisykles,

radovauiantis nauiai priimtu darbo kodeksu, vie5uiu pirkimu istatymu.

L Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq

r'ieSqiq pirkimq organizavimas istaigoje su Siuo kriteriiurni neturi
rieko bendro.
rapildomu teisiu suteikimu ar apribo.iimu.
liulvmai d6l korupciios rizikos veiksniu neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: si[lymu nera,
'laip
5. Daugiausia priima sprendimq, kuriems nereikia kitos valstybOs

lr

savivaldyb0s istaigos patvirtinimo

j.l. Ar istatymai kiti teises norminiai

aktai savivaldybes istaigai staiga nolminiq teises aktq nepriima, vadovauiasi Antikorupcinio
;uteikia teisg priimti norminius teises aktus? Jei taip, ar jstaiga prieme rertinimo taisyklemis patvirtintomis Lietuvos Respublikos
vidaus teises aktus, detalizuo.jandius norminiq teises aktq priemirno ryriausybes 2014-03-12 nutarimu Nr. 243
rroced[rq? Ar !staigoje atliekamas norminiq teises aktq proiektq
roveikio korupciios rnastui vertinirnas?
i.2. Ar savivaldybes istaiga priem0 teises aktus, uZtikrinandius Vie5qiq pirkimq istatymo 2017 m. geguZes 2 d. Lietuvos
-ietuvos Respublikos vieSqiq pirkimq istatymo reikalavimq lespublikos viesqjq pirkirrq istatymo Nr. I-1491 pakeitimo
statymu Nr. XIII-327vykdymui istaigoje patvirtinti sekantys
gyvendinim4?
statymo reikalavimq !gyvendinim4 reglamentuojantys vietiniai
lokaliniai) dokumentai: Klaipedos lopSelio-darZelio,,Ziogelis"
lirektoriaus 2017 m. birZelio 28 d. isakymu Nr. V-59 patvirtinlu
Viesqiq pirkimq organizavimo ir vidaus kontroles tvarkos apra5u;
rtskirtos vie5qjq pirkimq iniciatoriq ir organizatoriaus funkciios:
(laipeclos lopSelio-clarZelio,,Ziogelis" direktoriaus 2019

m.

'ugsejo 2 d. isakymas Nr. V-73

5.3. Ar savivaldybes istaigos teises aktuose numa[4i konkretls tokius Visuose dokumentuose ai5kiai apibreZti sprendimai del vie5qiq
sprendimus galintys priimti sublektai, iSsamiai ir aiSkiai apibreZta Siuos lirkirnq
sprendirnus priimandiq subjektq kornpetenciia? Jei Sie teises aktai
suteikia jgaliojimus priimti sprendimus kolegialiai instituciiai, ar detaliai
reglamentuotos kolegialios institucijos sudarymo, sudeties atnaujinimo,
nariq skyrimo, sprendimq priemimo procedflros? Ar teises aktai numato

kolegiatios institucijos nariq individuali4 atsakomybg uZ priimtus
sprendimus?

lstaigos teises aktai reglamentuoja sprendimq priemimo, Sprendimq priemimo proced[ras organizuojant vie5uosius
kulierns nereikia kitos savivaldybes istaigos patvirtinimo, taip pat rirkimus iSsamiai ir visapusiSkai reglamentuoja Lietuvos
sprendimq, susiiusiq su jstaigos turto valdymu, naudojimu ir lespublikos vie5qiq pirkimq istatymo Nr. I-1491 pakeitirno
disponavimu -juo, vidaus kontroles (prevencines, einamosios, staiymas Nr. XIIi-327; Klaipedos lopSelio-clarZelio,,Ziogelis"
lirektoriaus 2017 m. gruodZio 29d. lsakymu Nr. V-57 patvirtintas
paskesniosios) procedIras?
,MaZos vertes pirkimq tvarkos apra5as" ir Klaipedos lopSeliolarZelio ,,Ziogetis" direktoriaus 2014-12-03 lsakymu Nr. V-19

5.4, Ar

ratvirtintos,,Finansq kontroles taisykles", kuriose numatytos
Sankstine, einarnoji ir paskesnioii finansq korteles proced[ros
Siose Klaipedos lopSeliolarZelio ..Zioeelis" veiklos srityse yra tinkamai valdomos ir todel papildomq prevenciniq priemoniq imtis nera butinybgs

iitilymai dol korupcijos rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: korupcijos rizikos

Nenaudojama
6. Naudo.iama tarnybos paslapti sudaranti informacija
iiulymai d0l korupcijos rizikos veiksniq neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: kadangi vieSqlq pirkimq organizavimo sritl'ie
okia informaciia nenaudoialna. netikslinga teikti siIlymus
Korupcijos tyrimq analize nebuvo atliekama
7. Anksliau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta
veiklos triikumu
iiiilymai d6l korupciios rizikos veiksnig neigiamos itakos panaikinimo ar sumaZinimo: neaktualu

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: Rizikos veiksniai

Direktore

nenustatyti.

Antanina Sereiviene

