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Klaipedos miesto savivaldybes
administracij os direktoriui

2021-09-09 Nr. SI-29

DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO 2021 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos
Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis
valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo
tikimybe, nustatymo rekomendacijomis, atliktas korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas
Klaipedo s lop5elyj e-d afielyj e,,Lio gelyj e" .

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatym4 atliko atsakinga uZ korupcijos prevencij4 ir
kontrolg Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelisoo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina
Maderniene.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymas atliktas Sioje srityje: informacijos apie gaut4
par amq vie5inimas ir paramos le5q tikslingas panaudoj imas.

Analizuoj amas laikotarp is: 2021 metq I-III ketvirdiai.
Atliekant korupcijos pasirei5kimo tikimybg tikslingai panaudojant paramos le5as ir vie5inant

informacij4 apie paramos panaudojim4lop5elyj e-darLelyje,,Ziogelisoo analizuota:
1. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos istatymas.
2. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos ugdymo ir kultUros departamento Svietimo

skyriaus vedejo isakymas del paramos gavimo ir panaudojimo Svietimo istaigose rekomendacijq
patvirtinimo20lT m. balandZio 13 d. Nr. SVt-tgO.

3. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" direktoriaus 2020-09-0l isakymas Nr. V-88 ,,Del
istaigos vardu gautos paramos skirstymo komisijos sudarymooo

4. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" direktoriaus 202I-09-01 isakymas Nr. V-154 ,,Del
istaigos vardu gautos paramos skirstymo komisijos sudarymooo.

5. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Ziogelisoo istaigos vardu gautos paramos skirstymo ir
panaudojimo kontroles komisijos 2021-01-27 posedZio protokolas Nr. 1.

6. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" istaigos vardu gautos paramos skirstymo ir
panaudojimo kontroles komisijos 2021-05-27 posedZio protokolas Nr. 2.

Korupcijos pasirei5kimo tikslingai panaudojant paramos le5as ir vie5inant informacij4 apie
p aramo s panaudoj im4 I op Setyj e - dafiely j e,,Zio gelis' o vertinimo lentel e :

Eil.
Nr. Veiklos sritys

KPI 6 straipsnio 4 dalies kriterijai
1p. 2p. 3p. 4p. 5p. 6p. 7p.

I Gaunamos paramos apskaita, naudoj imas,
informacii os vie5inimas ir atsiskaitymas
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Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo 6

straipsnio 4 dalies kriterijais:
1. padaryta korupcinio pobfrdZio nusikalstama veika;
2. pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZilros vykdymas;
3. atskirq valstybes tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendirnq priemimo tvarka bei

atsakomybe nera iSsamiai reglamentuoti;
4. veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildoniq teisiq suteikin,u ar

apribojimu;
5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos

patvirtinimo;
6. naudojama valstybes ar tarnybos paslapti sudaranti informacija;
l. anksdiau atlikus korupcijos rizikos anahzg, buvo nustatyta veiklos tr[kumq.

ISvaoa:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalies 1-7 punktuose

iSvardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksniq Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis"
informacijos apie gaut4 paramq vie5inimo ir paramos le5q tikslingo panaudojimo srityje nenustatyta.
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