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Klaipedos miesto savivaldybes
administracij os direktoriui

2022-10-27 Nr. SI-

DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO 2022 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu 2021 m. bfuielio 29d.
Nr. XIV-471, 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 Klaipedos lop5elyje-dafi:elyje ,,Ziogelyje".

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

Korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymas atliktas Sioje srityje: ilgalaikio ir
trumpalaikio inventor izacij a.

Analizuoj amas laikotarp is: 2022 metq I-I[ ketvirdiai.
Atliekant korupcijos pasireiSkimo tikimybg ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo

srityje lop5elyje-dafielyje ,,Ziogelis" buvo analizuotas inventorizacijos atlikimo periodi5kumas,
inventorizacijos komisijos paskyrimas bei jos nariq funkcijq nustatymas, ilgalaikio ir trumpalaikio
turto nura5ymas, dokumentacijos tvarkymas ir informacijos vie5inimas KPI 6 straipsnio 3 dalies
numatytiems kriterij ams.

Atliekant [staigos korupcij os pasirei5kimo tikimybg analizuota:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2022 m. birZelio 15 d. nutarimas Nr. 630 ,,Del

inventorizacijos taisykliq patvirtinimooo.

2. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos apskaitos vadovas, patvirtintas Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos direktoriaus2012 m. gruodZio 31 d. isakymo Nr. ADI-3033
,,Del Klaipedos miesto savivaldybes administracijos Apskaitos vadovo patvirtinimo'o pakeitimoo'.

3. Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Liogeliso'finansq kontroles taisykles, patvirtintos Klaipedos
lop5elio-darZelio ,,Ziogelis" direktoriaus 2021m. gruodZio 13 d. lsakymu Nr. Y-239.

4. Klaipedos lop5elio-dafielio,,Ziogelis" inventorizacijos atlikimo darbo grupes sudarymas,
patvirtintos Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Liogelis" direktoriaus 2022 m. rugsejo 27 d. isakymu Nr.
F6-15.

Vertinant fstaigos korupcijos pasirei5kimo galimybg, buvo atsiZvelgta i Korupcijos
program4, buvo naudojami dokumentai, statistines analizes metodai, kurie leidZia nustatyti istaigos
veiklos sridiq atitiktiKPl 6 straipsnio 3 dalies nustatytiems kriterijams:

Kriterijai:
1. Yra buvg bandymq, paZeidLiant teises aktq nustatytqtvarkq, paveikti vie5ojo sektoriaus

subjekto darbuotojus ar jq priimamus sprendimus.
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I5analizavus [staigoje korupcijos pasirei5kimo tikimybg ilgalaikio ir trumpalaikio turto
inventorizavimo srityje nustatyta, kad nebuvo jokiq paZeidimq, bandymq, paLeidliant teises aktq
nustatyt4 tvarkq, paveikti vie5ojo sektoriaus subjekto darbuotojus ar jq priimamus sprendimus.

2. Nustatyta korupcinio pobfldZio nusikalstamq veikq kitoje pana5ioje valstybes ar
savivaldybes veiklos srityje ar procese ir yra pagrindo manyti, kad tokio pobfidZio korupcijos rizika
gali btiti ir Sioje valstybes ar savivaldybes veiklos srityje ar procese.

Per analizuojamaii laikotarpi [staigos veikloje nebuvo uZfiksuoti nurodytq korupcinio
pobrldZio nusikalstamq veikq atvejai, nebuvo uZfiksuoti teises paZeidimai, uZ kuriuos nustatyta
administracine, tarnybine ar kitokia teisine atsakomybe.

3. Priimami sprendimai yra susijg su materialine ar kitokia suinteresuoto asmens nauda,
leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar apribojimu, kontroles ar
prieZiuros vykdymu;

[staigoje priimami sprendimai nereikalaujantys steigejo savivaldybes tarybos,
savivaldybes administracijos patvirtinimo ar derinimo. Veiklq sritims direktoriaus isakymais
sudaromos darbo komisijos, darbo grupes, kuriq veikla reglamentuota istaigos nuostatuose.
Analizuojamu laikotarpiu nebuvo nustatyta jokiq paZeidimq susijusiq su materialine ar kitokia
suinteresuotq asmenq nauda. Atsakingai vykdoma ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo
kontrole ir prieZifrra.

4. Kontroles, prieZifiros ar teisesaugos institucijos nustate valstybes ar savivaldybes veiklos
srityje ar procese korupcinio pobDdZio teises paZeidimq.

fstaigos darbuotojq uZdaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimq priemimq tvarka,
terminai, atsakomybe vykdant inventorizacijq yra i5samiai reglamentuoti laikantis teises aktq
reikalavimq. Para5yti lop5elio-darLelio ,,Ziogelis" direktoriaus isakymai del inventorizacijos darbo
grupes, komisijos sudarymo, del ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nura5ymo komisijos
sudarymo ir materialaus turto nuraSymo, ddl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto
pripaZinimo netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nura5ymo, patvirtinta inventorizacijos komisijos
atmintine. I5analizavus minetus teises aktus, nustatyta, kad inventorizac4a vykdoma vadovaujantis
teises aktq reikalavimais: sura5yti inventorizavimo apra5ai, medZiagt4 nura5ymo aktai, faktiniai
likudiai sutikrinti su buhalterines apskaitos duomenimis. Visuose inventorizavimo apra5uose
nurodytas turto eiles numetis, pavadinimas, r[Sis, kiekis, verte. Apra5ai pasira5yti visq
inventorizacijos komisijos nariq bei materialiai atsakingq asmenq. Inventorizacijos dokumentai
(inventorizavimo apra5ai su matavimo aktais ir skaidiavimais, sutikrinimo Ziniara5diai ir kiti
apskaitos registrai, inventorizacijos rezultatams iforminti, inventorizacijos komisijos ir [staigos
direktoriaus sprendimai) atiduoti Klaipedos miesto centralizuotos buhalterines apskaitos skyriui.
[staigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas savivaldybes biudZetiniq istaigq buhalterijoje.
Atsakingai vykdoma ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo kontrole ir prieZitira.
Nenustatyta jokiq korupcinio pobrldZio teises paZeidimq.

5. Gauta kitos pagristos informacijos apie valstybes ar savivaldybes veiklos srityje ar
procese esamus korupcijos rizikos veiksnius.

Per analizuojam4ji laikotarpi {staigos veikloje nebuvo gauta jokios informacijos apie
ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo galimos korupcijos rizikos veiksnius.

AtsiZvelgiant i anksdiau paminetus vertinimo kriterijus konstatuotina, kad inventoizacija
fstaigoje yra vykdoma tinkamai ir korupcijos pasirei5kimo galimybe yra minimali ir nereikalauja
papildomq prevencij os priemoniq.

ISVADA:
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 3 dalies 1-5 punktuose

iSvardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksniq Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelisoo
ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizavimo srityj e nenustatyta.

Direktore .-:---a-

Lina Maderniene, tel. (8 46) 38 34 03, el. p. zisgqtis!1a.rts:lis9@euprleq!:

Antanina Sereiviene


