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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO 2021 M. KLAIPĖDOS 

„SANTARVĖS“ PROGIMNAZIJOJE 

 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601  „Dėl 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ bei Specialiųjų tyrimo tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“, 2021 m. Klaipėdos „Santarvės“ progimnazijoje trečią ketvirtį atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas. 

2021 m. rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-40 sudaryta progimnazijos darbuotojų 

korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė, kuri vykdo korupcijos prevenciją teisinėmis ir 

organizacinėmis priemonėmis. 

2020 m. gegužės 28 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-136 

patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020-2022 m. programa. 2018 m. 

gruodžio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-66 patvirtinta progimnazijos korupcijos prevencijos 

2019-2021 m. programa. Progimnazijos bendruomenės nariai supažindinti su programa. Buvo 

atliktas tyrimas, kurio metu įvertinti šie kriterijai: 

1. „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“ – šiuo kriterijumi nesivadovauta, 

nes vertinamuoju laikotarpiu progimnazijoje korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos 

nenustatyta. 

2. „Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas“ – šio kriterijaus 

progimnazija neatitinka. 

3. „Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu 

ir apribojimu“ - šio kriterijaus progimnazija neatitinka. 

4. „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

patvirtinimo“ – kriterijus. 

Progimnazijoje priimami sprendimai, nereikalaujantys steigėjo-savivaldybės tarybos, 

savivaldybės administracijos patvirtinimo ar derinimo. Veiklų sritims direktoriaus įsakymais 

sudaromos darbo komisijos, darbo grupės, kurių veikla reglamentuota progimnazijos nuostatuose. 

Ugdymo įstaigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas savivaldybės biudžetinių 

įstaigų buhalterijoje atliekant kasmetinę inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant aprašus. 

Biudžeto sąmatos vykdomos ketvirčiais, metinės ir ketvirčio ataskaitos skelbiamos 

interneto svetainėje. 

Darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai derinami su mokyklos darbo tarybos 

atstovais. 

Viešųjų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu CVP IS sistemoje, pagal Viešųjų 

pirkimų planą, laikantis progimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių, patvirtintų 

progimnazijos direktoriaus 2020 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V1-26. Vedamas mažos vertės 

pirkimų registravimo žurnalas. Viešųjų pirkimų planas ir taisyklės skelbiamos interneto svetainėje. 

Viešumo ir veiklos skaidrumo principų įgyvendinimas progimnazijoje leidžia priimti 

teisingus sprendimus. 



 

Biudžetinė įstaiga 

Gedminų g. 7, 

LT-94222 Klaipėda 

Tel./faks. (8 46) 34 61 36 

El. p. santarves@gmail.com 

Duomenys kaupiami ir saugomi 

Juridinių  asmenų registre 

Kodas 190444664 
 

5. „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“ – kriterijus. 

Progimnazijos darbuotojai, tvarkantys mokinių, darbuotojų asmens duomenų registrą, 

dirbantys su NEC sistema KELTAS yra įpareigoti direktoriaus įsakymu laikytis konfidencialumo 

principų ir yra pasirašę pasižadėjimus. 

Progimnazijos duomenų registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos registrų 

įstatymu, duomenų saugumo teisines apsaugos įstatymu ir kitais nustatytais teisės aktais. 

6. „Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“ – šiuo 

kriterijumi nesivadovauta, nes Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos rizikos analizės 

progimnazijoje neatliko. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės progimnazijoje išvada: 

1. Atlikus progimnazijos veiklos sričių vertinimą korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

2. Nuolatinis antikorupcinis mokyklos bendruomenės narių švietimas ir informavimas 

padeda puoselėti asmens dorovę, ugdo pilietiškumą, asmens teisių ir pareigų visuomenei, Lietuvos 

valstybei sampratą ir užtikrina korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą: progimnazijos 

darbuotojai supažindinami su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarka, Valstybės ir savivaldybės sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis; mokiniams antikorupcinio ugdymo temos yra 

integruotos į mokomuosius dalykus, klasės valandėles ir kitas veiklas. 

 

Direktorė                                                                                                                Laima Vaitonienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS 


