
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ 
PATEIKTŲ KPT IŠVADŲ APIBENDRINIMAS

 KPT išvadas  pateikusios  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  įmonės,  kurių  savivaldybei
nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip
50  procentų  balsų,  ir  įmonės,  kuriose  savivaldybė  gali  paskirti  daugiau  kaip  pusę  įmonės
administracijos, valdymo arba priežiūros tarnybos narių:

Nr. Įmonės pavadinimas
Išvados

data ir Nr.
Analizuota sritis Išvados

1. AB „Klaipėdos vanduo“
2019-09-30

Nr. 2019/S.01-
2308

Viešieji  pirkimai:  jų
organizavimo  ir  vykdymo
sritis.

Analizės  metu  nustatyti
korupcijos  rizikos  veiksniai,
galintys  daryti  prielaidas
pasireikšti korupcijai.

2. 
UAB „Klaipėdos
autobusų parkas“

2019-09-26
Nr. 609

Bendrovės  struktūrinio
padalinio  veiklos  sritys,
korupcijos  pasireiškimo
tikimybes kontekste.

Analizės  metu  nustatyti
korupcijos  rizikos  veiksniai,
galintys  daryti  prielaidas
pasireikšti korupcijai.

3.
UAB „Gatvių
apšvietimas"

2018-09-27
Nr. S-19/216

Teisinis  reglamentavimas.
Įmonės  valdymo  struktūra.
Teisės  aktai,  kurie
reglamentuoja  generalinio
direktoriaus  skyrimą  į
pareigas,  valdybos skyrimą,
darbuotojų  teises  ir
pareigas.

Nurodo,  jog  korupcijos
pasireiškimo tikimybės nėra.

4. UAB „Naujasis turgus“
2019-09-26
Nr. TV-34

Galiojančių  vidaus  teisės
aktų analizė, veiklos analizė,
duomenų tikslinimas žodžiu.

Korupcijos  pasireiškimo
tikimybė  vertintina  kaip
nedidelė.

5.
UAB „Klaipėdos
regiono atliekų

tvarkymo centras

2019-09-30
Nr. (1.10)-2R-

2557

Sutarčių  su prekių tiekėjais,
paslaugų teikėjais bei  darbų
rangovais  sudarymo  ir  jų
vykdymo srityje.

Korupcijos  pasireiškimo
tikimybė minimali.

6. UAB „Vildmina“

Įstatymų nustatytais terminais ir tvarka KPT nustatymo neatliko bei
išvadų nepateikė

7. UAB „Senasis turgus“ 

8. SĮ „Debreceno vaistinė“ 

9.
AB „Klaipėdos

energija“

 KPT išvadas pateikusios Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigos:



Eil.
Nr.

Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis

1.
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos
socialinių paslaugų centras

„Danė“
2019-09-24

Personalo formavimo ir administravimo
veiklos srityje.

2.
Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos
sutrikusio vystymosi kūdikių

namai“

2019-09-30
Nr. S-326

Viešųjų pirkimų procedūros,  dokumentų,
sutarčių, viešųjų ir privačių interesų

deklaracijų, naujų darbuotojų paieškos ir
priėmimo į darbą dokumentacijos, paramos

gavimo dokumentacijos peržiūra.

3.
Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos

miesto globos namai“
2019-09-25

Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymų,
įstaigos vadovo įsakymų ir kitų teisės aktų,

kuriais vadovaujasi įstaigos darbuotojai,
vykdydami jiems priskirtas funkcijas,

peržiūrėjimas. 

4.
Biudžetinė įstaiga Kontrolės ir

audito tarnyba
2019-09-30 

Nr. KAT13-(3.4)-112
Viešųjų pirkimų organizavimo sritis.

5.
Viešoji įstaiga „Klaipėdos

butai“
2019-09-17

Nr. 1017

Įstaigos darbuotojų, atsakingų už pasirinktos
veiklos organizavimą, vykdymą ir kontrolę
pagal veiklos nuostatus, teisės aktus, kuriais

jie savo veikloje vadovaujasi.

6.
Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos

kultūrų komunikacijų centras“
2019-09-03

Nr. S-68
Viešieji pirkimai.

7.
Klaipėdos vaikų globos namai

„Rytas“
2019-09-30 Bendra anketų išvada.

8.
Klaipėdos vaikų globos namai

„Smiltelė“
2019-09-27 Nr. S-

164-(1.21)

Vaikų globos namų ,,Smiltelė" veiklos
organizavimas ir valdymas, susijęs su

darbuotojų priėmimu į darbą ir atleidimu iš jo.

9.
Biudžetinė įstaiga „Tautinių

kultūrų centras“
2019-09-30

Nr. S-55

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo
programoje; neformaliojo vaikų švietimo

programoje; lietuvių kalbos kursuose tautinių
bendrijų atstovams, gyvenantiems Klaipėdos

mieste.

10.
Biudžetinė įstaiga „Mažosios
Lietuvos istorijos muziejus“

2019-09-16
Nr. V5-24

Viešųjų pirkimų organizavimas.

11.
Viešoji įstaiga „Jūrininkų

sveikatos priežiūros centras“
2019-09-26 Viešųjų pirkimų vykdymo procese.

12.
Viešoji įstaiga Klaipėdos vaikų

ligoninė
2019-09-26

Nr. 596 (1.21)
Planinių operacijų eilių valdymo ir personalo

valdymo ir administravimo srityje.

13.
Viešoji įstaiga „Klaipėdos

medicininės slaugos ligoninė“
2019-09-20

Viešųjų pirkimų
organizavimas, personalo valdymas ir

administravimas, sprendimų, kuriems nereikia
kitos valstybės

ar savivaldybės ar savivaldybes įstaigos
patvirtinimo dėl disponavimo patikėjimo teise

pavesto
nekilnojamuoju turtu, priėmimas.

14.
Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto

poliklinika
2019-09-27

Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų,
medicininių pažymų dėl neatvykimo į darbą,

darbo biržą, ar ugdymo įstaigą bei medicininių
pažymų dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo

įstaigą, prokuratūrą ar teismą, išdavimo.

15.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Papartėlis“
2019-09-20 
Nr.  ESI-12

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija:
inventorizacijos atlikimo periodiškumas,

inventorizacijos komisijos paskyrimas bei jos
narių funkcijų nustatymas, ilgalaikio ir

trumpalaikio turto nurašymas, dokumentacijos
tvarkymas ir informacijos viešinimas.



16.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Pagrandukas“
2019-09-23

(2.4.E)-ESI-24

Patalpų suteikimo paslaugos laisvu nuo
įstaigos nuostatuose numatytos pagrindinės
veiklos vykdymo laiku suteikimo sąlygos,
sutarčių sudarymas su paslaugos gavėju,

paslaugų rūšys, gautų lėšų apskaita ir
tikslingas panaudojimas.

17.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Radastėlė“
2019-09-25
Nr. SI-78

Bendra.

18.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Kregždutė“
2019-09-30 Nr.

(1.18)S1-30

Sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais
bei darbų rangovais paslaugų sudarymo  ir jų

vykdymo veiklos srityje.

19. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija
2019-10-03
Nr. VII-130

Viešieji pirkimai. Mokinių ir naujų darbuotojų
priėmimas. 

20. 
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Puriena“
2019-09-30
Nr. ESI-56

Gaunamos paramos apskaita, naudojimas,
informacijos viešinimas ir atsiskaitymas.

21.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Versmė“
2019-10-04 Informacijos apie gautą paramą viešinimas ir

paramos lėšų tikslingas panaudojimas.

22.
Klaipėdos lopšelis-darželis

„Pingvinukas“
2019-10-02
Nr. SI-73

Personalo dokumentų analizės sritis.

23.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Šermukšnėlė“

2019-10-03 Nr.
(2.5E)-ESI-9

Vaikų maitinimo organizavimas: maisto
produktų priėmimas, išdavimas į virtuvę,
tikslingas maisto produktų panaudojimas,
vaikų maisto į grupes išdavimas laikantis

perspektyvinių ir dienos valgiaraščių kontrolės
vykdymu.

24.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Volungėlė“
2019-09-30
Nr. ESI-18

Pasirinktos vertinti 2 sritys: 
1. Įmonių vadovų, darbuotojų priėmimas į

darbą. 
2. Įstaigų vykdomos paramos paskirstymo

organizavimas.

25.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Klevelis“
2019-10-09
Nr. ESI-13

1. Biudžeto lėšų panaudojimas
užtikrinant teikiamų ikimokyklinio

ugdymo paslaugų kokybę.
2. Veikla, susijusi su priėmimu į įstaigą.

26.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Vyturėlis“
2019-10-01
Nr. SI-39

Viešųjų pirkimų vykdymas.

27. 
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Traukinukas“
2019-10-07
Nr. ED13-7

Korupcijos pasireiškimo tikimybė atlyginimo
už maitinimo paslaugas lengvatų srityje

28.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Bitutė“
2019-10-11

Nr. (1.15.)-SI-52
Viešųjų pirkimų organizavimas, vykdymas ir

kontrolė.

29.
Klaipėdos lopšelis- darželis

„Aitvarėlis“
2019-10-11
Nr. ESI-14

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija.


