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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS 

 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų 

patvirtinimo“, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas 

pasirinktoje srityje.  

Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigų pateiktų KPT išvadų apibendrinimas pridedamas     

(5 lapai). 

Sritis. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas. 

Laikotarpis. 2019 m. IV ketvirtis–2020 m. III ketvirtis.  

Subjektas. KPT nustatymą ir vertinimą atliko Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 

Teisės skyriaus vyresnioji patarėja Eglė Mockienė. 

Metodai. Atliekant KPT, vadovautasi Valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų klausimynu. Buvo 

atlikta duomenų analizė, formaliuoju ir lyginamuoju metodais tiriant teisės aktus, dokumentiniu būdu 

analizuojant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos teisės aktus, kuriais savo veikloje 

vadovaujasi darbuotojai, kitus su analizuojama veikla susijusius dokumentus. 

KPT nustatymas atliktas įvertinant pasirinktos veiklos srities teisinį reglamentavimą, 

nustatytų procedūrų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, vertinta, ar sprendimai priimti laikantis 

nustatytų procedūrų, ar yra nustatyta sprendimų priėmimo ir vykdymo kontrolė, ar priimti visi teisės 

aktai, būtini įstatymams įgyvendinti. 

Analizuojama KPT – prielaida, kad tam tikri Klaipėdos miesto savivaldybės veiklą veikiantys 

išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudaro galimybes atsirasti korupcijai. Vertinimas 

atliktas pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 2–5 

punktuose numatytus kriterijus:  

1) pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

2) atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

3) veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu; 

4) daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo. 

Klaipėdos miesto savivaldybėje asmenims bei darbuotojams susidūrus su korupcijos 

apraiškomis bet kokioje srityje, yra sudaryta galimybė kreiptis anonimiškai telefonu ar raštu. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos patalpose – Liepų g. 11, bei Danės g. 17, Klaipėdoje 
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sudaryta galimybė palikti pranešimus dėžutėse pavadinimu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos 

atvejus“. Taip pat veikia speciali telefono linija – (8 46) 21 78 88 bei elektroninis paštas 

antikorupcija@klaipeda.lt, kuriais galima pranešti apie korupcijos apraiškas Klaipėdos miesto 

savivaldybėje.  Pranešimų nagrinėjamu laikotarpiu gauta nebuvo. 

Per analizuojamą laikotarpį nagrinėjamoje srityje nebuvo nustatyta faktų apie korupcinio 

pobūdžio nusikalstamas veikas, už kurias numatyta administracinė, tarnybinė ar kitokia teisinė 

atsakomybė. Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybę šioje srityje buvo nuspręsta atsižvelgiant į 

neplanuotai atsiradusių išlaidų Administracijoje atlyginimo problematiką Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos 

paskelbimo“ paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso 

(COVID-19) plitimo grėsmės. 

Atliekant KPT nustatymą pasirinktoje srityje buvo vertinamas 2019 – 2020 metais  Klaipėdos 

miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus rezervo lėšų naudojimas.  

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatyme (toliau – Įstatymas) pateiktos tik 

pagrindinės savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo dydžio, tvirtinimo, skirstymo ir 

naudojimo nuostatos. Akivaizdu, jog tokiu įstatyminiu reguliavimu savivaldybei palikta laisvė 

pasirinkti įstatymo įgyvendinimo veiklos variantus. 

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklėse 

(toliau – Taisyklės), patvirtintose Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. 

sprendimu Nr. T2-36, remiantis Įstatymu, nustatyta Administracijos direktoriaus rezervo lėšų 

skirstymo ir naudojimo Klaipėdos miesto savivaldybėje tvarka. 

Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje nurodyta: „Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo 

lėšos naudojamos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka: 

1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų 

padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 

2) gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies 

apmokėti.“ 

Įstatymo nuostata perkelta į Taisyklių 5 punktą, kuriame nurodoma, jog rezervo lėšos 

naudojamos iš dalies apmokėti ekstremalioms situacijoms ir (arba) ekstremaliems įvykiams 

likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams bei gaisrų ir stichinių nelaimių: smarkių 

audrų, ciklonų, žemės drebėjimų, jūrų ar upių potvynių, žaibų, padariniams likviduoti ir jų 

padarytiems nuostoliams. 

Detaliau analizuojant Taisyklių nuostatas pastebėtina, kad Taisyklėse nenurodyti subjektai, 

kuriems taikomos šių taisyklių nuostatos. Taisyklių 13 punkte, nurodoma: „Skiriant lėšas juridiniam 

asmeniui, kuris nėra savivaldybės biudžetinė įstaiga, pasirašoma lėšų naudojimo sutartis.“ 

Nagrinėjama nuostata leidžia daryti prielaidą, jog Taisyklės taikomos tik juridiniams asmenims, nors, 

kaip minėta, konkretus subjektų ratas nėra įvardijamas. Akivaizdu, jog aiškaus teisinio 

reglamentavimo nebuvimas sudaro prielaidas neskaidriam lėšų panaudojimui. 

Analizuojamu laikotarpiu Administracijos direktoriaus rezervo lėšos buvo skiriamos 2020 

metais tris kartus, visais atvejais - savivaldybės funkcijoms įgyvendinti (žr. lentelę).  

 

2020 metais skirtos lėšos iš Administracijos direktoriaus rezervo  

Eil. 

Nr. 

Rezervo lėšų 

gavėjas 

Suma, 

Eur 
Lėšų skyrimo tikslas 

Dokumentas, 

kuriuos skirtos lėšos 

1. 

VšĮ Klaipėdos 

higienos ir 

sanitarijos 

centras  

10 000,00 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

objektų priešvirusinio 

dezinfekavimo paslaugų 

pirkimui 

Direktoriaus įsakymas 

2020-02-28  

Nr. AD1-299 

2. 

Fizinis asmuo, 

paslaugų 

teikėjas 

9 80,00 

Asmenims, kuriems privaloma 

14 d. izoliacija, buto nuomos 

paslaugų pirkimui 

Direktoriaus įsakymas 

2020-03-31  

Nr. AD1-422 



3 

 

 

3. 

Klaipėdos 

regioninis 

atliekų 

tvarkymo 

centras 

14 831,94 
Medicininių atliekų tvarkymo 

 išlaidų kompensavimui 

Direktoriaus įsakymas 

2020-09-10  

Nr. AD1-968 

 

Atsižvelgiant į tai, jog tiriamuoju laikotarpiu visais atvejais Administracijos direktoriaus 

rezervo lėšos skirtos savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, esant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 

paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai visoje šalyje dėl naujojo koronaviruso (COVID-

19) plitimo grėsmės, teigtina, jog lėšų skyrimas atitiko Įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje bei Taisyklių 

5 punkte nurodytus lėšų skyrimo atvejus. 

Subjektas, siekiantis gauti lėšų iš Administracijos direktoriaus rezervo, su prašymu pateikia 

nuostolių dydį ir (arba) turėtas išlaidas pagrindžiančius dokumentus. Taisyklių 8 punkte numatyta: 

„Kartu su prašymu pateikiami nuosavybės teisę į turtą, kurio netekta ar kuriam padaryti nuostoliai, 

patvirtinantys dokumentai, taip pat, esant galimybei, – nuostolių dydį ir (arba) turėtas išlaidas 

pagrindžiantys dokumentai.“ 

Nagrinėjant minėtą nuostatą, darytina išvada, jog nuostolių dydį ir turėtas išlaidas 

pagrindžiantys dokumentai gali būti ir neteikiami. Tokiu atveju, vadovaujantis Taisyklių 9 punkto 

nuostatomis sudarytai komisijai suteikiama teisė spręsti dėl lėšų, skiriamų turėtiems nuostoliams ir 

išlaidoms padengti, dydžio, tačiau nereglamentuotas dydžio nustatymo kriterijai bei mechanizmas. 

Aptartu atveju teisinio reglamentavimo nebuvimas sudaro prielaidas korupcijai. 

Išvados ir siūlymai: 

1. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos rezervo lėšų naudojimo srityje, korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali, rizika, susijusi su korupcijos pasireiškimu, yra valdoma. 

2. Rekomenduojama Taisykles papildyti: nustatyti subjektus, galinčius kreiptis dėl 

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų skyrimo; numatyti galimybę lėšas naudoti savivaldybės 

funkcijoms įgyvendinti, esant Taisyklėse nurodytiems atvejams; apibrėžti su prašymu teikiamų 

dokumentų, pagrindžiančių patirtus nuostolius ir išlaidas, sąrašą; nustatyti atlyginamų nuostolių 

dalies dydžio nustatymo principus. 

 

 

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Mockienė, tel. (8 46)  39 60 21, el. p. egle.mockiene@klaipeda.lt 
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ  

PATEIKTŲ KPT IŠVADŲ APIBENDRINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 
Įstaigos pavadinimas Išvados numeris Sritis 

1. 
Klaipėdos Adomo Brako dailės 

mokykla 

2020-10-15 Nr. 

V10-44 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

2. 
Klaipėdos "Verdenės" 

progimnazija 
2020-10-15 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

3. 
Klaipėdos "Gilijos" pradinė 

mokykla 

2020-10-15 

Nr. ESI-63 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

4. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Dobiliukas" 

2020-10-15 

Nr. SI-40 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė minimali. 

5. 
Viešoji įstaiga „Klaipėdos 

butai“ 

2020-10-15 

Nr. 863 

Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės tyrimą, 

nustatyta, kad nežymi korupcijos tikimybė 

galima, tačiau ji prevenciškai kontroliuojama. 

6. 
Klaipėdos Vytauto Didžiojo 

gimnazija 
2020-10-15 

Mokinių priėmimo, paramos davimo ir 

panaudojimo bei socialinės paramos mokiniams 

teikimo srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nedidelė. 

7. 
Klaipėdos moksleivių 

saviraiškos centras 

2020-10-14 

Nr. D3-81 

Turto valdymo, naudojimo, disponavimo bei 

sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo srityse 

korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. 

8. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Pušaitė" 

2020-10-15 Nr. SI-

47 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

9. 
Biudžetinė įstaiga „Tautinių 

kultūrų centras“ 

2020-10-15 

Nr. S-49 

Finansuojamų VB ir SB lėšomis renginių, 

neformaliojo vaikų švietimo ir lietuvių kalbos 

organizavimo srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė valdoma. 

10. 
Biudžetinė įstaiga „Mažosios 

Lietuvos istorijos muziejus“ 

2020-10-16 

Nr. V5-13 

Tarnybinio automobilio valdymo ir disponavimo 

srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

11. 
Viešoji įstaiga „Jūrininkų 

sveikatos priežiūros centras“ 

2020-09-17 

Nr. S3-579 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo 

srityje, kitose įstaigos veiklos srityse didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

12. 
VšĮ Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras 

2020-10-14 

Nr. RS-1107 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

13. 
BĮ Klaipėdos miesto sporto 

bazių valdymo centras 
2020-10-14 

Viešųjų pirkimų vykdymo ir paslaugų teikimo 

srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

14. 
Viešoji įstaiga Klaipėdos miesto 

poliklinika 
2020-09-22 

Mokamų paslaugų teikimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

15. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Papartėlis“ 

2020-10-16  

Nr.  SI-16 

Maitinimo organizavimo srityje rizikos veiksniai 

nenustatyti 

16. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pagrandukas“ 

2020-10-15 

 

Viešųjų pirkimų vykdymo ir sutarčių su tiekėjais 

sudarymo, kontrolės bei  viešinimo srityse 

korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali.  

17. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Radastėlė“ 

2020-10-16 

Nr. SI-82 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

18. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Kregždutė“ 

2020-10-16  

Nr. S1-36 

Sutarčių su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais bei 

darbų rangovais sudarymo ir jų vykdymo srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

19. Klaipėdos „Varpo“ gimnazija 
2020-10-16 

Nr. V11-116 

Viešųjų pirkimų organizavimo ir gaunamos 

paramos apskaitos ir naudojimo srityse korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 
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20.  
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Puriena“ 

2020-10-17 

Nr. SI-78 

Patalpų suteikimo paslaugos laisvu įstaigos laiku 

srityje didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

21. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Versmė“ 

2020-10-16 

Nr. SI-94 

Vaikų maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

22. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

„Pingvinukas“ 
2020-10-15 

Viešųjų pirkimų vykdymo, maitinimo 

organizavimo bei priėmimo į pareigas pagal 

darbo sutartis srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimo veiksniai nenustatyti. 

23. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Šermukšnėlė“ 

2020-10-16 Nr. 

(2.5E)-ESI-4 

 

Gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, 

informacijos viešinimo ir atsiskaitymo srityje 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

24. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Volungėlė“ 

2020-10-16 

Nr. ESI-14 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos ir 

patalpų suteikimo srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė minimali. 

25. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Klevelis“ 

2020-10-15 

Nr. SI-27 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto 

inventorizacijos srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

26. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Vyturėlis“ 

2020-10-14 

Nr. SI-30 

Viešųjų pirkimų vykdymo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

27.  
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Traukinukas“ 

2020-10-15 

Nr. D13-33 

Paramos maisto produktais programos vykdymo 

srityje pasireiškimo tikimybė minimali. 

28. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Bitutė“ 

2020-10-14 

Nr. SI-31 

Viešųjų pirkimų organizavimo, vykdymo ir 

kontrolės srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė 

minimali. 

29. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Aitvarėlis“ 

2020-10-15 

Nr. ESI-43 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos 

srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė 

minimali. 

30. 
Klaipėdos "Viesulo" sporto 

centras 

2020-10-15  

Nr. (1.21.)-R2-166 

Viešųjų pirkimų vykdymo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta.  

31. 
Klaipėdos Valdo Knašiaus 

krepšinio mokykla 

2020-10-16  

Nr. R3-148 

Viešųjų pirkimų vykdymo srityje ir mokesčio už 

neformalųjį ugdymą rinkimo srityje didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

32. Klaipėdos „Medeinės“ mokykla 
2020-10-19 

Nr. S1-180 

Sveikatos apsaugos projektų vykdymo ir 

priežiūros bei sutarčių su prekių tiekėjais, 

paslaugų teikėjais bei darbų rangovais sudarymo 

ir jų vykdymo srityse rizikos veiksnių 

nenustatyta. 

33. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Linelis“ 

2020-10-15 

Nr. (2.4.)-SI-41 

Viešųjų pirkimų vykdymo ir maitinimo 

organizavimo srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybės vertinimo metu rizikos veiksniai 

nenustatyti. 

34. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Žuvėdra“ 
2020-09-30 

Įstaigos veiklos srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

35. Klaipėdos „Aitvaro“ gimnazija 
2020-10-15  

Nr. (1.15) SI-83 

Įstaigos veiklos srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė minimali. 

36. VšĮ „Klaipėdos šventės“ 
2020-10-15  

Nr. (1.16)1-191  

Įstaigoje korupcijos pasireiškimo tikimybė nėra 

didelė. 

37. 
Klaipėdos Simono Dacho 

progimnazija 

2020-10-15 

Nr. SI-231 

Gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, 

atsiskaitymo paramos teikėjams srityje korupcijos 

pasireiškimo nėra. 

38. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Švyturėlis“ 

2020-10-14 

Nr. SI-62 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė įstaigoje 

minimali. 

39. 
Klaipėdos „Santarvės“ 

progimnazija 

2020-10-15 

Nr. D3-84 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 
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40. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Nykštukas“ 

2020-10-15 

Nr. (2.4.E)SI-29 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

41. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Pakalnutė“ 

2020-10-16 

Nr. ESI-11 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

42. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Boružėlė“ 

2020-10-15 

Nr. SI-30 

Informacijos apie gautą  paramą viešinimo ir 

paramos lėšų tikslingo panaudojimo srityse 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

43. 
Klaipėdos Juozo Karoso 

muzikos mokykla 

2020-10-14 

Nr. SI-24 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

44. 
Klaipėdos Tauralaukio 

progimnazija 

2020-10-15 

 Nr. SI-77 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo nėra. 

45.  
Klaipėdos Maksimo Gorkio 

progimnazija 

2020-10-15 

Nr. (1.9.)D3-101 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

46. 
Klaipėdos „Smeltės“ 

progimnazija 

2020-10-15  

Nr. ESI-54 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

47. Klaipėdos Baltijos gimnazija 
2002-10-16 

Nr. SI-23 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

48. VšĮ „Klaipėda ID“ 
2020-10-16 

Nr. S20-47 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

49. 
Klaipėdos regos ugdymo 

centras 

2020-10-15 

Nr. SI-49 

Pasirinktose veiklos srityse korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

50. 
Klaipėdos Liudviko Stulpino 

progimnazija 

2020-10-16 

Nr. SI-173 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

51. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Pumpurėlis“ 

2020-10-15 

Nr. SI-32 

Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

52. 

 Klaipėdos senamiesčio 

pirminės sveikatos priežiūros 

centras 

2020-10-16 

Nr. 196-S 

Medicininių paslaugų prieinamumo ir teikimo  

bei farmacinių įmonių vaistų reklaminių renginių 

organizavimo srityse didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

53. 
Klaipėdos greitosios 

medicininės pagalbos stotis 
2020-10-16 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nedidelė. 

54. 
Klaipėdos Marijos Montessori 

mokykla-darželis 

2020-10-16 

Nr. SI-40 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

55. 
Klaipėdos suaugusiųjų 

gimnazija 

2020-10-15 

Nr. SI-144 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

56. BĮ "Gintaro" sporto centras 
2020-10-16 

Nr. D2-159 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

57. 
Klaipėdos lopšelis- darželis 

„Putinėlis“ 

2020-10-17 

Nr. SI-27 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

58. 
Klaipėdos Martyno Mažvydo 

progimnazija 

2020-10-16 

 

Priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį 

organizavimo, vykdymo ir kontrolės srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. 

59. Klaipėdos Litorinos mokykla 
2020-10-16 

Nr. SI-116 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

60. 
Klaipėdos "Varpelio" mokykla-

darželis 

2020-10-17 

 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė neegzistuoja. 

61. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Šaltinėlis" 

2020-10-16 

Nr. SI-82 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nedidelė ir kontroliuojama. 

62. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Čiauškutė" 

2020-10-16 

Nr. SI-96 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

63. 
Klaipėdos karalienės Luizės 

jaunimo centras 
2020-10-15 

Viešųjų pirkimų, paramos gavimo bei lengvatų už 

mokslą suteikimo srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

64. 
Klaipėdos "Vyturio" 

progimnazija 

2020-10-16  

Nr. SI-60 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 
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65. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Atžalynas" 

2020-10-15 

Nr. SI-23 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė minimali. 

66. Klaipėdos jūrų kadetų mokykla 2020-10-16 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė priėmimo į 

darbą pagal darbo sutartis organizavimo, 

vykdymo ir kontrolės srityje neegzistuoja. 

67. 
VšĮ Klaipėdos turizmo ir 

kultūros informacijos centras  

2020-10-17 

Nr. SR 2020-55  

Įstaigos veikloje nėra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

68. 
Klaipėdos pedagoginė 

psichologinė tarnyba 
2020-10-16 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė yra žema. 

 

69. 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

etnokultūros centras 
2020-10-17 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nedidelė. 

70. 
Klaipėdos Prano Mašioto 

progimnazija 

2020-10-17 

Nr. SI-187 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

71. Klaipėdos Vydūno gimnazija 2020-10-15 
Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

72. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Žiburėlis" 
2020-10-17 Nepateikė 

73. Klaipėdos darželis "Gintarėlis" 
2020-10-17 

Nr. SI-31 

Viešųjų pirkimų srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė minimali. 

74. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Želmenėlis" 

2020-10-16  

Nr. SI-47 

Darbuotojų priėmimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė didelė nenustatyta. 

75. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Rūta" 

2020-10-16  

Nr. SI-54 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

76. 
Klaipėdos lopšelis-darželis "Du 

gaideliai" 
2020-10-17 Nepateikė 

77. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Alksniukas" 
2020-10-16 

Viešųjų pirkimų srityje ir darbuotojų priėmimo 

srityje rizikos veiksniai nenustatyti. 

78. 
Klaipėdos miesto savivaldybės 

kultūros centras Žvejų rūmai 
2020-10-16 

Viešųjų pirkimų srityje ir darbuotojų darbo 

karantino metu srityse korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nedidelė 

79. Klaipėdos Vitės progimnazija 
2020-10-16 

Nr. SI-213 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

80. 
Klaipėdos "Versmės" 

progimnazija 
2020-10-16 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

81. 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

koncertinė įstaiga Klaipėdos 

koncertų salė 

2020-10-16 

Nr. R4-118 

Paslaugų teikimo srityje korupcijos pasireiškimo 

tikimybė nenustatyta. 

82. 
Klaipėdos "Vėtrungės" 

gimnazija 

2020-10-16 

Nr. SI-121 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

83. 

Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

miesto lengvosios atletikos 

mokykla 

2020-10-16  

Nr. S-60 

Viešųjų pirkimų vykdymo ir paslaugų teikimo 

srityse korupcijos pasireiškimo tikimybė 

nenustatyta. 

84. 
Klaipėdos vaikų laisvalaikio 

centras 

2020-10-17 

Nr. V6-166 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

85. 
Klaipėdos Jeronimo Kačinsko 

muzikos mokykla 

2020-10-16 

Nr. EV6-32 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

86. 
Klaipėdos Gedminų 

progimnazija 

2020-10-16 

Nr. SI-117 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nėra. 

87. 
Klaipėdos "Pajūrio" 

progimnazija 

2020-10-16 

Nr. SI-155 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

88. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Sakalėlis" 
2020-10-16 

Informacijos apie gautą paramą viešinimo ir 

paramos lėšų tikslingo panaudojimo srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 
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89. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Inkarėlis" 

2020-10-16 

Nr. SI-45 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos 

srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė 

minimali. 

90. 
Klaipėdos "Žemynos" 

gimnazija 
2020-10-19 

Mokinių priėmimo ir asmenų įdarbinimo srityse 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

91. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Eglutė" 

2020-10-16 

Nr. ESI-33 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

92. Klaipėdos "Aukuro" gimnazija 
2020-10-16 

Nr. V13-185 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

93. 
Klaipėdos "Gabijos" 

progimnazija 

2020-10-16 

Nr. SI-73 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nėra. 

94. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Giliukas" 

2020-10-16 

Nr. SI-68 

Informacijos apie gaunamą paramą viešinimo ir 

paramos lėšų tikslingo panaudojimo srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

95.  
Biudžetinė įstaiga Klaipėdos 

futbolo sporto mokykla 

2020-10-15 

Nr.137 

Viešųjų pirkimų ir mokesčio už neformalųjį 

ugdymą mokėjimo srityse korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

96. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Žilvitis" 

2020-10-16 

Nr. SI-76 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

97. 
Klaipėdos Hermano 

Zudermano gimnazija 

2020-10-14 

Nr. SI-54 

Gaunamos paramos apskaitos, naudojimo srityje 

korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. 

98. 
Klaipėdos lopšelis - darželis 

"Žiogelis" 

2020-10-14 

Nr. SI-63 

Maitinimo organizavimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė nenustatyta. 

99. 
Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuras 
2020-10-14 

Atlikus veiklos sričių vertinimą korupcijos 

pasireiškimo tikimybė maža. 

100. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Liepaitė" 

2020-10-15 

Nr. ESI-38 

Turto valdymo ir naudojimo srityje korupcijos 

pasireiškimo tikimybė minimali. 

101. 
Klaipėdos Sendvario 

progimnazija 
2020-10-14 

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nenustatyta 

102. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Svirpliukas" 

2020-10-14 

Nr. SI-27 

Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nenustatyta 

103. 
Klaipėdos "Žaliakalnio" 

gimnazija 

2020-10-14 

Nr. R2-81 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta, 

todėl išvados nėra teikiamos. 

104. 
Klaipėdos lopšelis-darželis 

"Berželis" 

2020-10-14 

Nr. SI-32 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacijos 

srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė 

minimali. 

 

________________________ 


