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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 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 (10
lapų).

Sritis.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  ilgalaikio  materialiojo  turto  (vaistinių)  nuomos
konkursų organizavimas  ir vykdymas. 

Laikotarpis. 2020 m. IV ketvirtis–2021 m. III ketvirtis, atskirais atvejais analizuoti ir kitų
laikotarpių duomenys. 

Subjektas. KPT  nustatymą  ir  vertinimą  atliko  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Alma Karčauskienė.

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, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, 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;
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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
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
ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursus, dėl kurių kyla teisminiai ginčai ir nėra nuomininkų
kaitos. 
           Vertinant Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos veiklos, vykdant Klaipėdos miesto
savivaldybės  ilgalaikio  materialiojo  turto  nuomą,  sritį,  vertinta  ar  tarnautojams  priskiriamos
funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo  tvarka bei atsakomybė išsamiai reglamentuoti,
ar  valstybės   tarnautojams   suteikti  įgaliojimai  ir  suteiktos  kitos  papildomos  teisės  gali  būti
priskirtini prie veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

Lietuvos  Respublikos  vietos  savivaldos  įstatymo  6  str.  3  p.  nustatytos  savarankiškosios
savivaldybių  funkcijos  –savivaldybei   nuosavybės  teise  priklausiančios  žemės  ir  kito  turto
valdymas,  naudojimas  ir  disponavimas  juo.  Šio  įstatymo  16  str.  2  d.  26  p.  nustatyta  išimtinė
savivaldybės tarybos 
kompetencija  –  sprendimų  dėl  disponavimo  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančiu  turtu
priėmimas, šio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos taisyklių nustatymas, išskyrus
atvejus, kai tvarka yra nustatyta įstatymuose ir jų pagrindu priimtuose kituose teisės aktuose. 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo
juo  įstatymu  15  str.  3  d.  nustatyta,  kad  savivaldybės  taryba  nustato  savivaldybės  ilgalaikio
materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarką. 

Analizuojamu laikotarpiu galiojo  Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio
9 d.  Nr.T2-54 sprendimu patvirtintas  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  materialiojo  turto  nuomos
tvarkos  aprašas  (toliau  –KMS  materialiojo  turto  nuomos  tvarkos  aprašas),  kuris  reglamentuoja
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  nuosavybės  teise  priklausančio  materialiojo  turto  viešo  nuomos
konkurso  ir  nuomos  be  konkurso  tvarką  ir  sąlygas,  nuomų  sutarčių  sudarymo,  pratęsimo,
nutraukimo sąlygas,  Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir  įstaigų patikėjimo teise  valdančių
turtą, pareigas organizuojant nuomos konkursus.
   Klaipėdos miesto savivaldybės turtas, kuris nenaudojamas Klaipėdos miesto savivaldybės
funkcijoms  atlikti,  išnuomojamas  viešo  konkurso  būdu,  išskyrus  atvejus,  Klaipėdos  miesto
savivaldybės turtas išnuomojamas be konkurso Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 str. 2 d. 2-7 p. nurodytais atvejais.
 Sprendimus  dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  turto  nuomos  konkurso  būdu  priima
Klaipėdos miesto savivaldybės taryba, o konkursus organizuoja turto valdytojai,  vadovaudamiesi
aukščiau minimu KMS materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu.  
         Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos apraše nustatyta, nuomojant
Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  valdomą  turtą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
administracijos  skyrius,  atsakingas  už  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  nuosavybės  teisė
priklausančio  turto valdymą,  naudojimo ir  disponavimą juo,  kontroliuoja  ir  užtikrina  Klaipėdos
miesto savivaldybės turto nuomos sutarčių vykdymą, užtikrina, kad Klaipėdos miesto savivaldybės
materialiojo turto nuomos konkursai būtų organizuojami ir vykdomi  teisės aktuose nustatytomis
sąlygomis ir terminais. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje šitas funkcijas vykdo Turto



3

valdymo skyrius. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. vasario
21 d. įsakymu Nr. AD1-264 patvirtintus šio skyriaus nuostatus vienas iš skyriaus uždavinių yra
užtikrinti efektyvų Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise
valdomo valstybinio turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo. 

Turto valdymo skyriui vadovauja skyriaus vedėjas. Analizuojamu laikotarpiu galiojo 2020
m. birželio 30 d. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.PAD-86
patvirtinti  Turto valdymo skyriaus: vedėjo pareigybės aprašymas,  vienos iš pagrindinių funkcijų
vadovauti  struktūrinio  padalinio  veiklos  vykdymui,  priimti  su  struktūrinio  padalinio  veikla
susijusius sprendimus ir pan., vyriausiųjų specialistų pareigybių aprašymai, kurių funkcijose yra ir
šios:  rengti  medžiagą  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  nekilnojamojo  turto  nuomos  konkursams
organizuoti ir vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti ilgalaikio materialiojo turto nuomos
nuompinigių  dydį,  rengti  nuolatinės  turto  ir  įsipareigojimų  komisijos  posėdžių  dokumentus,
protokoluoti komisijos posėdžius, atlikti komisijos priimtų sprendimų vykdymo kontrolę.

Nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo ir jų mokėjimo tvarkos
aprašas patvirtintas   Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 19
d.  įsakymu  Nr.  AD1-758,  kuris  reglamentuoja  savivaldybės  Klaipėdos  miesto  savivaldybės
negyvenamųjų  pastatų,  patalpų  ir  statinių  bei  kito  ilgalaikio  ir  trumpalaikio  materialiojo  turto
nuompinigių dydžio nustatymo tvarką. 
        Viešajam turto nuomos konkursui organizuoti turto valdytojas sudaro nuolatinę arba laikiną
turto nuomos konkurso komisiją iš ne mažiau kaip 3 narių – Turto valdytojo darbuotojų. Komisijos
narys, kuriam netaikomas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje
tarnyboje įstatymas, privalo nusišalinti nuo dalyvavimo turto nuomos konkurso procese, jeigu jis
asmeniškai  suinteresuotas  turto  nuomos  konkurso  rezultatais.  Komisijai  aptarnauti  skiriamas
sekretorius. 

Klaipėdos miesto savivaldybės Administracijos direktorius 2020-07-17 įsakymu  Nr.AD2-
1293 patvirtinta  nuolatinės turto nuomos konkurso komisija  (toliau-Komisija)  ir nuolatinės turto
nuomos  konkurso  komisijos  darbo  reglamentas,  kuriame  nustatyta  Komisijos  uždaviniai  ir
funkcijos, teisės ir pareigos bei darbo organizavimas. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos  įstatymais, KMS materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu.
        Viešąjį turto nuomos konkursą Komisija gali inicijuoti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai
priėmus  sprendimą  dėl  turto  nuomos.  Vadovaudamasi  Klaipėdos  miesto  savivaldybės   tarybos
sprendimu, turto valdytojas tvirtina viešojo nuomos konkurso sąlygas, kurios ne vėliau kaip per 5
darbo dienas nuo jų patvirtinimo turi būti paskelbtos turto valdytojo interneto svetainėje ir bent
vienoje visuomenės informavimo priemonėje.
            Šiai dienai sudarytos 37 Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos sutartis. 

Analizuojamu laikotarpiu buvo organizuojami ir vykdomi 4 viešieji nuomos konkursai 2 iš
jų vaistinės veikloms: 

Klaipėdos miesto  savivaldybės  administracija  2020 m. rugpjūčio  22 d.  paskelbė  (miesto
dienraštyje  „Klaipėda“  ir  KMS  interneto  svetainėje  adresu  www.klaipeda.lt  →  savivaldybė
→administracija  →turto  valdymas→Savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančio  ilgalaikio
materialiojo turto nuoma) viešą savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų (70,85 kv. m)
Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje konkursą penkeriems metams, farmacijos, medicinos ir ortopedinių
prekių,  kosmetikos  ir  tualeto  reikmenų  mažmeninei  prekybai  vykdyti.  Šios  patalpos  Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.  T2-30 „Dėl  Klaipėdos miesto
savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ yra įtrauktos į nuomojamo turto sąrašą. KMS
nuosavybės  teise priklausančio  materialiojo  turto nuomos sąlygos ir  tvarka įtvirtintos  Klaipėdos
miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-54 pagrindu patvirtintame
KMS materialiojo turto nuomos tvarkos apraše ir Aprašo 11 punkto pagrindu sudarytose Klaipėdos
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. AD2-1488
patvirtintose pastato – sandėlio Galinio Pylimo g. 3, Klaipėdoje, nuomos sąlygose (toliau-nuomos
sąlygos). Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio
19 d.  įsakymu Nr.  AD1-758,  patvirtintą  nuompinigių už savivaldybės  materialiojo  turto nuomą
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skaičiavimo  ir  jų  mokėjimo  tvarką,  paskaičiuotas  pradinis  nuompinigių  dydis  už  1  kv.  metrą
bendrojo  nuomojamų patalpų plotą. Nuomos sąlygose numatyta - planuojamo turto apžiūra 2020
m. rugpjūčio 28 d. nuo 9 iki 10 val., paraiškų dalyvauti konkurse registracija 2020-09-04 nuo 9 iki
10  val.,   komisijos  posėdžio  data  ir  vieta:  2020  m.  rugsėjo  4  d.  10.30,  Klaipėdos  miesto
savivaldybės administracijos patalpose.  Konkursas ne įvyko, kadangi 2020-09-04 Nr. ADM-420
KMS administracijos nuolatinės turto nuomos komisijos sprendimu atsižvelgiant į gautą 2020-09-
03  Klaipėdos  apygardos  teismo  2020-09-03  nutartį  civilinėje  byloje,  sustabdytas
turto-pastato/sandėlio Galinio Pylimo g.3, Klaipėdoje, bendrasis plotas 70,85 kv.m.- viešo nuomos
konkurso procedūros. 
             Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugpjūčio 28 d. paskelbė (dienraštyje
„Vakarų ekspresas“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.klaipeda.lt
→ savivaldybė →administracija →turto valdymas →Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio
ilgalaikio  materialiojo  turto  nuoma)  viešą  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausančių
negyvenamųjų  patalpų  (61,75 kv.  m) Liepojos  g.  49,  Klaipėdoje  konkursą penkeriems metams,
farmacijos, medicinos ir ortopedinių prekių, kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninei prekybai
vykdyti. Šios patalpos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.
T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ yra įtrauktos į
nuomojamo  turto  sąrašą.  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  nuosavybės  teise  priklausančio
materialiojo turto nuomos sąlygos ir tvarka įtvirtintos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020
m. balandžio 9 d. sprendimo Nr. T2-54 pagrindu patvirtintame .
           KMS materialiojo turto nuomos tvarkos apraše ir Aprašo 11 punkto pagrindu sudarytose
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr.
AD2-1518  patvirtintose  negyvenamųjų  patalpų  Liepojos  g.  49,  Klaipėdoje,  nuomos  sąlygose
(toliau-nuomos  sąlygos)  ir  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2020 m.
rugsėjo  9  d.  įsakymu  Nr.  AD2-1592  „Dėl  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos
direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. AD2-1518 dėl turto nuomos sąlygų patvirtinimo“
pakeitime.    Vadovaujantis  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktorius  2020  m.
birželio 19 d. įsakymu Nr. AD1-758, patvirtintą nuompinigių už savivaldybės materialiojo turto
nuomą skaičiavimo ir jų mokėjimo tvarką, paskaičiuotas pradinis nuompinigių dydis už 1 kv. metrą
bendrojo nuomojamų patalpų plotą. Nuomos sąlygose numatyta planuojamo turto apžiūra 2020 m.
rugsėjo 7 d. nuo 9 iki 10 val., paraiškų dalyvauti konkurse registracija - 2020-09-11 nuo 9 iki 10
val., bei nustatyta komisijos posėdžio data ir vieta: 2020 m. rugsėjo 11 d. 10.30  Klaipėdos miesto
savivaldybės.
           Konkursas  ne  įvyko,  kadangi  2020-09-10  Nr.  ADM-431  Klaipėdos  savivaldybės
administracijos  nuolatinės   turto  nuomos komisijos  sprendimu atsižvelgiant  į  gautą  2020-09-10
Klaipėdos   apygardos  teismo 2020-09-09  nutartį  civilinėje  byloje,  sustabdytas  negyvenamosios
patalpos  Liepojos  g.  49  Klaipėda,  bendrasis  plotas  61,75  kv.  m.-  viešo  nuomos  konkurso
procedūros. 
           Dėl abiejų aukščiau minėtų konkursų sustabdymo buvo parengti skelbimai ir patalpinti
Klaipėdos miesto savivaldybės  internetiniame puslapyje, t. p. užklijuoti skelbimai ant savivaldybės
įėjimo durų, bei kabineto durų, kur turėjo įvykti konkursas, kadangi pranešimai iš Teismo buvo
gauti dieną prieš konkursą ir nespėta informacija paskelbti dienraščiuose. 
            Manytina,  kad vadovaujantis  esamais teisės aktais  pakankamai reglamentuota KMS
materialiojo turto nuomos konkursų procedūros, nurodyti procedūras vykdantys subjektai, apibrėžta
jų  kompetencija  ir  turimi  atlikti  veiksmai.  Pažymėtina,  kadangi  minėtų  nuomos   konkursų
procedūros  buvo  sustabdytos  konkursų  paskelbimo  metu,  tai  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
numatytoje veiklos srityje nebuvo įvertinta pilna apimtimi.
             Pažymėtina, kad analizuotų konkursų nuomos sąlygose, bei skelbimuose nustatyti terminai
dėl komisijos posėdžio, neatitinka KMS materialiojo turto nuomos tvarkos apraše 17 p. nurodytų
reikalavimų, kad „Komisijos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas  nuo paskutinės
dalyvių  registravimo dienos,  nurodytos  nuomos sąlygose“,  abiejų  konkursų komisijos  posėdžiai
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numatomi tą pačią dieną kaip ir registracija. Skelbiant konkursą turi būti laikomasi visų terminų -
tiek apžiūros, tiek registracijos, tiek konkurso vykdymo (vokų atplėšimo). 
             Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus priimti teisės aktai,
susiję  su vertinamos  veiklos  sritimi  periodiškai  peržiūrimi  ir  pagal  poreikį  keičiami  (pasikeitus
teisės aktams, radus teisinio reglamentavimo spragų ir pan.)
            Informacija apie nuomojamą ir išnuomotą Klaipėdos miesto savivaldybės srityje turtą,
nuomai taikomus teisės aktus viešai skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje
https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise
priklausančio-ilgalaikio-materialiojo-turto-nuoma/2532. 

Išvados ir siūlymai:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto (vaistinių) nuomos konkursų 
organizavimo  ir vykdymo srityje, korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali,  rizika, susijusi su
korupcijos pasireiškimu, yra valdoma.
2. Skelbiant viešus nuomos konkursus, laikytis visų terminų - tiek apžiūros, tiek registracijos,
tiek konkurso vykdymo (vokų atplėšimo), patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020
m. balandžio 9 d.Nr.T2 54 sprendimu Klaipėdos miesto savivaldybės materialiojo turto nuomos
tvarkos apraše.
3. Rekomenduojama paviešinti Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje  Klaipėdos 
miesto  savivaldybės  administracijos  direktorius  2020  m.  birželio  19  d.  įsakymu  Nr.  AD1-758,
patvirtintą  nuompinigių  už  savivaldybės  materialiojo  turto  nuomą  skaičiavimo  ir  jų  mokėjimo
tvarkos aprašą.

Savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas

https://www.klaipeda.lt/lt/administracija/turto-valdymas/savivaldybei-nuosavybes-teise
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KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ PATEIKTŲ KORUPCIJOS
PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS IŠVADŲ APIBENDRINIMAS

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  (toliau  –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 (-ys)

Išvados

1. AB  „Klaipėdos
vanduo“

2021-09-
10  Nr.
2021/S.4-
5/1.E-
3024

Darbuotojų
atrankos  ir
įdarbinimo
srityje.

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra
galima.
 Siūloma  1.  Aiškiai  vidiniais  teisės
aktais  apibrėžti  atrankos  procesus,
sprendimų  priėmimus,  atsakingus
asmenis.  Kadangi  Bendrovėje  taikomi
keli  atrankos  būdai,  nustatyti  aiškius
kriterijus  kada   ir  koks  būdas  yra
naudojamas. 
2.Naujai  priimam  darbuotojui  atlygio
nustatymas  yra  pakankamai
reglamentuotas  vidiniu teisės  aktu.  Yra
nustatytos  atlygio  ribos  į  kurias
Bendrovė  orientuojasi  nustatydama
atlygį.
3.Korupcijos  pasireiškimo  tikimybę
vertinamoje  veiklos  srityje  mažina
Bendrovėje  patvirtinta  nulinės
tolerancijos  korupcijai  politika,  Etikos
kodeksas,  generalinio  direktoriaus
patvirtintas  pareigų  sąrašas,  dėl  kurių
privaloma deklaruoti privačius interesus.
Siūloma  į  naujai  priimamo  darbuotojo
privalomai  supažindinti  tvarkų  sąrašą
įtraukti  Bendrovės  patvirtintą  nulinės
tolerancijos  korupcijai  politiką,
nurodant,  jos  viešą  prieinamumą
Bendrovės  interneto  svetainėje
https://www.vanduo.lt/korupcijos-
prevencija.  
4.Siekiant  didinti  galimo  nepotizmo
kontrolę  Bendrovėje  arba užkirsti  kelią
nepotizmo  pasireiškimui,  siūloma
nustatyti  tvarką,  pagal  kurią  į
vadovaujamas  pareigas  atrinktas
kandidatas,   pateiktų  nustatytos formos
privačių  interesų  deklaraciją  dar  iki
darbo sutarties su juo sudarymo.
5.Bendrovės  vidaus  teisės  aktuose  bei
darbuotojų  pareiginėse  instrukcijose



konkretizuoti  darbuotojų  uždavinius
susijusius su darbuotojų atranka.

2. UAB „Klaipėdos
autobusų
parkas“

2021-09-
09 Nr. R1-
6726

Viešų  ir
privačių
interesų
derinimo srityje

Nustatyti  korupcijos rizikos veiksniai  –
nereglamentuota  nusišalinimo
procedūra.  siūloma –  papildyti  UAB
„Klaipėdos  autobusų  parkas“  Pirkimo
taisyklių  nuostatas  aiškiai
reglamentuojant  viešųjų  pirkimų
procedūrose  dalyvaujančių  asmenų
nusišalinimo procedūrą. 

3. UAB  „Gatvių
apšvietimas“

2021-09-
10  Nr.S-
21/298

Personalo
valdymo  ir
administravimo
srityje

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali.

4. UAB  „Naujasis
turgus“

2021-09-
09  Nr.  S-
(4.4)-67

Pirkimų
organizavimo ir
vykdymo
srityje

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra

5. UAB „Klaipėdos
regiono  atliekų
tvarkymo
centras“ 

2021-09-
14  Nr.
(1.10)-2R-
943

KRATC
paramos  lėšų
skyrimo  ir
teikimo  tvarkos
srityje

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali  ir  taikomos  priemonės
korupcijos  rizikos  veiksniams  valdyti
yra pakankamos.

6. AB  „Klaipėdos
energija“

2021-09-
10  Nr.R-
02E-1903

1.Asmenų
įdarbinimas;
2.Atlygio
darbuotojams
nustatymas;
3.Nepotizmo  ir
kronizmo
kontrolė.

Korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra
maža.  Planuojama:
1.  Parengti  Darbuotojų  priėmimo,
perkėlimo,  atleidimo tvarkos  aprašą.  2.
Atnaujinti Darbo apmokėjimo sistemą. 

7. UAB  „Senasis
turgus“

2021-09-
16 

Darbuotojų
tolerancijos
korupcijai
lygio nustatymo
tyrimas

Korupcijos  pasireiškimo  galimybė
minimali

8. UAB
„Vildmina“

Nepateikė

9. SĮ  „Debreceno
vaistinė“

KPT išvadas pateikusios Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigos:

Nr. Įmonės pavadinimas Išvados  data  ir
Nr. 

Analizuota sritis (-ys)

1. Viešojo  įstaiga
„Klaipėdos butai“

2021-08-24  Nr.
452

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  (toliau-
Savivaldybė)  gyvenamųjų  patalpų  nuomos
viešųjų  paslaugų  teikimo  ir  vykdymo  pagal
sutartį  su  Savivaldybe  srityje.  Nežymi
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  galima,
tačiau ji prevenciškai kontroliuojama.

2. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  miesto
globos namai

2021-08-26  Nr.
SD1-60

Viešųjų  pirkimų  srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybė  vertinama kaip  maža.
Teisinis reglamentavimas ir jo įgyvendinimas
yra  pakankami,  kad  būtų  užkirstas  kelias



pasireikšti korupcijai.
3. Biudžetinė  įstaiga

Klaipėdos paplūdimiai
2021-08-24
SR-21/112

Viešųjų pirkimų, jų organizavimo ir vykdymo
srityje,  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali.

4. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  socialinių
paslaugų  centras
„Danė“

2021-08-25  Nr.
S-165-(1.10)

Tarnybinio transporto naudojimo srityje ir 
senyvo  amžiaus  asmenų  skyriaus  dienos
socialinės  globos  institucijoje  paslaugoms
gauti,  asmenų  įrašomų  į  eilę  srityje,
korupcijos apraiškų neaptikta.

5. Klaipėdos  lopšelis  –
darželis „Papartėlis“

2021-08-26
Nr.ESI-11

Darbuotojų  pareigybių,  jų  aprašymų,  darbo
grafikų  sudarymo  srityje  korupcijos  rizikos
veiksniai nenustatyti.

6. Klaipėdos  lopšelis  –
darželis „Boružėlė“

2021-08-17
Nr.SI-91

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

7. Klaipėdos  miesto
savivaldybės
koncertinė  įstaiga
koncertų salė

2021-08-30
Nr. R4-109

Viešųjų pirkimų susijusiu su sudarytų sutarčių
viešinimu  srityje,  korupcijos  pasireiškimo
tikimybės  nėra,  korupcijos  rizikos  veiksniai
valdomi.

8. Klaipėdos  regos
ugdymo centras

2021-09-02
Nr.ESI-17

Viešųjų pirkimų vykdymo srityje, Maitinimo
organizavimo ikimokyklinio ugdymo grupėse
srityje,  remonto,  valymo  ir  higienos  prekių
naudojimo srityje, korupcijos rizikos veiksniai
nenustatyti.

9. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  miesto
lengvosios  atletikos
mokykla

2021-09-02
Nr. S-37(1.1.)

Viešųjų pirkimų vykdymo ir paslaugų teikimo
vykdymo  srityse,  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė nenustatyta.

10. Viešoji  įstaiga
Klaipėdos  miesto
poliklinika

2021-09-06 Mokamų  paslaugų  teikimo  tvarkos  srityje,
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra
minimali.

11. Klaipėdos  miesto
savivaldybės
etnokultūros centras

2021-09-10  Nr.
(3.4) SD-54

Viešųjų pirkimų vykdymo srityje, korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

12. Viešoji  įstaiga
Jūrininkų  sveikatos
priežiūros centras

2021-09-07
Nr.S3-697

Medicininių  paslaugų  (mokamų/nemokamų)
prieinamumo ir tiekimo, dokumentų, teikiamų
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybai
(NDNT)  parengimo,   nepakankamu  teisės
aktų  išmanymu  ir  jų  taikymo  (Pvz.
gydytojams  skiriant  kompensuojamuosius
vaistinius  preparatus  ir  medicinos  pagalbos
priemones),didelių  gydytojų  darbo  krūvių
paskirstymo, kurio rezultatas galimos klaidos
(tikrinant paciento draustumą ir kt.  atvejais),
viešųjų  pirkimų,  farmacinių  įmonių  vaistų
reklaminių  renginių  organizavimo  srityse
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

13. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Pagrandukas"

2021-09-06
Nr.  (2.4.E)  –
ESI-28

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
inventorizacijos  srityje,  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  yra  minimali  ir
nereikalaujanti  papildomų  prevencijos
priemonių.

14. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Berželis"

2021-09-03 
Nr.ESI-13

Maitinimo  organizavimo  srityje  korupcijos
rizikos veiksniai nenustatyti.



15. Klaipėdos  Hermano
Zudermano gimnazija

2021-09-07
Nr. E-SI-18

Interesų konfliktų valdymo srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė neegzistuoja.

16. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Giliukas"

2021-09-08 Nr. 
SIE-11

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

17. Klaipėdos  moksleivių
saviraiškos centras

2021-09-10  Nr.
(1.7)D3-40

Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė maža.

18. Klaipėdos  Vydūno
gimnazija

2021-09-10 
Nr.S1-122

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė maža, rizikos veiksniai
nenustatyti.

19. Klaipėdos  Baltijos
gimnazija

2021-09-10
Nr. SI-184

Gimnazijoje  gaunamos  paramos  apskaitos
naudojimo  srityje korupcijos  pasireiškimo
tikimybė minimali.

20. Klaipėdos  miesto
visuomenės  sveikatos
biuras

2021-09-10
Nr.S-269

Biuro  viešųjų  pirkimų  organizavimo  ir
vykdymo srityje  korupcijos  rizikos  veiksniai
nenustatyti.

21. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Želmenėlis"

2021-09-08
Nr.SI-48

Numatytų  lėšų,  skirtų  darbuotojų
kvalifikacijos  tobulinimui  korupcijos  rizikos
srityje rizikos veiksniai nenustatyti.

22. Klaipėdos  miesto
sporto  bazių  valdymo
centras

2021-09-06
Nr.38E

Viešųjų  pirkimų  ir   paslaugų  teikimo
vykdymo  srityse korupcijos  pasireiškimo
tikimybės nenustatyta.

23. Klaipėdos  lopšelis  -
darželis "Žiogelis"

2021-09-09
Nr.SI-29

Informacijos apie gautos paramos viešinimą ir
paramos  lėšų  tikslingą  panaudojimą  srityje
korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.

24. Klaipėdos  jūrų  kadetų
mokykla

2021-09-09
Nr.S1(4.2E)-5 

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė maža, rizikos veiksniai
nenustatyti.

25. Klaipėdos  miesto
savivaldybės  kultūros
centras Žvejų rūmai

2021-09-09
Nr. 3R-200

Naujų darbuotojų priėmimo  ir  savivaldybės
ilgalaikio  nematerialiojo  turto  panaudojimo
srityje, korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta.

26. Klaipėdos  "Verdenės"
progimnazija

2021-09-09 Viešųjų  pirkimų  (panaudojant  valstybės  ir
savivaldybės  biudžetų  bei  Europos Sąjungos
lėšas) inicijavimo, organizavimo, vykdymo ir
kontrolės srityje, valdomo turto naudojimo ir
disponavimo srityje, korupcijos  pasireiškimo
tikimybė maža.

27. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Puriena"

2021-09-09
Nr.ESI-88

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

28. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Eglutė"

2021-09-09
Nr.ESI-24

Tikslingo  paramos  lėšų  panaudojimo  ir
informacijos  apie  paramos  panaudojimo
viešinimo srityse  korupcijos rizikos veiksniai
nenustatyti.

29. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Pumpurėlis“

2021-09-09
Nr.ESI-9

Įstaigos  ilgalaikio  ir  trumpalaikio  turto
inventorizacijos  srityje  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  yra  minimali  ir
nereikalauja  imtis  papildomų  prevencijos
priemonių.

30. Klaipėdos  "Pajūrio"
progimnazija

2021-09-09
Nr.SI-151

Mokinių priėmimo, socialines pagalbos jiems
skyrimu, mokytojų priėmimo į darbą ir darbo
krūvio  (etato)  jiems  sudarymo,  viešųjų
pirkimų,  turto  valdymo,  naudojimo  ir
disponavimo  juo,  mokinių  maitinimo
organizavimo srityse  korupcijos pasireiškimo
tikimybė yra minimali.



31. Klaipėdos "Vėtrungės"
gimnazija,

2021-09-10
Nr.ES-12

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

32. Klaipėdos  miesto
savivaldybės  kontrolės
ir audito tarnyba

2021-09-10  Nr.
KAT-13-(3.4)-
62

Viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra
minimali. 

33. Viešoji  įstaiga
Klaipėdos  psichikos
sveikatos centras

2021-09-10
Nr.RS-1041

Mokamų paslaugų teikimo srityje korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  yra  minimali  ir  yra
valdoma.

34. Biudžetinė  įstaiga
Neįgaliųjų  centras
"Klaipėdos lakštutė"

2021-09-10
Nr.S-169

Tarnybinio transporto valdymo ir  naudojimo
bei  netarnybinių  automobilių  naudojimo
srityje korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra
minimali.

35. Klaipėdos  "Versmės"
progimnazija

2021-09-10
Nr.SI-112

Švietimo,  viešųjų  pirkimų,  disponuojamų
materialinių  išteklių  panaudojimo,  asmenų,
dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijų, darbo
pobūdžio,  atsakomybės  ir  atskaitomybės
srityse korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta.

36. Klaipėdos  Martyno
Mažvydo progimnazija

2021-09-10
Nr.SI-231

Interesų konfliktų valdymo srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

37. Viešoji  įstaiga
Klaipėdos  vaikų
ligoninė

2021-09-10
Nr.478 (1.21)

Darbuotojų interesų konfliktų valdymo srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

38. Viešoji  įstaiga
Klaipėdos  turizmo  ir
kultūros  informacijos
centras

2021-09-10
Nr.SR21/E30

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

39. Klaipėdos  darželis
"Gintarėlis"

2021-09-10
Nr.SI-31

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

40. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Liepaitė"

2021-09-06  Nr.
ESI-32

Turto valdymo ir naudojimo srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

41. Klaipėdos  "Vyturio"
progimnazija

2021-09-10
Nr.SI-76

Mokinių priėmimo, socialinės pagalbos jiems
skyrimo, mokytojų priėmimo į darbą ir darbo
krūvio  (etato)  jiems  sudarymo,  viešųjų
pirkimų,  turto  valdymo,  naudojimo  ir
disponavimo  juo,  mokinių  maitinimo
organizavimo srityse korupcijos pasireiškimo
tikimybė maža.

42. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Linelis"

2021-09-10
Nr.SI-53

Vaikų  priėmimo,  priėmimo  į  pareigas  pagal
darbo  sutartį  organizavimo,  turto  ir  atsargų
pripažinimo naudoti,  jų  nurašymo,  išardymo
ir/ar  likvidavimo  srityse  korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimo metu  
rizikos veiksniai nenustatyti.

43. Klaipėdos  miesto
savivaldybės  tautinių
kultūrų centras

2021-09-10
Nr.S-28

Klaipėdos  miesto  tautinėms  bendrijoms
organizuojant  tradicinius  renginius,  kurie
įtraukti  į  Tautinių  kultūrų  centro  metų
kultūrinės  veiklos  programą,  netinkamai
naudojamų valstybės ir savivaldybės biudžeto
lėšas srityje korupcijos pasireiškimo galimybė
yra  galima.  Kontroliuoti,  kad  lankytojai
vykdytų  savo  įsipareigojimus,  atsakingai
lankytų užsiėmimus įpareigoti mokytoją laiku
pranešti  apie  grupių  lankytoją  sumažėjimą,
tokiu atveju imtis atitinkamų priemonių, kaip
grupes  uždarymas  ar  mokytojo  darbo



užmokesčio pakeitimas.
44. Klaipėdos  miesto

savivaldybės
Imanuelio  Kanto
viešoji biblioteka

2021-09-10
Nr.55

Viešųjų  pirkimų  organizavimo  srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės
nenustatyta.

45. Klaipėdos "Žemynos"
gimnazija

2021-09-10
nr.V18-98

Mokinių  priėmimo į  I  gimnazijos  klasikinio
ugdymo  klases,  asmenų  įdarbinimo,  viešųjų
pirkimų  srityse  korupcijos  pasireiškimo
tikimybės nenustatyta.

46. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Bitutė"

2021-09-10  Nr.
(1.15)-SI-45

Viešųjų  pirkimų  organizavimo,  vykdymo  ir
kontrolės  srityje  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė  minimali,  rizikos  veiksniai
nenustatyti.

47. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  "Gintaro"
sporto centras

2021-09-10  Nr.
D2-51

Viešųjų pirkimų ir paslaugų teikimo vykdymo
srityse  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės
vertinimo metu   rizikos veiksniai nenustatyti.

48. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Šermukšnėlė"

2021-08-30
Nr.SI-178

Viešųjų  pirkimų,  maitinimo  organizavimo
srityse  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
maža.

49. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  miesto
šeimos  ir  vaiko
gerovės centras

2021-09-10
Nr.ES-40

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

50. Klaipėdos  Sendvario
progimnazija

2021-09-09  Nr.
(4.3 E)-ES-8

Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali.

51. Klaipėdos  vaikų
laisvalaikio centras

2021-09-09
Nr.V6-149

Darbuotojų  funkcijų,  uždavinių,  darbo  ir
sprendimų priėmimo, viešųjų pirkimų srityse
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  vertinimo
metu  rizikos veiksniai nenustatyti.

52. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Atžalynas“

2021-09-09  Nr.
(2.4) SI-32

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  minimali   rizikos
veiksniai nenustatyti.

53. Klaipėdos  „Ąžuolyno“
gimnazija

2021-09-08
Nr.D3-180

Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali. 

54. Klaipėdos  lopšelis  –
darželis „Inkarėlis“

2021-09-07
Nr.SI-43

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
susijusios  su  mokinių  priėmimu,  socialinės
pagalbos jiems skyrimu, mokytojų priėmimu į
darbą ir darbo krūvio (etato) jiems sudarymu,
viešaisiais  pirkimais,  turto  valdymu,
naudojimu  ir  disponavimu  juo,  mokinių
maitinimo organizavimu ir pan.

55. Klaipėdos  miesto
pedagogų  švietimo  ir
kultūros centras

2021-09-08
Nr.V6-68

Viešųjų  pirkimų  organizavimo  srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
neegzistuoja.

56. Klaipėdos  „Varpo“
gimnazija

2021-09-08
Nr.EV11-64

Funkcijų  ir  atsakomybių  delegavimo
darbuotojams bei naujų darbuotojų priėmimo
į  darbą  srityse  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė neegzistuoja.

57. Klaipėdos  Simono
Dacho progimnazija

2021-09-07
Nr.SI-209

Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo,
atsiskaitymo  paramos  teikėjams  srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės
nenustatyta.

58. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Versmė“

2021-09-08
Nr.SI-82

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
rizikos veiksniai nenustatyti.



59. Klaipėdos  Maksimo
Gorkio progimnazija

22021-09-08 
Nr.(2.4E)-D10-
19

Mokinių priėmimo, socialinės pagalbos jiems
skyrimo, mokytojų priėmimo į darbą ir darbo
krūvio  (etato)  jiems  sudarymo,  viešųjų
pirkimų,  turto  valdymo,  naudojimo  ir
disponavimo  juo,  mokinių  maitinimo
organizavimo srityse korupcijos pasireiškimo
tikimybė minimali. 

60. Klaipėdos  lopšelio-
darželio „Švyturėlis“

2021-09-10 Turto  valdymo  ir  disponavimo,  maisto
produktų  sandėlio  inventorizacijos,  viešųjų
pirkimų  organizavimo  ir  vykdymo,
darbuotojų  paieškos  į  darbą,  viešųjų  ir
privačių  interesų  derinimo,  vaikų  priėmimo,
biudžeto  vykdymo  metinės  ataskaitos
viešinimo,  maitinimo  organizavimo  srityse
korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali.

61. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Ąžuoliukas“ 

2021-09-14  Nr.
ESI-15 (1.15E)

Darbuotojų  priėmimo  į  darbą  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

62. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Vyturėlis“

2021-09-14
Nr.SI-39

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
rizikos veiksniai nenustatyti.

63. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  miesto
nakvynės namai

2021-09-10  Nr.
(3.2.E) ES-283

Nakvynės namų darbo apmokėjimo sistemos
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta.

64. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Klevelis"

2021-09-10
Nr. ESI-21

Biudžetinių  lėšų  tikslingu  ir  racionaliu
panaudojimu  užtikrinant  teikiamų
ikimokyklinio  ugdymo  paslaugų  kokybės,
vaikų  priėmimo  srityje    korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  minimali,  rizikos
veiksniai nenustatyti.

65. Klaipėdos  „Pajūrio“
progimnazija

2021-09-09
Nr.SI-151

Mokinių  priėmimo, socialinės pagalbos jiems
skyrimo, mokytojų priėmimo į darbą ir darbo
krūvio   (etato)  jiems  sudarymo,  viešųjų
pirkimų,  turto  valdymo,  naudojimo  ir
disponavimo,  mokinių  maitinimo  srityse
korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali.

66. Klaipėdos  sutrikusio
vystymosi  kūdikių
namai

2021-09-10  Nr.
S-276

Personalo  administravimo,  organizavimo,
kontrolės ir interesų konfliktų valdymo srityse
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

67. Klaipėdos  „Gabijos“
progimnazija 

2021-09-10
Nr.SI-65

Viešųjų  pirkimų  srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybės nenustatyta.

68. Klaipėdos  Jeronimo
Kačinsko  muzikos
mokykla

2021-09-09
Nr.EV6-28

Turto  valdymo,  naudojimo  ir  disponavimo,
viešųjų  pirkimų  srityse  korupcijos
pasireiškimo tikimybė maža.

69. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Čiauškutė“

2021-09-03
Nr.SI-3

Viešųjų  pirkimų,  maitinimo  organizavimo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
maža.

70. Biudžetinė  įstaiga
Klaipėdos  miesto
socialinės  paramos
centras

2021-09-10
Nr.1.31-670

Panaudos  teise  priklausančio  valstybės  ir
pasitikėjimo teise valdomo savivaldybės turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo,  asmens
(šeimos)  socialinių  paslaugų  poreikio
nustatymo  ir  skyrimo  ir  senyvo  amžiaus
asmens  bei  suaugusio  asmens  su  negalia
socialinės  globos  poreikio  nustatymo,
socialinių  paslaugų  teikimo  gavėjams,
neleidžiant  darbuotojų  profesinėje
veiklojeturtinių  ir  neturtinių  sandorių  srityse
korupcijos tikimybė maža, bet egzistuoja.



71. Klaipėdos  „Varpelio“
mokykla-darželis

2021-09-10  Nr.
(2.4) ESI-11

Viešųjų  pirkimų  organizavimo  srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
neegzistuoja

72. Klaipėdos  miesto
savivaldybės  Mažosios
Lietuvos  istorijos
muziejus

2021-09-10
Nr. V5-19

Mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir
vykdymo  srityje  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė  maža,  korupcijos  rizikos  veiksnių
nenustatyta.

73. Klaipėdos  Vitės
progimnazija

2021-09-09  Nr.
S1-175

Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
minimali.

74. Klaipėdos  Litorinos
mokykla

2021-09-10  Nr.
S1-99

Viešųjų  ir  privačių  interesų  derinimo,
darbuotojų  priėmimo į  pareigas  pagal  darbo
sutartį,  organizavimo,  vykdymo  ir  kontrolės
srityse korupcijos  rizikos  veiksniai
nenustatyti.

75. Klaipėdos  miesto
savivaldybės „Aitvaro“
gimnazija

2021-09-10  Nr.
(1.15) SI-56

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

76. Klaipėdos  lopšelis  –
darželis „Nykštukas“

2021-09-06  Nr.
(2.4 E)SI-38

Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo,
informavimo,  viešinimo   srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybės veiksnių nėra.

77. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Pakalnutė“

2021-09-09
Nr.ESI-14

Turto  (žemės  sklypų,  pastatų  ir  statinių)  ir
įstaigai  priskirtos  valstybinis  žemės  ir  kito
turto  valdymo,  naudojimo  ir  disponavimo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta.

78. Klaipėdos  "Santarvės"
progimnazija

2021-09-09
Nr.D3-57

Turto  valdymo  ir  disponavimo,  biudžeto
sąmatos  vykdymo,  darbuotojų  tarnybinių
atlyginimų, viešųjų pirkimų vykdymo srityse
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

79. Klaipėdos  "Medeinės"
mokykla

2021-09-10 Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo,
informacijos viešinimo, atsiskaitymo paramos
tiekėjams,  mokyklos  informacijos  viešinimo
internetinėse  erdvėse  srityse  korupcijos
rizikos veiksniai nenustatyti.

80. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Aitvarėlis"

2021-09-10  Nr.
ESI-10

Biudžeto  lėšų  tikslingu  ir  racionaliu
panaudojimu  užtikrinant  teikiamų
ikimokyklinio  ugdymo  paslaugų   srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

81. Klaipėdos  kultūrų
komunikacijų centras

2021-09-29 Nr.
63

Parodų  atrankos  srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

82. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Pingvinukas"

2021-09-14  Nr.
SI-45

Viešųjų  pirkimų  vykdymo,  maitinimo
organizavimo  ikimokyklinio  ugdymo
įstaigoje,  priėmimo  į  pareigas  pagal  darbo
sutartį  organizavimo  ir  kontrolės  srityse
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  rizikos
veiksniai nenustatyti.

83. Viešoji  įstaiga
"Klaipėdos  keleivinis
transportas"

2021-09-14  Nr.
S5-524

Atlikus  vertinimą  vykdomų  veiklų  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali. 

84. Klaipėdos  Tauralaukio
progimnazija

2021-09-10
Nr.SI-69

Maitinimo  organizavimo  ikimokyklinio
ugdymo  įstaigoje  ir  bendrojo  ugdymo
mokyklos  srityje  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė nenustatyta.

85. Klaipėdos  „Aukuro“
gimnazija

2021-09-10
Nr.V13-99

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.



86. Klaipėdos  Adomo
Brako dailės mokykla

2021-09-13
Nr.V10-55

Darbuotojų  funkcijų,  uždavinių,  darbo  ir
sprendimo priėmimo, viešųjų pirkimų srityse
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė  yra  maža,
rizikos veiksniai nenustatyti.

87. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Alksniukas"

2021-09-13
Nr.ESI-26

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

88. Klaipėdos  "Smeltės"
progimnazija

2021-09-16
Nr.97

Viešųjų  pirkimų  organizavimo  ir  vykdymo
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta. 

89. Klaipėdos  Vytauto
Didžiojo gimnazija

2021-09-15
Nr.V12-131

Darbuotojų  įdarbinimo  ir/ar  darbo  santykių
reguliavimo  srityje  korupcijos  pasireiškimo
tikimybė minimali.

90. Viešoji  įstaiga
"Klaipėda ID"

2021-09-14
Nr.S21-38

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

91. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Obelėlė“

2021-09-16
Nr.SI-27

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

92. Klaipėdos  karalienės
Luizės jaunimo centras

2021-09-15
Nr.R4-63

Viešųjų  pirkimų,  2  proc.  GPM  paramos,
nuolaidos ir lengvatos už neformalųjį ugdymą
srityse  korupcijos  rizikos  veiksniai
nenustatyti.

93.
Klaipėdos  Liudviko
Stulpino progimnazija

2021-09-16
Nr.ESI-26

Ugdymo  įstaigos  turto  valdymo  ir
disponavimo,  biudžeto  sąmatos  vykdymo,
darbuotojų  etatinio  krūvio  paskirstymo,
viešųjų pirkimų vykdymo, srityse korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

94. Klaipėdos "Gilijos"
pradinė mokykla

2021-09-20
Nr.ES1-80

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė minimali.

95. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Du gaideliai",

2021-09-21
Nr.ESI-9

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

96. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Žilvitis"

2021-09-20  Nr.
SI-90

Informacijos  apie gautą paramą viešinimo ir
paramos  lėšų  tikslingo  panaudojimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

97. Klaipėdos  vaikų
globos namai "Rytas“

2021-09-10 Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

98. Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Šaltinėlis"

2021-09-23
Nr.SI-10

Ilgalaikio  ir  trumpalaikio  turto
inventorizacijos  srityje  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  minimali,  rizikos
veiksniai nenustatyti.

99. Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Traukinukas“

2021-10-05
Nr.D13-15

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

100
.

Viešoji  įstaiga
Klaipėdos  medicininės
slaugos ligoninė

2021-09-03 Viešųjų  pirkimų  organizavimo  srityje
korupcijos pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

101
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Volungėlė“

2021-10-11
Nr.ESI-23

Maitinimo  organizavimo   srityje  rizikos
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

102
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Svirpliukas“

2021-10-12
SI-31

Ilgalaikio  ir  trumpalaikio  turto  srityje
korupcijos  pasireiškimo  galimybė  minimali,
rizikos veiksniai nenustatyti.

103
. 

Klaipėdos  miesto
Gedminų progimnazija

2021-10-12
R1-7790

Darbuotojų  naudojimosi  tarnybine  padėtimi
srityje  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
nenustatyta

104
.

Klaipėdos  Juozo
Karoso  muzikos
mokykla

2021-10-13
Nr.SI-35

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė maža, rizikos veiksniai
nenustatyti.



105
. 

Klaipėdos  pedagoginė
psichologinė tarnyba

2021-10-12 Atlikus  darbuotojų  anketavimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra žema.

106
.

Klaipėdos  "Saulutės"
mokykla-darželis

2021-09-30
Nr.(1.18) SI-88

Viešųjų  pirkimų  organizavimo  srityje
korupcijos  pasireiškimo  tikimybė
neegzistuoja.

107
.

Klaipėdos  lopšelis
darželis „Vėrinėlis“ 

2021-10-15
Nr.(1.18) SI-46

Vaikų  maitinimo  organizavimo  srityje
korupcijos rizikos veiksniai nenustatyti.

108
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Žiburėlis"

2021-10-18
Nr.ESI-56

Atlikus  veiklos  sričių  vertinimą  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

109
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis „Rūta“ 

2021-09-18
Nr.SI-58

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
pasireiškimo  tikimybė  minimali,  rizikos
veiksniai nenustatyti.

110
.

Klaipėdos  Marijos
Montessori  mokykla-
darželis

2021-10-15
Nr.ESI-18

Viešųjų  pirkimų vykdymo srityje  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.

111
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Dobiliukas"

2021-10-19
Nr.SI-40

Viešųjų  pirkimų  vykdymo  srityje  rizikos
veiksniai nenustatyti.

112
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Sakalėlis"

2021-10-21
Nr.  ESI  (1.18)-
36

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
inventorizacijos srityje korupcijos
pasireiškimo tikimybė yra minimali. 

113
.

Klaipėdos  lopšelis-
darželis "Žuvėdra"

2021-09-30 Įstaigos  veiklos  srityse  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali

114
.

Klaipėdos
„Žaliakalnio“
gimnazija

2021-10-20
(1.1.12) Nr. R2-
86

Įstaigos  veiklos  srityse  korupcijos
pasireiškimo tikimybė minimali.

115
.

Klaipėdos  lopšelis  –
darželis „Radastėlė“

2021-10-21
Nr.SI-92

Įstaigos  veiklos  srityse  korupcijos
pasireiškimo tikimybė nenustatyta.
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