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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6
straipsnio nuostatomis ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. Nr. 1601, bei Specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir
savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
tikimybę nustatymo rekomendacijomis buvo atliktas Klaipėdos lopšelio-darželio
„Pumpurėlis“ (toliau – darželio) korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Analizuotas 2020 m. I-III ketvirčių laikotarpis. Korupcijos pasireiškimo
tikimybės nustatymą atliko Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ neformaliojo švietimo
mokytoja Lijana Račkienė, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą,
paskirta Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktoriaus pavaduotojos ugdymui
pavaduojančios direktorių Astos Levanienės 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-39.
2020 m. vertinimui pasirinkta sritis – turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) ir
įstaigai priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir
disponavimas. Taikyti šie metodai: galiojančių vidaus teisės aktų analizė, dokumentų analizė,
duomenų tikslinimas žodžiu.
Vertinama sritis: turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) ir įstaigai priskirtos
valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas.
Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Pumpurėlis“ pagal 2016 m. gegužės 10 d.
Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, priskirtas žemės sklypas Nr.
4400-2724-9132 (unikalus daikto numeris). Žemės sklypas nėra nuomojamas ar naudojamas
kitų trečių asmenų. Darželio pastatas yra Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybė,
perduotas pagal patikėjimo teisę. 2020 m. darželis sudarė penkias patalpų suteikimo
paslaugos sutartis su Egidijumi Špakausku, Karoliu Griškumi, Elena Dargviliene, UAB
„Edukacija“, VŠĮ „Ten dance“. Sutartys sudarytos vadovaujantis Klaipėdos miesto
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T2-258 „Dėl savivaldybės švietimo
įstaigų patalpų suteikimo paslaugos kainos nustatymo“, Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 (Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2019 m. gruodžio 19d. sprendimo Nr. T2-347 redakcija) „Klaipėdos miesto savivaldybės
švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais)
tvarkos aprašas“.

IŠVADA: išanalizavus Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“ vieną veiklos
sritį pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus ir
įvertinus esamą padėtį, darytina išvada, kad darželyje korupcijos pasireiškimo šioje srityje
nėra.
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