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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO IR 2016 METU
KORUPCIJOS PRBVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIIJ PLANO IGYVENDINIMO

2017 m. sausio l6 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. l60l ,,Del
korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq
tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. jsakymu Nr.2-l70,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq
veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq
patvirtinimo". Klaipedos lop5elyje-darZelyje ,,BerZelis" taryboje 2016 m. gruodZio 28 d. posedyje Nr. 4
analizuotas ir vertintas korupcijos tikimybes nustatymas ir vertinimas.

Vertinimas atliktas dokumentiniu b[du, formaliuoju ir palyginimo metodais. PerZiDreti jstaigos
darbuotojq pareigybiq apraSymai, direktores isakymai ir kiti teises aktai, kuriais savo darbe vadovaujasi
darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, taip pat dalis vykdomos veiklos dokumentines
medZiagos.

Tyrimo metu nustatyta:
1. Per analizuojam4 laikotarpj jstaigoje nebuvo uZfiksuota Lietuvos Respublikos korupcijos

prevencijos istatymo 2str.2 dalyje nurodytq korupcinio pobudZio nusikalstamq veiklq ir kitq tapataus
pobiidZio, tadiau maLiau pavojingq teises paZeidimq, atvejq uZ kuriuos numatyta administracine,
tarnybine (drausmine) ar kitokia teisine atsakomybe.

2. |staigoje parengta Klaipedos lop3elio-darZelio ,,BerZelis" korupcijos prevencijos programa.
3. Darbuotojq funkcijos, uZdaviniai bei atsakomybe yra i5samiai reglamentuoti darbuotojq

pareigybiq apra5ymuose, lop5elio-darZelio nuostatuose bei vidaus darbo tvarkos taisyklese. Nera
norminiq aktq ar administraciniq aktq kolizijq.

4. Lop5elio-darZelio veikla nera susijusi su leidimu, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq
teisiq suteikimu ar apribojimu

5. Lop5elio-darZelio direktore priima maLai sprendimq, kuriems nereikia steigejo
Savivaldybes tarybos arba savivaldybes administracijos patvirtinimo arba suderinimo. lvairioms
veiklos sritims yra sudarytos komisijos, metodines grupes, kuriq darbas reglamentuotas Klaipedos
f opSel io-darLelio,,BerZel is" nuostatuose.

6. LopSelio-darZelio veikloje nenaudojama valstybes ar tarnybos paslaptj sudaranti
informacija.

7. Specialiqjq tyrimq tarnyba teises aktq nustatyta tvarka korupcijos rizikos analizes
lopSelyj e-da rLelyj e neatl iko.



Korupcijos pasireiSkimo tikimybes patikrinimo iSvada:

1. Atlikus Klaipedos lopSelio-darZelio ,,BerZelis" veiklos sridiq vertinim4 nustatyta, kad
korupcijos pasirei5kimo tikimybe istaigoje minimali.

2. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis" turto valdymas ir disponavimas apskaitomas
savivaldybes biudZetiniq istaigq buhalterijoje, atliekant kasmeting turto inventorizacijq, sudarant ir
patvirtinant apraSus.

3. VieSqiq supaprastintq pirkimq konkursai vykdomi elektroniniu biidu CVP IS sistemoje ir
pagal Klaipedos lop5elyje-darZelyje ,,BerZelis" patvirtint4,,VieSqjq pirkimq tvark4".

4. Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami i darb4 vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 20ll m. rugsejo l5 d. lsakymu Nr, V-1680,,De| mokytojq
priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apra5o'..

5. Vaikai i Klaipedos lop5eli-darLeli ,,BerLelis" priimami vadovaujantis Klaipedos miesto
savivaldybes tarybos 2013-12-18 sprendimu Nr. T2-316,.Del vaikq priemimo j Klaipedos m.
savivaldybes Svietimo istaigq ikimokyklinio ir prieSmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraSo

patvirtin imo" patvirtinta tvarka.
6. Antikorupcinio Svietimo temos 2016 metais buvo integruotos i ugdymo program4.
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