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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 16 

straipsnio 2 dalimi  ir  Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Klaipėdos Maksimo Gorkio 

progimnazijoje (toliau – Progimnazija) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) 

nustatymas.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko  Progimnazijos direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Irena Rakuceva, paskirta atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Progimnazijoje. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – nustatyti Progimnazijos  veiklos sritis, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, siekiant įvardinti korupcijos 

pasireiškimo rizikos veiksnius ir juos valdyti ir šalinti. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo atliktas vadovaujantis Korupcijos 

prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje  nustatytais kriterijais ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170.  

Buvo vertinamos Progimnazijos veiklos sritys, 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.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti buvo taikyti dokumentų analizės ir pokalbio 

metodai. Išnagrinėti vidaus administravimo teisės aktai ir kiti dokumentai, nustatantys  darbuotojų 

pavaldumą, sprendimų priėmimo, prevencinės, einamosios ir paskesniosios kontrolės procedūras. 

Progimnazijoje veikia direktoriaus 2014-04-02 įsakymu Nr. V1-59 sudaryta Antikorupcijos 

komisija, kuri reguliariai aptaria Progimnazijos veiklą, domisi  paramos lėšų panaudojimu bei kitais 

korupcijos prevencijos klausimais, organizuoja mokytojų bei mokinių antikorupcinį švietimą.  

Analizuotas 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. rugsėjo 1 d. laikotarpis.  

Išanalizavus ir įvertinus Progimnazijos  veiklos sričių atitiktį Korupcijos prevencijos įstatymo 

6 straipsnio 3 dalyje nurodytiems kriterijams nustatyta: 

1. Kriterijus – padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

Korupcinio pobūdžio veikų Progimnazijos veikloje analizuojamu laikotarpiu nenustatyta. 

Taip pat neužfiksuota ir korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms tapataus, tačiau mažiau 

pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė 

atsakomybė, arba dėl tokio pažeidimo pradėtas administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas 

ar tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo tyrimas. 

2. Kriterijus – pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

Kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinė progimnazijos veiklos funkcija. 

3.  Kriterijus – atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.  

Progimnazijos mokytojų ir darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė yra išsamiai reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Klaipėdos 

miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.T2-111 patvirtintuose 
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progimnazijos nuostatuose, Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintuose pareigybių 

aprašymuose. Progimnazija savo veikloje vadovaujasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 

sprendimais dėl klasių komplektų skaičiaus, mokinių klasėje skaičiaus nustatymo. Mokiniai į 

Progimnaziją priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą per Klaipėdos miesto 

savivaldybės interneto svetainės paskyrą „Priėmimas į mokyklas“.  

4. Kriterijus – veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. 

Progimnazija nesuteikia jokių licencijų ir neišduoda leidimų. Socialiai remtinų mokinių 

maitinimas, bei kitokia pagalba jiems organizuojama pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 

administracijos Socialinės paramos skyriaus  pateiktus vardinius sąrašus, pailgintos dienos grupės 

paslaugos – vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos ir Progimnazijos 

direktoriaus įsakymais. 

5. Kriterijus – daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo. Progimnazija praktiškai nepriima sprendimų, kuriems nereikia 

kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo: mokytojų darbo krūviai kiekvienais metais yra 

derinami su Klaipėdos miesto savivaldybe, o nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. – Klaipėdos Maksimo 

Gorkio progimnazijos darbo taryba. Darbuotojų etatai formuojami informacinės sistemos ŠVIS 

pagrindu.  Progimnazija vykdo tik mažos vertės pirkimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, už panaudotas 

lėšas atsiskaitoma Klaipėdos miesto savivaldybei.  2019 metais Savivaldybės Kontrolės ir audito 

tarnybos atliktas  finansinis auditas priekaištų dėl  Progimnazijoje vykdomų viešųjų pirkimų 

nepareiškė. 

6. Kriterijus - naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Progimnazijos 

veikla nesusijusi su informacijos įslaptinimu ar įslaptintos informacijos naudojimu. 

7. Kriterijus - anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

Progimnazijoje korupcijos rizikos analizė nebuvo atliekama.  

Darytina išvada, kad Progimnazijoje  korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali,  nes jos 

veikla pagal įstatymą nepriskirtina prie sričių, kurioje yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybės 

rizika, o pagrindinė veikla neatitinka nustatytų didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų.  

 

Direktorė Irina Narkevičienė 

 

 

Irena Rakuceva, tel. (8 46) 41 09 87 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 


