
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 
KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOJE

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau –
Korupcijos  prevencijos  įstatymas)  6 straipsniu,  Valstybės  ar  savivaldybės  įstaigos  veiklos
sričių,  kuriose  egzistuoja  didelė  korupcijos  pasireiškimo  tikimybė,  nustatymo
rekomendacijomis  (toliau  –  Rekomendacijos),  patvirtintomis  Lietuvos  Respublikos
specialiųjų  tyrimų tarnybos direktoriaus  2011 m. gegužės  13 d.  įsakymu Nr.  2-170, buvo
atliktas  Klaipėdos  Simono  Dacho  progimnazijos  (toliau  Progimnazijos)  korupcijos
pasireiškimo  tikimybės  nustatymas.  Analizuotas  2020  metų  laikotarpis.  Korupcijos
pasireiškimo tikimybės  nustatymą atliko  Korupcijos  prevencijos  ir  kontrolės  darbo grupė,
paskirta progimnazijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V1-419. Korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Klaipėdos valdybos 2018 m. liepos 9 d. rašte Nr. 4--08-415 „Dėl korupcijos
pasireiškimo  tikimybės  nustatymo  2018  metais“  siūlomas  veiklos  sritis.  Buvo  atliktas
korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo,
atsiskaitymo  paramos  teikėjams  srityje.  Buvo  analizuojami  įtaigos  finansinės  apskaitos
dokumentai, savivaldos organų susirinkimų protokolai, atlikta teisės aktų, reglamentuojančių
šią sritį, ir gimnazijos vykdomų administracinių procedūrų dokumentų bei sprendimų turinio
analizė, viešai prieinamos informacijos stebėjimas ir analizavimas. Atlikta pasirinktos veiklos
srities  atitiktis  šiems  Lietuvos Respublikos  korupcijos  prevencijos  įstatymo 6 straipsnio 3
dalyje nustatytiems kriterijams:

1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 
Progimnazijoje sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir

informuoti Korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupės vadovą, atsakingą už korupcijos
prevenciją  ir  kontrolę,  apie  galimas  korupcinio  pobūdžio  nusikalstamas  veikas  ar  kitus
tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima
el.  paštu  korupcija@dachas.lt,  skelbiamu  progimnazijos  interneto  svetainėje
http://www.dachas.lt/korupcijos-prevencija/.  Pranešimų  apie  galimas  korupcinio  pobūdžio
nusikalstamas veiklas progimnazijoje negauta.

2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 
Progimnazija  vykdo  kontrolės  ir  priežiūros  funkcijas,  susijusias  su

progimnazijos  vidaus  administravimu.  Pažeidimų  ar  interesų  konfliktų,  susijusių  su  šia
funkcija,  nenustatyta.  Asmenų  skundų,  pranešimų,  kitokio  pobūdžio  informacijos  dėl
kontrolės/priežiūros veiklos, priimtų sprendimų teisėtumo ar pagrįstumo nėra gauta. 

3.  Atskirų  valstybės  tarnautojų  funkcijos,  uždaviniai,  darbo  ir  sprendimų
priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti.

Darbuotojų uždaviniai, funkcijos bei atsakomybė yra reglamentuoti darbuotojų
pareigybių  aprašymuose,  vidaus  darbo  tvarkos  taisyklėse,  progimnazijos  nuostatuose,
pedagogų  etikos  kodekse.  Gaunamos  paramos  apskaitos,  naudojimo  srityje  nenustatyta
įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų pažeidimų.

4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu.

 Progimnazijai  nėra  suteikti  įgaliojimai  išduoti  leidimus,  suteikti  nuolaidas,
lengvatas ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų
galiojimą  ar  kitaip  jas  apriboti,  taikyti  teisės  aktuose  nustatytas  kitas  teisinio  poveikio
priemones,  konstatuoti,  nagrinėti  teisės  pažeidimus  ir  priimti  sprendimus  dėl  teisinės
atsakomybės priemonių taikymo.

5.  Daugiausia  priima  sprendimus,  kuriems  nereikia  kitos  valstybės  ar
savivaldybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
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 Simono  Dacho  progimnazija  yra  Klaipėdos  savivaldybės  biudžetinė  įstaiga,
turinti  įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, kurių teisės aktai nenustato
prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis, susijusius su progimnazijos turto valdymu,
naudojimu  ir  disponavimu  juo,  asmenų  įdarbinimu.  Operacijų  grynais  pinigais  nevykdo,
paramos  lėšos  gaunamos  į  paramos  sąskaitą,  visą  apskaitą  vykdo  ne  progimnazijos
darbuotojai,  Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos biudžetinių įstaigų centralizuotos
apskaitos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
 Progimnazijoje  vykdant  valstybinius  egzaminus,  paskirti  įslaptintos

informacijos gavėjai veiklą vykdė neapžeisdami galiojančių teisės normų.
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

 Anksčiau atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės bei rizikos analizę, veiklos
trūkumų nustatyta nebuvo.

Išvada:  išanalizavus  Klaipėdos  Simono  Dacho  progimnazijos  gaunamos
paramos apskaitą, naudojimą, informacijos viešinimą, atsiskaitymą paramos teikėjams pagal
korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijus,  įvertinus esamą padėtį
Progimnazijoje,  darytina  išvada,  kad  Klaipėdos  Simono  Dacho  progimnazijoje  korupcijos
pasireiškimo šioje srityje nėra.
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