KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS ŽVEJŲ RŪMAI
MOTYVUOTA išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir įvertinimo
LAIKOTARPIS NUO 2019-09-01 IKI 2020-09-01
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymu; Korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601; Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m.
gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ,,Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“;
siekiant nustatyti Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro, kurio steigėja yra Klaipėdos
miesto savivaldybė, veiklos sritis, kuriose galimai egzistuoja įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir
(ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai, galintys sudaryti galimybes atsirasti korupcijai,
įstaigoje buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, taikyti šie metodai:
galiojančių vidaus teisės aktų analizė, veiklos analizė, duomenų
tikslinimas žodžiu.
leidę nustatyti Kultūros centro Žvejų rūmai veiklos sričių atitiktis LR Korupcijos prevencijos
įstatymo Nr.IX-904 (2002-05-28) 6 straipsnio 3 dalyje nustatytiems kriterijams:
1. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. Per analizuojamąjį laikotarpį
Kultūros centre Žvejų rūmai
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straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejų. Taip pat,
nebuvo užfiksuota kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, už
kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė,
atvejų.
2. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ir priežiūros vykdymas. Per analizuojamąjį
laikotarpį Kultūros centras Žvejų rūmai ar atskiri darbuotojai nevykdė veiklos, skirtos
prižiūrėti, kaip jiems nepavaldūs fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys laikosi teisės aktų
reikalavimų viešųjų pirkimų ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityse, taip pat
nevykdė kontrolės funkcijų, nesusijusių su Įstaigos vidaus administravimu.
3. Atskirų darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei
atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. Peržiūrėti vidaus teisės aktai, reguliuojantys
darbuotojų funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką ir atsakomybę. Kultūros centre Žvejų
rūmai dirbančių specialistų ir darbuotojų darbinės veiklos principai, funkcijos, uždaviniai,
darbo bei sprendimų priėmimo tvarka ir atsakomybė yra išsamiai reglamentuoti įstaigos
direktoriaus patvirtintuose 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr.1V-18, kiekvieno dirbančiojo
pareiginiuose nuostatuose (su visomis darbinėmis instrukcijomis darbuotojai supažindinami
pasirašytinai) bei įstaigos organizacinėje struktūroje, patvirtintoje 2018 m. sausio 17 d.
direktoriaus įsakymu Nr. 1V-14.
4. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių
suteikimu ar apribojimu. Per analizuojamąjį laikotarpį Kultūros centre Žvejų rūmai
atskiram darbuotojui nesuteikti įgaliojimai išduoti leidimus, suteikti nuolaidas, lengvatas ir
kitokias papildomas teises ar atsisakyti ją išduoti arba sustabdyti, panaikinti jų galiojimą ar

kitaip jas apriboti teisės aktais nustatyta tvarka, 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
įstaigos patvirtinimo. Per analizuojamąjį laikotarpį Kultūros centras Žvejų rūmai
darbuotojai priėmė savarankiškus sprendimus, susijusius su įstaigos paslaugų teikimu, tačiau
teisės aktuose ši veikla yra aiškiai reglamentuota, nebereikalaujanti papildomo derinimo su
kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis ir (ar) nereikalaujanti kitos valstybės ar
savivaldybės įstaigos patvirtinimo.
6. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. Kultūros centras
Žvejų rūmai savo veikloje neturi sričių, susijusių su įslaptintos informacijos gavimu,
naudojimu.
7. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. Lietuvos
Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnyba nėra atlikusi korupcijos rizikos analizės Įstaigoje.
Korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo vertinta:
1. Viešųjų pirkimų vykdymas
Išvada: Kultūros centro Žvejų rūmai viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, perkančiosios organizacijos mažos vertės pirkimų
organizavimo tvarka patvirtinta direktoriaus 2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 4V-12,
mažos vertės viešųjų pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu viešųjų pirkimų direktoriaus 2017
m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės
aktais. Viešieji pirkimai vykdomi laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo,
abipusio pripažinimo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Bet kokia
informacija, pirkimo sąlygų paaiškinimai, pranešimai ar kitas perkančiosios organizacijos ir
tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas CVP IS susirašinėjimo priemonėmis arba el. paštu.
Viešųjų pirkimų metu neatmesti pasiūlymai dažniausiai vertinami pagal mažiausios kainos
kriterijų.
2. Darbuotojų darbas karantino metu
Išvada: Kultūros centro Žvejų rūmai darbuotojai prasidėjus karantinui buvo supažindinami
su Nuotolinio darbo nuostatais patvirtintais direktoriaus įsakymu 2020-03-13 Nr. 1V-7 ir
pateikus prašymą galėjo dirbti nuotoliniu būdu. Prašyme nurodant tikslią darbo vietą, darbo
valandų skaičių, kontaktinį tel.nr. Taip pat buvo išleistas direktoriaus įsakymas „Dėl darbo
laiko organizavimo karantino laike“ 2020-03-16 Nr. 2V-12.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė
analizuotu laikotarpiu (nuo 2019-09-01 iki 2020-09-01) vertintina kaip nedidelė.
Nenustatyta sričių, kuriose egzistavo didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Siūlytina tęsti
kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą ir skirti daugiau išteklių rengiamų vidaus teisės
aktų projektų antikorupciniam vertinimui atlikti.
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