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KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES
TAUTINIV KULTURV CENTRAS

Klaipedos miesto savivaldybes
Administraciiai

ISvaun DEL KoRUPCIJoS PASIREISKIMO TIKIMYBBS NUSTATYMO 2021 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m. geguZes

13 d. isakymu Nr. 2-170,,Del valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja

didele korupcijos tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" ir Klaipedos miesto savivaldybes

Tarybos 2020-05-08 patvirtinta Klaipedos miesto savivaldybes 2020-2022 metq korupcijos

prevencijos programa, i Klaipedos miesto savivaldybes Tautiniq kultUrq centro darbuotojq 202I-01-

20 susirinkimo darbotvarkg buvo itrauktas ir svarstytas korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymo

2021 metais klausimas. Zemiaupateikiamas i5ra5as i3202I-07-20 susirinkimo protokolo Nr. PR-10:

SVARSTYTA:

Korupcij os pasireiSkimo tikimybes nustatym as 2027 metais.

o Nustatyta korupcijos pasireiSkimo tikimybe Klaipedos miesto tautinems bendrijoms

organizuojant tradicinius renginius, kurie itraukti i TKC metq kultflrines veiklos program4,

netinkamai naudoiant valstybes ir savivaldybes biudZeto le5as.

NUTARTA:

Organizuoti TKC darbuotojq bei miesto tautiniq bendrijq atstovq antikorupcini Svietim4

uZtikrinant skaidrq ir racionalq prekiq ir paslaugq pirkim4 naudojant valstybes ir savivaldybes

biudZeto le5as.

o I5lieka korupcijos pasirei5kimo tikimybe dalyvaujant Neformaliojo vaikq Svietimo NVS)
programoje, t.y. vaikai, kurie nebelanko sekmadienines mokyklos uZsiemimq del ivairiq

prieZasdiq ar aplinkybiq, bet apie tai mokytojas laiku neprane5a TKC administracijai ir vaikai

nei5braukiami i5 s4raSq, o mokytojas gauna apmokejima iS NVS programos le5q uZ

sekmadienines mokyklos uZsiemimus nebelankandius vaikus, Nustadius toki atveji, TKC

administracijos veiksmai: 1) bendravimas su mokytoju, siekiant geranori3kai grqlinti

neteisetai gautas leSas; 2) mokytojai atsisakius, kreipiamasi ij4 ra5tu su pra5ymu gr7linti

Centro duomenys
tel,/faks. (8 46) 210283

el.p. t,k.centras@gmail.com

Nr.

Savivaldybes biudietine jstaiga

K. Donelaidio 8.68, LT-92I44
Kla ipdda

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridiniq asmenq registre

kodas 301732164



neteisetai gautas leSas, nurodant termin4; 3)gavus/negavus ra5tiSk4 mokytojos atsakym4,

turimq dokumentq del atvejo pristatymas Klaipedos miesto savivaldybes Svietimo skyriaus

specialistui, kuruoj andiam NVS programq vykdym4.

NUTARTAi

Kartq per menesi lankytis ir tilainti sekmadieniniq mokyklq mokiniq lankomum4, tikrinti

mokiniq skaidiq kiekvieno menesio pabaigoje Mokiniq registre. Priminti sekmadieniniq

mokyklq mokytojams apie jq pasiraSyt4 ,,Neformaliojo vaikq Svietimo programos le5q gavejo

pasiZadejim4", kuriame nurodoma laiku prane5ti TKC administracijai apie nebelankantf

uZsiemimq vaik4.

. ISlieka korupcijos pasirei5kimo tikimybe vykdant lietuviq kalbos kursus tautiniq bendriiq

atstovams, gyvenantiems Klaipedos mieste. Lietuviq kalbos kursai apmokami i5 valstybes

leSq.

NUTARTA:

Kontroliuoti, kad lankytojai vykdytq savo isipareigojimus, atsakingai lankytq uZsiemimus.

{pareigoti mokytoj4laiku prane5ti apie grupiq lankytojq sumaZejim4, tokiu atveju imtis

atitinkamq priemoniq, kaip grupes uZdarymas ar mokytojo darbo uZmokesdio pakeitimas.
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