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Klaipėda 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr.1601 „Dėl 

korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų 
veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“, buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

vertinimas VšĮ Klaipėdos futbolo mokykloje. 

Vertinimo laikotarpis – 2022 m. I-III ketvirčiai. 

Vertinimui buvo pasirinkta tėvų mokesčių už sportinio rengimo paslaugas bei viešųjų 

pirkimų sritys. 

1. Vadovaujantis 2021-08-10 dalininkų susirinkimo sprendimu Nr. DS-2021-1, įstaigoje 

nustatytas 15,00 Eur mokestis už sportinio rengimo paslaugas. Mokesčių visiškai nemoka neįgaliųjų 

grupių bei socialiai remtinų mokinių tėvai. Mokesčiai surenkami vadovaujantis VšĮ Klaipėdos 

futbolo mokyklos mokesčio už sportinio rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir 

panaudojimo tvarkos aprašu. Tvarkos apraše reglamentuota, kad mokesčiai mokami elektroninės 

bankininkystės priemonėmis, bankiniu pavedimu bankuose arba UAB „Perlo paslaugos“ 

terminaluose į Futbolo mokyklos banko sąskaitą, nurodytą mokėjimo kvite. Mokėjimo kvitas 

siunčiamas mokėtojui į elektroninį paštą arba, mokėtojams pageidaujant, perduodamas per trenerį. 

Mokesčius už sportinio rengimo paslaugas kontroliuoja įstaigos specialistas. Papildomą kontrolę 

vykdo Futbolo mokyklos vyr. buhalteris. Lėšos, gautos už teikiamas sportinio rengimo paslaugas, 

naudojamos aukščiau nustatyta tvarka. VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos mokesčio už sportinio 

rengimo paslaugos teikimą nustatymo, mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas bei įkainiai viešai 

skelbiami įstaigos internetinėje svetainėje. 

2. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis rekomendacinėmis Pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės gairėmis, Įstaigoje buvo parengtos ir 2022 m. sausio 4 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-7 patvirtintos „VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos viešųjų pirkimų 

organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės” (toliau – Taisyklės), kurių el. versija yra patalpinta 

Įstaigos tinklalapyje, kartu su visa kita informacija apie planuojamus, įvykdytus ir vykdomus 

pirkimus bei sudarytas sutartis: https://www.klaipedosfm.lt/veikla/viesieji-pirkimai/. 

Minėtu įsakymu taip pat paskirti pirkimų iniciatoriai, pirkimų organizatorius bei kiti 

atsakingi asmenys, kurie įstatymų ir teisės aktų numatyta tvarka yra deklaravę privačius interesus 

Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK deklaracijų portale). Taisyklėse yra nustatyta 

viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, pasirengimo pirkimui ir pirkimų vykdymo tvarka bei 

pagrindiniai principai, - aprašytas viešųjų pirkimų planavimo kiekvieniems finansiniams metams 

procesas, griežtai apibrėžtos pirkimų iniciatorių, organizatorių bei Viešųjų pirkimų komisijos 

funkcijos ir veiklos pasidalijimas pagal pirkimų vertes. 2022-03-22 Įstaigos direktoriaus įsakymu 

Nr. V-25 buvo sudaryta Viešųjų pirkimų komisija, kurios nariai įstatymų ir teisės aktų numatyta 

tvarka yra deklaravę privačius interesus.  

Perkant prekes, paslaugas ir darbus, parenkami viešųjų pirkimų būdai ir procedūros 

vykdomos vadovaujantis VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus 

kontrolės taisyklėmis, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97 “Dėl 

mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, 

Viešųjų pirkimų įstatymu. Vadovaujantis šiais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės 

aktais, pirkimai, kurių vertė 10 000 Eur be PVM ir daugiau, vykdomi CVP IS priemonėmis 

skelbiant viešai, ir/ ar iš centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO), jei toks pirkimo 

objektas yra CPO, ir/ ar organizuojant supaprastintus ir atvirus konkursus CVP IS priemonėmis. 

https://www.klaipedosfm.lt/veikla/viesieji-pirkimai/
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2022 m. gegužės mėnesį buvo organizuotas supaprastintas konkursas keleivinio transporto 

priemonių su vairuotoju nuomai, kur sudarytų sutarčių vertė 210 000 Eur.  

Įstaigoje viešųjų pirkimų procedūros vykdomos laikantis lygiateisiškumo, 

nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei užtikrinant, kad 

prekėms, paslaugoms ar darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai. 

Apibendrinant vertinimui pasirinktas tėvų mokesčių už sportinio rengimo paslaugas bei 

viešųjų pirkimų sritis, VšĮ Klaipėdos futbolo mokykloje vadovaujamasi patvirtintomis tvarkomis, 

teisės aktais ir taisyklėmis. Todėl darome išvadą, jog mūsų pasirinktose vertinimui srityse 

korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali. 

 

 

 

Direktorius                Audrius Žuta 

 


