
MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SAULUTĖ“  

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, VERTINIMO  IŠVADA 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ir 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijomis atliktas Mažeikių lopšelio darželio ,,Saulutė“ veiklos sričių atitikties 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas. Nustatytos veiklos 

sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. 

Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, sąrašas ir LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 4 d. kriterijai
 1 

: 

Nr. 

LR KPĮ str., dalis,     

punktas 

Veiklos sritys 
6 str. 4 d. 

1 p. 

6 str. 4 d. 

2 p. 

6 str. 4 d. 

3 p. 

6 str. 4 d. 

4 p. 

6 str. 4 d. 

5 p. 

6 str. 4 d. 

6 p. 

6 str. 4 d. 

7 p. 

1. 

Asmens priėmimas 

į ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupes 

- - - - x - - 

2. 

Maitinimo 

organizavimas. 

Gautų lėšų tikslinis 

panaudojimas 

- - - x x - - 

3. 
Viešųjų pirkimų 

vykdymas 
- - - - x - - 

4. 

Priėmimo į 

pareigas pagal 

darbo sutartį 

organizavimas ir 

kontrolė 

- - - - x - - 

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 

2-170 patvirtintomis valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. 

Įgaliotas asmuo Renata Bumbliauskienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

aukščiau įvardintose įstaigos veiklos srityse. 

Analizuojamas laikotarpis: 2018 m. rugsėjo 1 d. - 2019 m. rugsėjo 1 d. 

¹LR KPĮ 6 str. 4 d. kriterijai: 

- 1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

-2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės vykdymas ar priežiūros vykdymas. 

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

išsamiai reglamentuoti. 

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

- 5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos patvirtinimo. 

- 6 p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

- 7 p. Anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

  



VERTINTOS VEIKLOS SRITYS 

 

1. Asmens priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.  

Asmens priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įstaigoje 

organizuojamas vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus patvirtintu 2018 

m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V1-33 „Dėl vaikų priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo 

įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“ bei Tėvų prašymų dėl vaikų priėmimo į 

ikimokyklinio ugdymo įstaigą, mokyklos-darželio ikimokyklines ir priešmokyklines grupes 

registracijos žurnalu. 

Vertinimo metu korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

2. Maitinimo organizavimas. Lėšų, gautų iš tėvų už suteiktas ugdymo paslaugas, taip pat iš 

savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių gautų lėšų  

tikslinis panaudojimas.  

Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ direktoriaus 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V1-53 patvirtintu Vaikų maitinimo 

organizavimo lopšelyje-darželyje „Saulutė“ tvarkos aprašu, 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V1-98 

patvirtintu Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“, įgyvendinančiame 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašu. Darbuotojų 

maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2015 

m. vasario 5 d. įsakymu V1-16 „Dėl maitinimo organizavimo įstaigoje tvarkos patvirtinimo“. Visi 

tvarkos aprašai, reglamentuojantys maitinimo organizavimą įstaigoje, skelbiami lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje ldsaulute.lt. Internetinėje svetainėje taip pat viešinami 15 dienų 

perspektyviniai valgiaraščiai bei maitinimo organizavimo įkainiai. Maitinimo lengvatų taikymas 

įforminamas direktoriaus įsakymu.  

Vertinimo metu maitinimo organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. Vertinant lėšas, 

gautas iš tėvų už suteiktas ugdymo paslaugas, taip pat iš savivaldybės biudžeto, mokinio krepšelio, 

ES struktūrinių fondų ir kitų šaltinių, pažeidimų taip pat nenustatyta. 

3. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo. 

Viešuosius pirkimus vykdo Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ Viešųjų pirkimų 

organizatorė Rita Gudinienė. Paskirtas asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašęs 

Nešališkumo deklaraciją ir Konfidencialumo pasižadėjimą. Viešieji pirkimai vykdomi 

vadovaujantis Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

V1-34 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, kuris skelbiamas Viešųjų pirkimų portale 

VPT IS. 

Planuojamų metinių pirkimų suvestinė, Mažos vertės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų 

ataskaitos, informacija apie įstaigoje vykstančius ir įvykusius pirkimus, sudarytų sutarčių vertes 

skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje ldsaulute.lt („Viešieji pirkimai“). 

Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų Mažos vertės pirkimų organizavimo procedūrų 

pažeidimų nenustatyta. 

4. Priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimas ir kontrolė. 

Įstaigoje veikia 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-48 patvirtintas Konkurso 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas. 

Organizuojamos atrankos laisvoms pareigoms pagal darbo sutartį užimti skelbiamos įstaigos 



internetinėje svetainėje ldsaulute.lt („Struktūra ir kontaktai“- „Konkursai į laisvas pareigas“) ir 

Lietuvos darbo biržos tinklapyje https://www.ldb.lt/. Laikomasi skelbimo apie laisvą darbo vietą 

terminų.  

Vertinimo metu priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo ir kontrolės 

organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybes Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“: 

Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimų negauta. Nei Valstybės 

kontrolė, nei Seimo kontrolieriai, nei kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nevertino įstaigos 

veiklos pažeidimų (pagal Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 7 d.). 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu rizikos veiksniai lopšelyje-darželyje 

„Saulutė“ nenustatyti.  

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją 

Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ 

 

Renata Bumbliauskienė, 

Mokytoja, logopedė 

 


