
IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 str., Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, 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 ir atsižvelgiant į Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021-10-13 raštą Nr. R8-2.17.-3981 „Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais“, buvo atliktas Mažeikių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.  

Vertinimo laikotarpis: 2020 m. IV ketvirtis ir 2021 metų I-III ketvirčiai. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Korupcijos prevencijos komisija, 

vadovaujama logopedės Renatos Bumbliauskienės, atsakingos už lopšelio-darželio korupcijos 

prevenciją ir kontrolę.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.  

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“.  

Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės darbuotojams, ugdytinių tėvams, kitiems asmenims 

kreiptis ir informuoti direktorių ar asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie 

galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, mažiau pavojingus 

teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima tel. (8 443) 26071, el. paštu 

mazeikiai.saulute@gmail.com.  

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio 

teisės pažeidimus lopšelio-darželyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu 

negauta.  

2. Kriterijus – „Lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.  

Lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė yra reglamentuoti lopšelio-darželio nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, darbuotojų 

pareigybių aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklose, darbo grupėse ir 

komisijose, buhalterinėse tvarkose. Darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas apibrėžtas ir 

užtikrinamas priimtuose lopšelio-darželio direktoriaus patvirtintuose teisės aktuose. Direktoriaus 

2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-21 patvirtinta Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė“ valdymo 

struktūros schema, ji skelbiama įstaigos internetiniame puslapyje https://ldsaulute.lt/. Visiems 

įstaigos darbuotojams yra parengti pareigybių aprašymai, darbuotojai susipažinę pasirašytinai. 

Korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti  

3. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.  

Lopšelis-darželis – Mažeikių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus 

savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su ugdytinių maitinimo organizavimu ir 

organizuoti viešuosius pirkimus, kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės 

įstaigomis. 

Lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizatorius prekes, paslaugas ir darbus perka esant 

poreikiui. Pirkimai vykdomi per elektroninę viešųjų pirkimų sistemą arba apklausos būdu. Mažos 

vertės viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97, Mažeikių lopšelio-darželio 

„Saulutė“ mažos vertės viešųjų pirkimų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Mažeikių 

lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus 2019-12-02 įsakymu Nr. V1-90 bei kitais viešuosius 

pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. 

Analizuojant įstaigos maitinimo paslaugų organizavimą nustatyta, kad vaikų maitinimas 

vykdomas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu (Mažeikių lopšelio-darželio 

„Saulutė" direktoriaus 2021-02-23 įsak. Nr. V1-17), patvirtintu laikantis Sveikatos apsaugos ministro 

mazeikiai.saulute@gmail.com
https://ldsaulute.lt/


nurodymų dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Valgiaraščiai suderinti su 

Mažeikių rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Darbuotojų, organizuojančių vaikų 

maitinimą, pareigybių aprašymuose įvardintos konkrečios funkcijos, numatyta atsakomybė. Maisto 

produktai inventorizuojami laikantis Inventorizacijos taisyklių (Mažeikių lopšelio-darželio „Saulutė" 

direktoriaus 2018-07-27 įsak. Nr. V1-62a). Atlikus patikrinimus, valgiaraščiuose pažeidimų 

nenustatyta. Vedami apskaitos žiniaraščiai bei gaunamų sąskaitų-faktūrų registrai. Įstaiga dalyvauja 

ES finansuojamose pieno ir vaisių programose. Vedama dokumentacija teisės aktų nustatyta tvarka 

(Išdalytų produktų žurnalas). 

Vertinimo metu korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.  

Darbuotojų veikla reglamentuota pareiginėmis instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis, 

asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.  

Per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės 

esminių pažeidimų lopšelio-darželyje nenustatyta.  

5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“.  

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko 

korupcijos rizikos analizės lopšelyje-darželyje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje būtų 

nurodyti veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.  

IŠVADA.  
Išanalizavus surinktą informaciją, bei įvertinus esamą padėtį įstaigoje, buvo konstatuota, kad 

Mažeikių lopšelyje-darželyje „Saulutė“ didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra. Nei 

Valstybės kontrolė, nei Mažeikių rajono savivaldybės kontrolieriai, nei audito skyrius, nei kitos 

kontrolės ir priežiūros institucijos įstaigos veiklos pažeidimų ar korupcinių teisės pažeidimų 

nenustatė. 

 

 


