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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 

Nr. IX-904, 6 ir 7 straipsnių nuostatomis ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka patvirtinta 

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

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

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

nustatymo rekomendacijomis, įgyvendindami Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. 

gegužės 28 d. sprendimą Nr. T2-136, patvirtintos Korupcijos prevencijos programos 2020-2022 m. 

priemonių plano 1 tikslo 3 uždavinį.  

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rima 

Rajauskienė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę, atliko korupcijos įstaigoje pasireiškimo 

tikimybės nustatymą. 

 Analizuotas laikotarpis – 2020-01-01 / 2020-09-30. 

 Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertintos veiklos sritis – Klaipėdos lopšelio-

darželio ,,Papartėlis“ (toliau Įstaigos) veikla susijusi su maitinimo organizavimu ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoje, KPĮ 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams. 

 Atliekant Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ veiklos, vaikų maitinimo 

organizavimas: maisto produktų priėmimas, išdavimas į virtuvę, tikslingas maisto produktų 

panaudojimas, vaikų maisto į grupes išdavimas laikantis perspektyvinių ir dienos valgiaraščių 

kontrolės vykdymas, analizuoti teisės aktai:   

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 

,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės 

globos įstaigose tvarkos aprašas“ ir vėlesni jo pakeitimai; 

 2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-

281 ,,Maitinimo organizavimas Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas“ ir vėlesni jo pakeitimai; 

 3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimas Nr. T2-

90  ,,Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašas“ ir vėlesni jo pakeitimai; 

 4. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. kovo 15 d. 

įsakymas Nr. J-46 ,,Ikimokyklinio ugdymo įstaigų valgiaraščių rengimo ir naudojimo tvarkos 

aprašas“; 

 5. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktoriaus 2014 m. balandžio 10 d. 

įsakymas  Nr. V1-41 ,,Vaikų maitinimo organizavimo Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis“ 

tvarkos aprašas“;  

 6. Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ direktoriaus 2015 m. įsakymas Nr. V1-62 

,,Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ maisto produktų priėmimo, užpajamavimo, išdavimo, 

nurašymo ir patikros organizavimo tvarkos aprašas“. 



 Vertinta įstaigos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros priimant sprendimus 

dėl vaikų maitinimo organizavimo ir maitinimo vykdymo, produktų išdavimo, dėl kontrolės funkcijų 

vykdymo, maitinimo organizavimo aprašai, maisto produktų viešųjų pirkimų sutartys ir jų priedai, 

virėjų, sandėlininkų, sveikatos priežiūros specialisto pareigybės aprašymai. Maisto kokybės komisija, 

patvirtinta Įstaigos direktoriaus 2016 m. įsakymu Nr. V1-51, atliko patikrą dėl pagaminto maisto 

kokybės, įvertino produktų, daržovių laikymo sąlygas, atliko tėvų anketinę apklausą dėl vaikų 

mitybos, vertino naujai sudarytų valgiaraščių produktų suderinamumą. 

 Veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas: 

 1. viešieji pirkimai; 

 2. vaikų maitinimo organizavimas; 

 3. interesų konfliktų valdymas. 

 Atlikus veiklos sričių vertinimą vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 

dalies kriterijais nustatyta: 

 1 p. nusikalstamos veiklos nerasta; 

 2 p. pagrindinės funkcijos ir priežiūros kontrolė vykdoma; 

 3 p. darbuotojų funkcijos, uždaviniai, atsakomybė išsamiai reglamentuoti; 

 4 p. lengvatų, papildomų teisių suteikimo ar apribojimo nenustatyta; 

 5 p. priimami sprendimai suderinami su Įstaigos savivaldos tarybomis ir kitomis 

institucijomis; 

 6 p. atitinkamų komisijų, darbo grupių darbuotojai pasirašę konfidencialumo ir 

nešališkumo deklaracijas; 

 7 p. atlikus ankstesnę korupcijos analizę veiklos trūkumų nenustatyta. 

 

 

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimo išvada: rizikos veiksniai nenustatyti.  

 

 

 

 

 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja                                                 Rima Rajauskienė 

 

  

  


