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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170patvirtintomis valstybės ar savivaldybės 

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

rekomendacijomis atliktas Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ 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. 

Vilkaviškio r. vaikų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė sąrašas ir LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3d. 

kriterijai: 

Nr. 
 

Veiklos sritys 
 

LR KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai 
   1p.    2p.    3p.    4p.    5p.    6p.    7p. 

1. Metinis darbuotojų veiklos vertinimas 
ir kintamos pareiginės algos dalies 
skyrimas.  

    -      -     -     -     x     -     - 

2. Maitinimo organizavimas 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

    -     -     -     -     x     -     - 

3. Priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį 
organizavimas ir kontrolė 

    -     -     -     -     x     -     - 

Sąrašas parengtas atlikus Vilkaviškio r. vaikų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ veiklos 

sričių atitikties LR Korupcijos prevencijos įstatymo  6 str. 3 d. kriterijams nustatymą. 

LR KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai: 

1p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla. 

2p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

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

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

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

apribojimu. 



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

patvirtinimo. 

6p. Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

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

               Įgalioti subjektai, nustatydami korupcijos pasireiškimo tikimybę, vadovavosi Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-10-08 

nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 

įsakymu Nr. 2-170  patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis.  

               Įgaliotas asmuo Aušra Povilaitienė atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

įstaigos veiklos srityse.  

Analizuojamas laikotarpis: 2018 -2019 mokslo metai 

 

Vertintos veiklos sritys. 

1. Dėl metinio darbuotojų veiklos vertinimo ir kintamos pareiginės algos dalies 

skyrimo. 

Atlikti vertinimo veiksmai: 

Vertinant šią veiklos sritį, buvo analizuojami dokumentai. Įstaigoje 2017 m vasario 1 

d. yra įsakymu Nr. R-ĮV-7 patvirtintas „Kybartų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ darbuotojų 

darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“, kuriame nustatyti kintamos ir pastovios pareiginės algos 

skyrimo kriterijai. Taip pat 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. R-ĮV-93 patvirtinti „Metinio 

veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas“ bei 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 

R-ĮV- 94 „Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas“. Su visais darbuotojų vertinimo dokumentais 

buvo susipažinę vis darbuotojai ir darbo tarybos atstovai. Bendrauta su lopšelio-darželio 

darbuotojais. 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

Rizikos veiksniai nenustatyti. Tikimybė egzistuoja, bet ji kontroliuojama. 

 

2. Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. 

Atlikti vertinimo veiksmai: 

Išnagrinėti teisės aktai, bendrauta su įstaigos vadovu, įstaigos pavaduotoju ugdymui, 

vyr. finansininku, sveikatos ir maitinimo organizatoriumi, kuris atsakinga už maitinimo 

organizavimą įstaigoje, ugdytinių tėvais. Išanalizuota ikimokyklinę įstaigą kontroliuojančių 

institucijų pažymos, rekomendacijos ir jų įvykdymas. Interneto svetainėje viešinami 15 dienų 



perspektyviniai valgiaraščiai bei maitinimo įkainiai. Maitinimo lengvatų taikymas įforminamas 

direktoriaus įsakymu. 

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

Išnagrinėjus esama dokumentaciją, susijusią su maitinimu, maitinimo organizavimu, 

pažeidimų nerasta. Bendruomenės nusiskundimų šioje veiklos srityje nėra. Rizikos veiksniai 

nenustatyti. 

3. Dėl priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimas ir kontrolė. 

Lopšelyje-darželyje 2016 m. gruodžio 29 d. direktoriaus įsakymu Nr. R-ĮV-74 yra 

patvirtintas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogo priėmimo ir atleidimo tvarkos 

aprašas“. Aprašas viešai skelbiamas įstaigos internetinėje svetainėje www.kybartukregzdute.lt . 

organizuojamos atrankos laisvoms pareigoms pagal darbo sutartį užimti skelbiamos internetinėje 

svetainėje skiltyje „Laisvos  darbo vietos“ ir Užimtumo tarnybos tinklalapyje. Laikomasi skelbimo 

apie laisvą darbo vietą terminų.  

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

Vertinimo metu priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo ir kontrolės 

procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybės Vilkaviškio r. Kybartų vaikų 

lopšelyje-darželyje ,,Kregždutė“: 

Vertinimo metu rizikos veiksniai Vilkaviškio r. Kybartų lopšelyje-darželyje 

„Kregždutė“ nenustatyti. Korupcijos pasireiškimo tikimybė egzistuoja, bet ji kontroliuojama. 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją  

Vilkaviškio r. Kybartų lopšelio-darželio ,,Kregždutė“ 

 auklėtoja Aušra Povilaitienė 

 
 
Direktorė                                                                                                              Lina Mačiulienė 


