
  

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 

Korupcijos prevencijos 2018 – 2020 metų programa 

 

1 priedas 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2018 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

1. Finansinių ataskaitų (paramos lėšų, valstybės ir savivaldybės skirto biudžeto) už 

praėjusius metus viešas skelbimas įst. int. pusl., bendruose susirinkimuose. 

 

I ketvirtis Vyr. buhalterė 

2. Darželio bendruomenės informavimas apie įstaigos ugdomąją, finansinę ir ūkinę 

veiklą. 

 

IV ketvirtis Atsakingi administratoriai 

3. Informacija apie darželio administracijos organizuojamus konkursus, atrankas, 

pedagoginio darbuotojo, buhalterio ar administracijos darbuotojo pareigoms užimti. 

 

Nuolat L.e.p. direktorė S. Sadauskienė 

4. Teisės aktų nustatyta tvarka interneto svetainėje skelbiame informacija apie 

numatomus, vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus. 

 

Nuolat Viešųjų pirkimų organizatorius 

5. Savalaikio administracijos darbuotojų pateikiamų privačių interesų deklaracijos, 

pajamų ir turto, privačių interesų deklaravimo kontrolė. 

I ketvirtis **** atsakinga už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

 

6. Vaikų priėmimo į darželį ir grupių komplektavimo vykdymas vadovaujantis steigėjo 

nustatyta tvarka. 

 

Nuolat S. Sadauskienė direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. 

7. Švietimo pagalbos paslaugų teikimas vadovaujantis Mažeikių pedagoginės 

psichologinės tarnybos rekomendacijomis. 

Nuolat Vyr. logopedė S. Jankauskienė 



  

8. Įstaigai priklausančio turto apskaitos nuomos, panaudos procedūrų savalaikis 

atlikimas. 

 

Nuolat Vyr. buhalterė  

9. Sprendimų, nustatančių tėvų įmokas už vaikų išlaikymą darželyje, vykdymas 

vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. 

Nuolat L.e.p. direktorė S. Sadauskienė 

 

 

10. Darbuotojų skatinimas darbe, vadovaujantis profesinės etikos principais. Nuolat Atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ VEIKLOS SRIČIŲ, 

KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, 

VERTINIMO IŠVADA 

 

 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. 2-170 patvirtintomis valstybės ir savivaldybių 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Lietuvos respublikos specialiosios 

tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos 2017 m. birželio 22 d. raštu Nr. 4-10-572 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2017 metais“ atliktas 

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 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 „Gintarėlis“ 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 straipsnio 

4 dalies 

1 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

2 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

3 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

4 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

5 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

6 punktas 

6 straipsnio 

4 dalies 

7 punktas 

1. Viešųjų pirkimų 

vykdymas 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

X 

 

- 

 

- 



  

2. Maitinimo 

organizavimas 

ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

X 

 

X 

 

- 

 

- 

3. Priėmimo į pareigas 

pagal darbo sutartį 

organizavimas ir 

kontrolė 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

X 

 

- 

 

- 

 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinant vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymų ir Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 2002-10-08 Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 

patvirtintomis valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis.  

 Įgaliotas asmuo  Alma Girdvainienė atliko korupcijos pasireiškimų tikimybės nustatymą anksčiau įvardintose įstaigos veiklos srityse. 

 

Analizuojamas laikotarpis: 2019 metų I-III ketvirčiai. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

LR KPĮ 6 str. 4 d. kriterijai: 

• 1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla. 

• 2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės 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 ir tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Vertinimo veiklos sritys 

1. Viešųjų pirkimų vykdymas. 

        Viešuosius pirkimus vykdo Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2017 m.  rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. V1-91 „Dėl 

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ supaprastintų viešųjų pirkimo komisijos darbo reglamento patvirtinimo“   . 2018 m. balandžio 

3 d. Nr. 47  direktoriaus įsakymu  paskirti mažos vertės viešųjų pirkimų  organizatorius, iniciatorius, administratorius : Iniciatorius – 

Greta Gustytė, viešųjų pirkimų administratorius – Neringa Buivydienė, viešųjų pirkimų organizatorius – Alma Girdvainienė. Paskirti 

asmenys yra nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaracijas, konfidencialumo pasižadėjimus. Viešieji pirkimai vykdomi 

vadovaujantis Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2018 m. balandžio 3 d. Nr. V1-46  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, skalbiama įstaigos internetinėje svetainėje www.ldgintarelis.lt („Viešieji 

pirkimai“)  

         Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų Mažos vertės pirkimų organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta . 

2. Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

          Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktoriaus 2019 m. spalio 31 

dienos įsakymu Nr. V1-272 patvirtinta vaikų maitinimo organizavimo darželyje „Gintarėlis“ tvarkos aprašu. 2019 m. lapkričio 4  d. 

įsakymu Nr. V1-273  patvirtintu Mokesčio už vaikų išlaikymą Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ nustatymo tvarkos aprašu, 

priešmokyklinio amžiaus vaikų nemokamo maitinimo kainų nustatymas, patvirtintas 2019 m. spalio 28 d. direktoriaus įsakymu Nr. V1-

264. Darbuotojų maitinimas organizuojamas vadovaujantis darželio „ Gintarėlis“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu V1-199 

„Mažeikių lopšelio – darželio „ Gintarėlis“ vaikų ir darbuotojų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas. Visi tvarkos aprašai, 

reglamentuojantys maitinimo organizavimą įstaigoje skelbiami darželio internetinėje svetainėje www.ldgintarelis.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. 

http://www.ldgintarelis.lt/
http://www.ldgintarelis.lt/


  

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

      Įstaigoje patvirtintas 2018 m. lapkričio 7 dienos direktoriaus įsakymu V1-230 konkursų darbuotojų pareigoms užimti Mažeikių 

lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas. Aprašai viešai skelbiami Darželio internetinėje svetainėje 

www.ldgintarelis.lt . Organizuojamos atrankos laisvoms pareigoms pagal darbo sutartį užimti skelbiamos įstaigos internetinėje svetainėje 

www.ldgintarelis.lt, Lietuvos darbo biržos tinklapyje www.ldb ir elektroniniu būdu per VATIS prašymų teikimo modelį. Laikomasi 

skelbimo apie laisvą darbo vietą terminų. 

    Vertinimo metu priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo ir kontrolės organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

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 (pgl. Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 7 d.). 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo metu rizikos veiksniai Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ nenustatyti. 

 

 

Atsakinga už korupcijos prevenciją 

Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ 

Alma Girdvainienė 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui. 

 

2019-10-25 

          

http://www.ldgintarelis.lt/
http://www.ldgintarelis.lt/
http://www.ldb/

