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VERTINIMO ISVADA

MaZeikirl lopielis-darZelis.,Pasaka" r,adovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istatymo 6. 7 straipsltiais. Korupcijos zikos analizes atlikimo tvarkos. patvirtintos
Lietuvos Respublikos VYriaus\''bes 2002 r'r'r. spalio 8 d. nutadmu Nr. l60l ,,Ddl korupcijos rizikos
analizes allikimo tvarkos patviflinimo". Valstvbes ar savivaldybes jstaigos vciklos sri6iq, kuriuose
egzistuoja didele korupcijos pasirciSkirno tikimybe. nustalrno rekome[dacijomis. patvirtintomis
STT direktor'laus 2011 m. geguZes 13 d. isakymLr Nr.2-170, atliko korupcijos pasireiikimo
tikimybis ir veiklos sridiq. kuriose egzistuoja didele kotrpcijos pasirciSkimo tikiml.be, nustatynt4 it
vertinimq istaigojc.

Vertinant istaigos veiklos sritis, kuliose 1ra didele korupcijos pasireiikirro tikiml.be, buvo
vadovautasi MaZeikir.l rajoro Savivald),bes administracijos 2017-08-03 raitu Nr. R8.2.39-3624 ,,De]
konpcijos pasirciSkimo tikim),bes nustatvmo 2017 m.". lstaigos korupcijos pasirciskirno tikimybes
nuslatymas buvo atliktas trijose veikbs sritlsc.
Vertinimo Iaikotarpis: 20 17 netq I-lll ketvirdiai.
1. Vieiqjtt pitkimV vykdyuas

lstaigos illterneto svetaineic skelbiana ir laiku atnaLrjinama infornracija apie planuojamus

vieiuosius pirkimus. pirkimq registrus, sLLlartis su tiekejais, maios vcrtes pirkimq tvarkos apraSas.

Atlikti pirkimai rcgistruojami Zurnaluose. v)kdoma sudarltq sutardirl kontrole. Siekiant kuo labiau
sumaZinti korupcijos pasireiSkimo tikimvbg, paskirti atsakingi, repriekaiitingos reputacijos

darbuotojai, kurie pasiraSe konlldcncialumo pasizadeiimus ir neialiskumo deklaracijas. Istaigoie
viesqjq pirkimll rykdymo ir organizavimo vcikla yra tinkamai rcglamentuota, leises aktuosc ).Ia
numatllos ir paskirsqtos atsakornybes s tys, kas nurodyta darbuotojq pareigini ose apraiymuose.

VieSqiq pirkimq procedtuos orgalizuoja os laikantis teises aktq, reglamentuojandiq vicSuosius

pirkimus. nuostatq, \,adovaujantis lopselio-darZelio ,,Pasaka" direktoriaus pat\,irtintomis
supapmstintrl nu;os vefles vielqjq pirkimrl tais1,k1emis. lstaigoie sukurta tinkarna. pe odi3ka
prckiq" paslaugq ir darbq pirkimo vidaus kontlole.
2. Ugdf ti, iV maitini,rro otgah izat'itltos

A1lalizlLojant MaZeikiq lopSciio-darielio .,Pasaka" maitinimo paslaugq ot'ganiza\ imq

nustatlta. kad istaigos direktoriaus isakymais patvirtinta vaikq maitinimo tvarka. laikantis Sveikatos
apsaugos ministro nurodymq de1 maitinimo otgatizavirno ikimokyklinio ugdymo istaigose.
Valgialasdiai ym suderiDti su Mazeikiq raiono valstybine maisto ir \,eterinarijos tarnyba ir parengti.

vadovaq,antis SAM suderintais Saltiniais. Darbuotojq organizuojandiq vaikq maitinim4 pareigybiq
apraS)muose ivardintos konkredios funtcijos, numatyta atsakomybe. Maisto produktai
inventorizuojami laikantis inventorizacijos taisykliq. Atlikus patikrinimus valgiaraddiuose,

pazeidimrl nemistatyla. Vedami apskaitos Ziniarasdiai bei gaunamq s4skaitq-faktunl registrai.

lstaiga dal1-r'auia IIS finaltuojamose progri nose "pienas vaikams" ir "vaisiai nrok1.kloms".

Vedama dokumentacija leises aktq nustat]1a tvarka (lSdal),trl produktq Zumaias).
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Istaigos ugdytjniq telai. reises aktq nustatfa tvarka gali clalyvauti istaigos maitirtimo

patikrinimuose kafiu su MaZeikiil rajoDo \'alsry'bines maisto ir veterinarijos tam)bos specialistais.

Direktoriaus isaklr'lru paskirtas atsakingas istaigos ugd).tinio telas, kuris pagal gautq skundq ar

praneiin4, gali dalyvauti neplaniniuose ikimokyklinio il bendlojo ugdymo istaigrl maisto tvarkYmo

skyliaus patikrinimuose. LopScll,jc-darellie ,,Pasaka" reguliariai v-vkdonros teveliq apklausos del

n'raitinimo paslaugos vertinino ir pasiiil)mLl

llokestis uz suteiktas mailininosi paslaugas nustatomas Mazeikiq rajono tarybos

sprendimu. Mokestis uZ Yaikq maitinirn4 te\q plaslmu sumaziltas 50 procenlq laikantis

Savivald,vb€s tarybos nustat],tos tvarkos: lengvatos taikomos tik pateikus .iq patrirtinandirrs

dokurnentus. Iengvatq taikymai iforminti direktoriarLs isaklmais-
3, l/ai*V ptiin iuos i istaigq

Vaikq priemimas i istaig4 orga.nizuojamas direktoriaus isak)mu patvirtinta tvarka. I
MaZeikiq lopiclio-dadeli ,,Pasaka" ikimokyklinio ir prieirnokyklinio ugdymo grupes priinumi
vaikai. kuriq tevai (globejai) glvena MaZeikiq icstc ir rajone. Isanalizavus 3i4 r'eiklos sriti

paaiSkiio. kad -,r'ra uztikinami teikiamrl Svielimo paslaugq gavejq poreikiai. skaid ai. patikimai ir
racionaliai valdomas patekimas i istaig4. Teikiama patikima ir tiksli infornracija risuomenei apie

vaikrl prienimq. grupiq komplektavim4, laisvas ugdymo vietas grupese iriqporeiki. Per ataskaitini

laikotaryi ncnustaqta kotupcijos aplai5kq ar korupciniq teises paieidimtl. negautas nei \ienas

skundas.

4. Vefiinifio iita.la:
Atlikus sud1llllos infbmacijos zuralizq buvo konstatuota. kad nlinetose istaigos srit.t se

korupcijos pasireilkimo tikimybe neegzistuoja. 3iq veiklos sridirl reglamentavinas pakankamas,

kad istaiga galetq e1'ekt-wiai r'lkdyti jai nustat"vtas funkcijas. Visose ninetose s tlse dircktoriaus

isak"lmaj, detalizuoja istatymq ir kitq leises aktq suteiktus igaliojimus istaigai. Skundq bei

pareilkimq del galimq koropcinio pobudiio nusikaltimq negauta. Nei Valslybes kontrole, nei

N4azcjkiq raiono savivald"vbds kontrolieriai. nei audito sk-v-rius. nei kitos kontrcles ar prieZiihos

institucljos nenustate istaigos veiklos pazcidimq ar korupciniq teises pazeidimq.

Istaiga ir toliau sieks vykd)'ti korupcijos prevencijos politik4, pletoti prevencijos priemoniq

sistem4, skatins bendmdarbiavjrnq su visuomene korupcijos prevencijos srityje

Atsakinga uZ korupcijos prevcncij4 ir kontrolg
Direktoriaus pavaduotoia ugdy ui
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