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ISVADA DtL KORUPCIJoS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUsTATYMo

\radovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istat).mo (toliau Korupcijos
pre\.encijos istaBmas) 6 sli., Virlst]bes ar savivaldybes istaigos veiklos sritiq, kuriose egzistuoja
didele korLrpcijos pasireiSkimo tikil1lybe. nustatymo rckomendacijon'is (toiiau Rekomendacijos),
pat\ifiiitomis Lietuvos Rcspublikos speciali{iq tyrimll tarnybos direktoriaus 2011-05-13 isakymu
Nr.2-170. buvo alliktas lopselio darielio ,.Pasaka" (toliau - lopselis-darielis) korupcijos
pasileiikimo tikimybes nustatymas.

Vertinant istaigos veikios sritis, krLriose yra didele korupcijos pasireiSkimo tikimybe, buvo
vadovadasi Maieikiq rajono savivaldybes admilishacijos 2019-10-29 raitu Nr.R8-230-3833
.,Del korupcijos pasileiSkiiro tikimybes nustatymo 2019 m."

Veftinimo laikotaryis: 2019 iletq I-III ketviraiai.
Ko ipcijos pasireiikimo tikimybes nustatymas atliktas pagal Rekomendaciiq kriterijus.
1. Kriterijus ,,Padaryta korupcijos pobudiio nusikalstama veika".
Pe[ analizLrojamqj.i ]aikotaL?i lopselyje-darZellje neuZfiksuota korupcinio pobtdZio

nusikalstama veika annlizrLoroje veiklos sri[,je, teises paZeidimai ar kitokia atsakomybe.
Lopicll,je darZellje sudary'tos galiml'bes darbuoto.jams. ugdytlni{ tevams, kitiems

asmenims loeiptis ir infomuoti direktoriLi ar asmeni atsakingq u, korupcijos prevencij4 ir kontrolq,
apie galinas korupcinio pobiid7io nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobudzio. maziau
pavojingus teises pazeidinus. Kreiptis ir infon'nuoti galima: telelbnu 8 (443) 20352, el. pastu
pasaka66(irgmail.com

Prancsilnq apie galimas korupcinio pobfldzio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus
pob[d2io tcises paieidimus lopiel-vje rlarZelyje korupcijos pasireilkimo tikimybes nustatymo
laikotarpiu negauta.

2. Kriterijus - ,,LopIelio darielio darbuotojq funkcijos, uidaviniai, darbo ir
sprendimq pri€mimo bei atsakomybe nOra ilsamiai reglamentuoti...

Loplelio clar2elio darbuotojq funkcijos, uidaviniai, darbo il sprendimq priemimo tvarka
bei atsakomybe yra reglarnentuoti lopielio-darZelio nuostatuose, vidaus ir darbo tvarkos taisyklese,
darbLrotojn pareigybirl aprasvmuose! kitose direktoriaus isakymais patvirtintose veiklos. darbo
glupese ir komisijose. buhaltedniLrose tvarkq apraSy'nuose.

DiLrbuotojai su dokuntentais supaZirdinti pasiraiytinai. Teises aktai periodiSkai perZi[rini.
Atskinl darbuotojq pavaldumas it atskaitingumas reglamentuotas ir darbuotojq pareigybirl
apraivmuose, o vadovLl Glirektoriaus ir pavaduotojq) darbas reglamentuotas vadovq datbo
pasisl(imtymu ( lopselio-dar;elio .,Pasaka" patvifiinti nuostatai 2016 nr. gruodiio 23 d. sprendimu
Nr. T1-362) 1r veiklq ," ald_lmo modeliu (2019 m. geguZes 6 d. isakymas Nr. V1-57).

Su iiuo kriterijumi slrsijg, korupcij4 skatinallt),s fakto ai nenustatyti.
3. Kritcrijus - ,,Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybds ar

savivaldybCs istaigos patviftinimo".
Lopielis dar'2elis MaZeikiq rajono savivald-r.bes biudietine istaiga, turinti igaliojimus

savarankiSkai pliimti l(ai kuriuos sprendirnus, susiiusius su ugd),tiniq maitinimo organiza\imu ir
olganizuoti vieSuosius pilkimus, kuriuos teises aktai nenustato prievoles derinti su kitomis
valstybcs istaigonis.

I-opielio dalZelio vielqiL1 pirkimq olgalizatorirLs - prekes, paslaugas perka esant poreikiui
ir pirkimai vra maZos vefies. Pirkimai vykdonri per elektronilg vieSqjq pirkimq sistemq arba
apklausos bidu. Tai maTina korLrpcijos pasireiSkimo tikiniybE. Visi vieSieji pirkimai vlkdomipagal
direktoriaus isirkymu patvinintq.,M.rzos veltes pirkimq t\.arkos apraiq" (2017 m. liepos 4 d.
jsakymas Nr. V1-92) ir dilektoriaus isakymais,.Del vieiqjq pirkimq atsakingq asmenq paskyrimo"
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(2019 m. tralandZio 29 d. isek-!'mis Nr.V1-54), .,Del vieSqjq pirkimLl komisijos sudarymo" (2019 m'

balandiio 29 d. isakynas Ni. V1-54A).
Lopielis darZelis organizlrodamas ugdytinill maitinim4 derina valgiaraiiius su Valstybine

maisto ir' \eterinarijos tamyba, kuii atlieka maitinimo organizavimo patikas Atlikto planinio

patikrinimo (vieSojo maitinimo imones 2019 m. bir2elio 17 d. patikinimo aktas Nr'63VMlP-139)

iletu, paieidinq nenustatl'ta. Valgiaraiaiai yra suderinti su Nlaieikiq rajono valstybine n'iaisto ir
veterinnrijos tamyba (valgiarasdio vefiinimo 2019-09-06 pazyma Nr. VVP-10281' VVP-10282)

Darbuoto]11 organizuojantiq vaikq maitinim4 pareigybiq aprai,vmuose iverdintos konkredios

funkciios, numatyta atsakonllbe. Vedami apskaitos Ziniaraidiai bei gaunamq sqskaitr'l-faktnrq

rc!i:lral.
,1. Kriterijus -,,Nautiojama valstybds ar tarnybos paslapti sudararti informacija"'
Darbuotojai pirkirnq komisijos narial ir pirkimq organizatoriai pasimsl konfidencialumo

dekltuacijq ir relaliSkumo pasjTadejimLrs ir laikosi patvirtinto pirkimq komisijos darbo reglamento

PaZ"'meti.r. kad per rertinan-rqjj laikotarp! konfidencialios inlormacijos administravimo, apsaugos

ir kontroles esminiq paZe idinq Iopielyje-darZelyie nenustatyla.

5. Kriteriius - ,,Anksii4u atlikus rizikos analizg, buvo nustatyta veiklos triikumq"'
Analizuojamu laikotarpilr Specialiqiq tydmq tarnyba teises aktq nustatyta tvarka neatliko

korupcijos lizikos analizes 1opiel1'je -darielyje ir nera pateikusi motYvuotos iivados, kurioje buttl

nuodyti velklos t[kuirai bei paLeiktos rekomendacijos jiems Salinti.

ISVADA

-Atlikus su nldos inlbrmacijos analizq bu\o konstatuota. kad minetose istaigos srityse

korr-rpcijos pasireiskimo tikim-r-be neegzistuoja. Siq !eiklos sridiq reglamentavimas pakankamas'

kad istaiga-gatetu efekt-vviai vald,rti iai nustatytas l'r.rnkcijas. Skundrl bei pareilkimq del galimq

korupcinio pobudZio nusikaltimq negauta. Nei Valstybes kontrole, nei MaZeikiq rajono

savivalclybes kontrolietiai, nci audito skyrius, nei kitos kontroles aI pdeziiros institucijos istaigos

veiklos paZeidimq ar kofl.lpciniq leises paieidimq.

Atsakinga uZ korupci.jos prcvencijq ir kontrolq
Dirckioriaus pavaduoLoja ugdymui
Alina Petravidiene
2019-1 f -il4
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