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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str., Valstybės ar

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

nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų direktoriaus

2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2 – 170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“

(toliau – Rekomendacijos), Marijampolės vaikų lopšelyje – darželyje „Vaivorykštė“ (toliau –

Lopšelis – darželis) buvo atliktas korupcijos pasireiškimo nustatymas personalo valdymo ir

administravimo srityje.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimą atliko Korupcijos prevencijos

komisija. Analizuoti 2021 m. I – II ketvirčių laikotarpiai. Korupcijos pasireiškimo tikimybei

nustatyti buvo panaudoti dokumentų analizės ir statistinės analizės metodai. Korupcijos

pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.

1. Kriterijus – „Padaryta korupcijos pobūdžio nusikalstama veika“.

Per analizuojamąjį laikotarpį Lopšelio – darželio veikloje bei personalo valdymo ir

administravimo srityje nebuvo užfiksuota korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, neužfiksuota ir

teisės pažeidimų, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė

atsakomybė. Lopšelyje – darželyje sudaryta galimybė darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir

informuoti direktorių, asmenis, atsakingus už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas

korupcinio pobūdžio veikas ir kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus teisės pažeidimus.

Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus

pobūdžio teisės pažeidimus Lopšelyje – darželyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

laikotarpiu negauta.

2. Kriterijus – „Lopšelio - darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“.

Lopšelio - darželio personalo valdymo ir administravimo srityje darbuotojų įgyvendinami

uždaviniai, vykdomos funkcijos, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka apibrėžti, nenustatyta

įstatymų ir jų įgyvendinimo teisės norminių aktų ir administracinių aktų kolizijų, priimti

administraciniai aktai nuolat peržiūrimi ir prireikus koreguojami.

Lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka

bei atsakomybė yra reglamentuoti vaikų lopšelio-darželio nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse,
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darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos, darbo

grupių ir komisijų tvarkose. Su dokumentais darbuotojai supažindinami pasirašytinai (DVS

kontora).

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

3. Kriterijus – „Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.

Lopšelis - darželis – Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti ikimokyklinio

ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos

Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimais,

administracijos direktoriaus įsakymais, Lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir

kitais teisės aktais. Nagrinėjamoje srityje Lopšelis – darželis daugiausia priima sprendimus, kuriems

nereikia kitos įstaigos patvirtinimo: dėl disponavimo turtu ir lėšomis, dėl vidaus tvarkos nustatymo,

pareigybių aprašymų, darbuotojų priėmimo į darbą, atleidimo, darbo užmokesčio, darbuotojų

mokymų ir kvalifikacijos kėlimo. Šie sprendimai priimami savarankiškai, jų nereikia papildomai

derinti su kitomis valstybės ar savivaldybės įstaigomis.

4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“.

Per analizuojamąjį laikotarpį Lopšelio - darželio veikloje nebuvo sričių, kurios būtų

susijusios su įslaptintos informacijos gavimu, naudojimu bei apsauga, o turima ir valdoma

informacija nelaikytina valstybės ar tarnybos paslaptimi. Darbuotojų veikla reglamentuota

pareiginėmis instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. Per

analizuojamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, apsaugos ir kontrolės

esminių pažeidimų Lopšelyje - darželyje nenustatyta.

IŠVADA

Išanalizavus ir įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę personalo valdymo ir

administravimo srityje, darytina išvada, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė šioje vertinamoje

srityje yra minimali ( arba - didelės korupcijos pasireiškimo tikimybės nėra).

Parengė: Marijampolė vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ logopedė Vaida Bružinskienė.

Direktorė                    Regina Kaleinikienė

Simona Zalieckienė, tel. nr. 8 343 55361, el. p. l.d.vaivorykste@gmail.com
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