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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos

prevencijos įstatymas) 6 str., Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2002m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės

atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 5-7 punktais, Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių,

kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis,

patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011m. gegužės 13 d.

įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų 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 tikimybės nustatymas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio

materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo srityje.

Analizuotas 2020m. I – II-ojo ketvirčio laikotarpiai. Korupcijos pasireiškimo tikimybės

nustatymą atliko lopšelio - darželio „Vaivorykštė“ Korupcijos prevencijos komisija. Atliekant

korupcijos pasireiškimo tikimybę buvo naudojami dokumentų ir statistinės analizės metodai, veiklos,

teisės aktų analizė, leidusi nustatyti Lopšelio – darželio veiklos sričių atitiktis.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus.

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

Per analizuojamąjį laikotarpį Lopšelyje - darželyje analizuotoje veiklos srityje neužfiksuota

korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, teisės pažeidimai, tarnybinė (drausminė) ar kitokia

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

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

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar 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“.

Darbo ir sprendimų priėmimo tvarka, terminai, atsakomybė ilgalaikio materialiojo ir

nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo srityje yra išsamiai ir aiškiai
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reglamentuoti parengtuose ir direktoriaus patvirtintuose Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto

apskaitos aprašuose.

Priimant Lopšelio - darželio teisės aktus, t. y. ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo,

trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo procedūras yra vadovaujamasi Tvarkos

aprašo 32.1, 32.2, 33.3 punktais, atsargų sunaudojimas įforminamas aktu, pildomas ilgalaikio

materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis, atsižvelgiama į įstaigos

padalinio misiją, tikslus bei uždavinius, juos harmoningai derinant tarpusavyje. 

Darbuotojų uždaviniai ir funkcijos yra išsamiai apibrėžti įstaigos teisės aktuose, darbuotojų

pareigybių aprašuose, kitose direktoriaus patvirtintose veiklos, darbo grupėse, komisijose ir yra

pakankami įstaigos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti. Darbuotojų pareigybių aprašuose

nustatytas aiškus kiekvieno dirbančiojo pavaldumas ir atskaitingumas.

Veiklos ir sprendimų priėmimo tvarka nustatyta Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo

turto apskaitos aprašuose, kuriuose numatyta atsakingų darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo

kontrolės procedūros. Su vidaus teisės aktais, taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti.

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

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.

Darželis nepriima norminių teisės aktų, tačiau individualių teisės aktų ir jų projektų poveikio

korupcijos mastui vertinimus atlieka, vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo

Taisyklėmis, kurios patvirtintomis Vyriausybės nutarimu Nr. 243 (2014-03-12). Lopšelis – darželis

esminių sprendimų, kuriems nereikia kitų valstybės ar savivaldybės įstaigų patvirtinimų, nepriima. 

Lopšelis - darželis - Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti įgaliojimus

savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo,

trumpalaikio materialiojo turto nurašymu ir likvidavimu.

IŠVADA

Atliktos analizės metu nenustatyta korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių (sąlygų, įvykių

ar aplinkybių), galinčių sudaryti prielaidas korupcijai ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo,

trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo srityje.

Vertinant, koks yra realus korupcijos rizikos laipsnis, buvo išanalizuoti Lopšelyje – darželyje

priimti teisės aktai, sprendimai, įvertinta, kaip yra laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų,

nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai, būtini įstatymų ir įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų

įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka

yra skaidri ir pakankama bei nesuteikia per daug įgaliojimų atsakingiems asmenims veikti savo

nuožiūra. 

Įvertinus korupcijos pasireiškimo tikimybę šioje srityje, darytina išvada, jog korupcijos

pasireiškimo tikimybė šioje vertinamoje srityje yra minimali. 

Direktorė                                                                                                                Regina Kaleinikienė
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