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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS 

 

Klaipėdos miesto savivaldybės merui                                                               2021-09-13 Nr. ESI-26 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsnių 

nuostatomis ir Korupcijos rizikos atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 

direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės 

įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo 

rekomendacijomis, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Alksniukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Asta Lenkauskienė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę, atliko korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą.  

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šioje srityje – vaikų maitinimo 

organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Alksniukas“.  Analizuotas laikotarpis nuo 2021 m. 

sausio 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės maitinimo organizavimo (maisto produktų 

priėmimas, išdavimas į virtuvę, tikslingas maisto produktų panaudojimas, vaikų maisto išdavimas 

laikantis perspektyvinių ir dienos valgiaraščių) srityje nustatymą  analizuota: 

1. Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų 

socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija); 

2. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų 

vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija); 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas, patvirtintas 

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T2-113; 

4. Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto tarybos 2012 

m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-281; 

5. Maisto bloko darbuotojų (virėjo, pagalbinio virtuvės darbininko, sandėlininko, auklėtojo 

padėjėjo) pareigybių aprašymai, patvirtinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Alksniukas“ 

direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V1-21; 

6. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės 

sveikatos specialisto veiklos dokumentai, susiję su maitinimo organizavimu ir kontrole 

(dienos valgiaraščiai, maisto produktų suvestiniai sąrašai, valgiaraščių ir vaikų maitinimo 

atitikties žurnalas); 

7. maisto inventorizacijos,  savikontrolės maisto bloke dokumentai; 

8. 15 dienų valgiaraštis, patvirtintas Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro direktoriaus; 

9. sutartys su maisto produktų tiekėjais. 
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Atlikus pateiktų dokumentų analizę, apklausus atsakingus įstaigos darbuotojus veiklos 

trūkumų maitinimo srityje nenustatyta. 

 Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė sąrašas: 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritys KPĮ 6 straipsnio 4 dalies kriterijai 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 

1. Vaikų maitinimo 

organizavimas 

- - - - - - - 

 

 Vertinimas atliktas vadovaujantis Lietuvos Respublikos  Korupcijos prevencijos įstatymo 6 

straipsnio 4 dalies kriterijais: 

1. padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla; 

2. pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas; 

3. atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo tvarka bei 

atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti; 

4. veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimu ar 

apribojimu; 

5. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos 

patvirtinimo; 

6. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija; 

7. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę buvo nustatyta trūkumų. 

  

 IŠVADA: 

 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1-7 punktuose 

pateiktuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta. 

 

 

 

Direktorė                          Milda Šiaudvytienė

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Asta Lenkauskienė 

2021-09-10 


