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 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 

4 ir 5 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 nuostatomis, 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 

m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 ‚Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, 

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

Nr.2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Pasvalio lopšelio-

darželio „Eglutė“ (toliau-Lopšelis-darželis) tarybos 2021-01-19 posėdyje (protokolas Nr.1) 

analizuota ir vertinta korupcijos tikimybė, bei pristatytas programos įgyvendinimo priemonių 

planas 2021-2023 metams. 

            Vertinimas atliktas dokumentiniu būdu, formaliuoju ir palyginimo metodais. Peržiūrėti 

Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių aprašymai, direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai, 

kuriais savo darbe vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, taip pat dalis 

vykdomos veiklos dokumentinės medžiagos. Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė ir atliktas pasirinktų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. 

Analizuojamas laikotarpis: 2021 metų I – III ketvirčiai: 

1. Per analizuojamą laikotarpį Lopšelyje-darželyje nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veiklų ir kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, 

atvejų už kuriuos numatyta administracinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė. 

2. Parengtas Lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programa ir programos įgyvendinimo 

priemonių planas 2021-2023 metams. 

3. Lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai bei atsakomybė yra išsamiai 

reglamentuoti darbuotojų pareigybių aprašymuose, Lopšelio-darželio nuostatuose bei 

vidaus darbo tvarkos taisyklėse. Bei kituose teisės aktuose. 

4. Įvairioms veiklos sritims Lopšelyje-darželyje yra sudarytos komisijos, metodinė grupė, 

kurių darbas reglamentuotas Lopšelio-darželio nuostatuose. Reikšmingų sprendimų, 

kuriems nereikia steigėjo – Pasvalio  rajono savivaldybės tarybos arba savivaldybės 

administracijos patvirtinimo arba sprendimo priimta nebuvo. 

5. Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos rizikos analizės 

Lopšelyje-darželyje neatliko.  

 

 

 

 

  

 



Vertintos veiklos sritys 

 

 

1. Dėl viešųjų pirkimų vykdymo. 

            Viešųjų supaprastintų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu CVP IS sistemoje ir 

sutartys su paslaugų tiekėjais sudaromos vadovaujantis Viešųjų pirkimų  organizavimo tvarkos 

aprašu patvirtintu  Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 5 d. 

įsakymu Nr.DV-80 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pirkimo organizatoriumi paskirtas asmuo yra Gražina 

Gudienė – direktoriaus pavaduotoja ūkiui. 

            Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų Mažos vertės pirkimų organizavimo procedūrų 

pažeidimų nenustatyta. 

2. Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas. 

          Vaikų priėmimas Lopelyje-darželyje vykdomas vadovaujantis Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.T1-259 „Dėl priėmimo į Pasvalio 

rajono savivaldybės mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais ir 

papildymais). 

         Vertinimo metu vaikų priėmimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

3. Dėl priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo ir kontrolės. 

         Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.V-1680 „Dėl 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu“, Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr.DV-45 „Dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis priėmimo į pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

       Vertinimo metu priėmimo į pareigas pagal darbo sutartį organizavimo ir kontrolės 

organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

 

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybes Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“: 

 

        Atlikus Lopšelio-darželio veiklos sričių vertinimą nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo 

tikimybė Lopšelyje-darželyje minimali. 

       Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 str. 1 

dalyje nurodyti Lopšelio-darželio atsakingi asmenys kasmet Vyriausiajai tarnybos etikos 

komisijai teikia privačių interesų deklaraciją. 

       Lopšelio-darželio turto valdymas ir disponavimas apskaitomas tinkamai, atliekama 

kasmetinė turto inventorizacija. Sudaryti ir parašais patvirtinti apyrašai. 

       Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimų negauta.  
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