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DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2017 METAIS  

 

 

 Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 

straipsnių nuostatas ir Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarką, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei vadovaudamasi 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 ,,Versmė“ direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui Irena Zaleckienė, atsakinga už korupcijos prevenciją bei kontrolę, atliko 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 2017-01-01–2017-09-15 laikotarpiu.  

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas šioje srityje – vaikų 

maitinimo organizavimas Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Versmė“. 

 Lopšelio-darželio „Versmė“ veikla, susijusi su maitinimo organizavimu 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, atitinka Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 

numatytus kriterijus. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės maitinimo organizavimo 

srityje nustatymą  lopšelyje-darželyje „Versmė“ analizuota:  

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. 

įsakymas Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“; 

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. 

įsakymas N. V-836 „Dėl rekomendacijų paros maistinių medžiagų ir energijos normų 

patvirtinimo“; 

3. Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės 2017 m. birželio 30 d. raštas         

Nr. S-(900-4877)-936 „Dėl duomenų pateikimo atliekant valstybinį auditą „Viešųjų pirkimų 

sistemos funkcionavimas“ , kuriame pateikiamos žinios apie įstaigoje organizuojamų viešųjų 

pirkimų specialistus, jiems skiriamą pagalbą, viešųjų pirkimų teisinį reglamentavimą bei pateikta 

2016 m. finansinė informacija siekiant įvertinti įstaigos patiriamas viešųjų pirkimų organizavimo 

ir vykdymo sąnaudas; 

4. Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuo 2017 m. sausio 

1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. atlikto finansinio (teisėtumo) audito išvados; 

5. Klaipėdos miesto tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. T2-281 

„Maitinimo organizavimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas (ir vėlesni jo pakeitimai)“; 

6. Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ nuostatai, patvirtinti Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 27 d. sprendimu T2-138; 

7. sudarytos sutartys su maisto produktų tiekėjais: 



7.1. AB „Žemaitijos pienas“, 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1029/F2-32; 

7.2. UAB „Kretingalės mėsa“, 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. F2-31; 

7.3. UAB „Molupis ir Ko“, 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. F2-28; 

7.4. UAB „Verdeta“, 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. F2-30, sutarties papildymas     

2017 m. kovo 27 d. Nr. F-9; 

7.5. UAB „Bidfoot Lietuva“, 2016 m. gruodžio 29 d. Nr. F2-29; 

8. 20 dienų valgiaraštis (3variantas), patvirtintas Klaipėdos miesto visuomenės 

sveikatos biuro direktoriaus 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. J91, Klaipėdos lopšelio-

darželio „Versmė“ direktoriaus 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-74, suderintas su 

Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba; 

9. maisto bloko darbuotojų (virėjo, maisto produktų sandėlininko, virtuvės 

darbininko) pareigybių aprašai, patvirtinti Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ direktoriaus 

2017 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-43; 

10. 2017 m. birželio 1–8 dienomis atliktos tėvų apklausos apie vaikų maitinimo 

organizavimą ir maisto kokybę lopšelyje-darželyje „Versmė“ išvados. 

Atlikus išvardintų dokumentų analizę, apklausus atsakingus už vaikų maitinimą  

įstaigos darbuotojus, tėvus, veiklos trūkumų vaikų maitinimo srityje nenustatyta.  

IŠVADA: 

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

išvardintuose kriterijuose korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta. 

 

 

Direktorė Vida Martinkienė

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Irena Zaleckienė 

2017-09-27  


