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IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“ 

  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 str., Valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis (toliau –Rekomendacijos), 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011-05-13 įsakymu 

Nr. 2-170, buvo atliktas vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas personalo valdymo ir administravimo srityje. 

 Analizuotas 2019 m. IV ketvirčio ir 2020 m. I-III ketvirčio laikotarpis. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko vaikų lopšelio-darželio „Želmenėliai“ socialinė pedagogė 

Živilė Sajatauskienė, paskirta direktoriaus 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-91. 

 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

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

 Per analizuojamąjį laikotarpį vaikų lopšelio -darželyje neužfiksuota korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika analizuotoje veiklos srityje, teisės pažeidimai ar kitokia atsakomybė. 

 Vaikų lopšelio-darželyje sudarytos galimybės darbuotojams, ugdytinių tėvams, kitiems 

asmenims kreiptis ir informuoti direktorių ar asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, 

apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, mažiau 

pavojingus teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu (8 382) 52575, el. paštu 

zelmeneliai@zelmeneliaimd.lt. 

 Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus 

pobūdžio teisės pažeidimus vaikų lopšelio-darželyje korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 

laikotarpiu negauta. 
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 2. Kriterijus – „Vaikų lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 

 Vaikų lopšelio-darželio darbuotojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė yra reglamentuoti vaikų lopšelio-darželio nuostatuose, darbo tvarkos 

taisyklėse, darbuotojų pareigybių aprašymuose, kitose direktoriaus įsakymais patvirtintose veiklos, 

darbo grupių ir komisijų tvarkose. 

 Darbuotojai su dokumentais supažindinti pasirašytinai (DVS kontora). Teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas ir 

darbuotojų pareigybių aprašymuose, o vadovų (direktoriaus ir pavaduotojo ugdymui bei ūkvedžio) 

darbas reglamentuotas vadovų darbo pasiskirstymu ( dir. įsak. 2020-09-22 V-89). 

 Su šiuo kriterijumi susiję, korupciją skatinantys faktoriai nenustatyti. 

 3. Kriterijus – „Daugiausia priimami sprendimai, kuriems nereikia kitos valstybės ar 

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“. 

 Vaikų lopšelis-darželis – Marijampolės savivaldybės biudžetinė įstaiga teikia ikimokyklinio  

ir priešmokyklinio ugdymo paslaugos 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, vaikų lopšelio-darželio nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis 

ir kitais teisės aktais. 

 Vykdant naujų darbuotojų, tai yra ikimokyklinio ugdymo mokytojų,  priėmimą, kurių 

pareigybei reikia skelbti atranką, buvo kreiptasi į Užimtumo tarnybą, pateikianti informaciją apie 

laisvas vietas įstaigoje. Buvo pateikta kvalifikacinių reikalavimų sąrašas, ką turi atitikti 

pretendentas į laisvas darbo vietas. Per nustatytą laikotarpį vyko pretendentų dokumentų priėmimas, 

juos registruojant pagal priimamų dokumentų registravimo tvarką įstaigoje. Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos ŠMM ministro 2011-09-15 įsak. Nr.V-1680  sudaryta komisija vykdyti atrankai 

ikimokyklinio ugdymo mokytojų pareigoms užimti. Atrankos metu vyko pretendentų testas žodžiu, 

kurio vertinimas fiksuotas protokolu 2020-06-23 Nr.PR-21. Priimant darbuotojus, kurių 

pareigybėms nebuvo organizuota atranka, buvo kviečiama teikti gyvenimo aprašymus. Priėmimą 

vykdo vadovas analizuodamas pretendento gyvenimo aprašymą, bei vykdydamas pokalbį ir 

parinkdamas kandidatą labiausiai atitinkantį reikiamą pareigybę. 

 Įstaiga  turinti įgaliojimus savarankiškai priimti kai kuriuos sprendimus, susijusius su 

personalo valdymu ir administravimu ( įstaigos vadovas turi teisę  organizuoti atrankas į laisvas 

darbo vietas), kuriuos teisės aktai nenustato prievolės derinti su kitomis valstybės įstaigomis. 
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 4. Kriterijus – „Naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija“. 

 Darbuotojų veikla reglamentuota  pareiginėmis instrukcijomis, darbo tvarkos taisyklėmis, 

asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. 

 Pažymėtina, kad per vertinamąjį laikotarpį konfidencialios informacijos administravimo, 

apsaugos ir kontrolės esminių pažeidimų vaikų lopšelio-darželyje nenustatyta. 

 5. Kriterijus – „Anksčiau atlikus rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų“. 

Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka neatliko 

korupcijos rizikos analizės vaikų lopšelyje-darželyje ir nėra pateikusi motyvuotos išvados, kurioje 

būtų nurodyti veiklos trūkumai bei pateiktos rekomendacijos jiems šalinti. 

 

IŠVADA 

 

 Išanalizavus vaikų lopšelio-darželio paslaugų teikimo sritį (personalo valdymas ir 

administravimas) organizavimą pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymo kriterijus, įvertinus esamą padėtį vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“, darytina 

išvada, kad Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ didelės korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nėra.  

  

 

Direktorė                                                                                           Rita Maksimavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


