
 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO MAŽEIKIŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“ 

I Š V A D A 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), 

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

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

Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės 

įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijomis”. 

Atliekant vertinimą buvo nustatinėjamos veiklos sritys, kuriose gali būti korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. Buvo nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė yra galima priimant 

vaikus į įstaigą. Buvo vertinama ar pasirinktose veiklos srityse yra laikomasi įstatymų ir kitų teisės 

aktų, ar veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri. 

Tyrimo metu nustatyta, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja, nes: 

1. Priimant vaikus į ugdymo įstaigą vadovaujamasi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 

sprendimu 2021 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-356 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo į 

Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Mažeikių lopšelio-

darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. gegužės 31 d. „Atlyginimo už vaikų išlaikymą Mažeikių 

lopšelyje-darželyje „Eglutė“ nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

2. Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ turto valdymas ir disponavimas apskaitomas 

savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją, sudarant ir 

patvirtinant aprašus. 

3. Viešieji pirkimai vykdomi pagal Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ viešųjų pirkimų 

organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Mažeikių lopšelio-darželio ,,Eglutė“ 

direktoriaus 2022 m. sausio  3 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ viešųjų 

pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo“. 

Viešuosius pirkimus vykdo Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“  direktoriaus 2022 m. sausio 

3 d. įsakymu Nr. V1-5 „Dėl Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ viešųjų pirkimų organizavimo ir 

kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsakingų asmenų paskyrimo“ paskirti mažos vertės viešųjų 

pirkimų iniciatoriai, organizatoriai; už pirkimų planavimą ir sutarčių sudarymą yra paskirti atsakingi 

asmenys. Iniciatoriai, organizatoriai  yra pasirašę Nešališkumo deklaracijas ir Konfidencialumo 

pasižadėjimus. 

Viešieji pirkimai vykdomi pagal Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ viešųjų pirkimų planą 

2022 biudžetiniams metams, patvirtintą Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2022 m. 

kovo 14 d. įsakymu Nr. V1-28. Įvykdytų pirkimų sutartys viešinamos Viešųjų pirkimų tarnybos 

svetainėje.   

4. Vaikų priėmimas į Mažeikių lopšelį-darželį organizuojamas Mažeikių rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu 2021 m. gruodžio 17 d. Nr. T1-356 „Dėl centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo 

į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Pažymėtina, kad korupcijos rizikos veiksniai yra valdomi, nes korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo metu vertintos sritys yra reglamentuotos vidaus tvarkomis, teisės aktais, kurie 

yra nuolatos peržiūrimi, kuriami ir tvirtinami naujai. 
 

Mažeikių lopšelio-darželio „Eglutė“  

korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė 

 


