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Anykščiai 
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) 6 str., Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, Valstybės ar 

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

nustatymo rekomendacijomis (toliau - Rekomendacijos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 ir atsižvelgiant į 

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-08-31 raštą Nr. 1-SD-2878 „Dėl 

korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 metais“, buvo atlikta Anykščių lopšelio-

darželio „Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo analizė 2021 metais.    

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko Antikorupcijos komisija, patvirtinta 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2019 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-20. Komisijos 

pirmininkė Aldona Urbonienė. Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, vadovautasi 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 1, 3 ir 5 punktuose 

nurodytais kriterijais ir Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų klausimyno, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170, I, 

III ir V dalies klausimais. 

Analizuotos sritys:  

- „viešų-privačių interesų konfliktų valdymas“;  

- „vaikų maitinimo organizavimas“. 

Analizuotas laikotarpis: 2020 m. sausio 1 d. ─ 2021 m. birželio 30 d.     

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo naudojami dokumentų analizės metodai. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas pagal Rekomendacijų kriterijus. 

1. Kriterijus. „Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika“. 

Analizuojant sritį „viešų-privačių interesų konfliktų valdymas“ analizuojamuoju 

laikotarpiu (2020-01-01 ─ 2021-06-30) Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ pranešimų nebuvo 

gauta. Įstaigoje patvirtinti dokumentai: 2021 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymas Nr. V-10 „Dėl 

pareigų sąrašo, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus“; 2019 m. spalio 31 

d. direktoriaus įsakymas Nr. V-36 „Dėl Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirbančių ir 

administravimo įgaliojimus turinčių asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų derinimo tvarkos 

aprašo“. Įstaigoje yra sudaryta galimybė įstaigos darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir 

informuoti (taip pat ir anonimiškai) įstaigos vadovus apie galimus korupcinio pobūdžio 



nusikalstamų veikų ir/ar kitų tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingų teisės pažeidimų, 

įstaigoje faktus pranešant įvairiomis formomis (el.paštu, žodžiu, ir kt.). Tokių pranešimų 

analizuojamu laikotarpiu negauta.  

Analizuojant sritį „vaikų maitinimo organizavimas“, vaikų maitinimas Anykščių lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ organizuojamas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 

spalio 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-285 patvirtintu Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio 

ugdymo programas, išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir 

vėlesniais jo pakeitimais. Įstaiga turi pasitvirtinusi 20 dienų perspektyvinius valgiaraščius, kurie yra 

paskelbti internetiniame puslapyje www.zilvitis.anyksciai.lm.lt. Vaikų maitinimo lengvatos bei 

galimybė vaiko tėvams rinktis maitinimų skaičių (atsisakant pusryčių, vakarienės) įformintos 

direktoriaus įsakymais: 2020 metais parengta 24 įsakymai, 2021 metais - 13 įsakymų. Visais 

atvejais vyr. buhalteris atliko atitinkamus paskaičiavimus už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje. 

Nusiskundimų negauta.   

Analizuojamu laikotarpiu galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir/ar kito 

tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingo teisės pažeidimo, už kurį numatyta administracinė, 

tarnybinė (drausminė) ar kitokia atsakomybė, nebuvo nustatytos. 

2. Kriterijus. „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų 

priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“. 

Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ parengtas tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja 

darbuotojų, vykdančių viešų-privačių interesų konfliktų valdymo procedūras įstaigoje: 2019 m. 

spalio 31 d. įsakymu Nr. V-36 patvirtintas Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ dirbančių ir 

administravimo įgaliojimus turinčių asmenų viešųjų ir privačių interesų konfliktų derinimo tvarkos 

aprašas ir 2021 m. vasario 1 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-10 patvirtintas pareigų sąrašas, kurias 

einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus. Apie deklaravimo prievolę atitinkami 

darbuotojai supažindinti pasirašant. Įstaigos vadovų, vyr.buhalterio, ūkvedžio, viešųjų pirkimų 

vykdytojų viešųjų interesų deklaracijos pateiktos naudojantis PINGER elektronine platforma 

(www.vtek.lt/ ).  

Išanalizavus kriterijų „Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir 

sprendimų priėmimo tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti“ nustatyta, kad įstaiga yra 

pasitvirtinusi tvarkos aprašą, reglamentuojantį darbuotojų, vykdančių viešų-privačių interesų 

konfliktų valdymo procedūras įstaigoje bei patvirtintas pareigų sąrašas, kurias einantys asmenys 

privalo deklaruoti privačius interesus.  

Išanalizavus  sritį „vaikų maitinimo organizavimas“, nustatyta jog analizuojamu laikotarpiu 

(2020-01-01─ 2021-06-30) buvo atlikti 4 išorės institucijų tikrinimai: 2020-04-30 Nacionalinio 

sveikatos visuomenės centro specialistai, 2020-06-23 Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

specialistai, 2021-01-19 Nacionalinio sveikatos visuomenės centro specialistai, 2021-04-14 



Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai. Tikrinta vaikų maitinimo organizavimą 

reglamentuojantys dokumentai, trūkumų nenustatyta.   

Apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas „viešų-privačių interesų konfliktų 

valdymo“ ir „vaikų maitinimo organizavimo“ srityse analizuojamuoju laikotarpiu nenustatyta.  

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

savivaldybės įstaigos patvirtinimo“.   

Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vaikų maitinimas organizuojamas Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. B1-593 patvirtintu 

Vaikų ugdymo įstaigų, vaikų socialinės globos įstaigų ir vaikų poilsio stovyklų valgiaraščių 

derinimo tvarkos aprašu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. 

1-TS-285 patvirtintu Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, 

išlaikymą Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir vėlesniais jo 

pakeitimais. 

Išnagrinėjus esamą dokumentaciją, susijusią su maitinimu, maitinimo organizavimu, 

pažeidimų nenustatyta. Bendruomenės nusiskundimų šioje veiklos srityje nerasta, rizikos veiksniai 

nenustatyti.  

IŠVADA 

Išanalizavus Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą „viešų-privačių interesų konfliktų valdymo“ ir „vaikų maitinimo organizavimo“ srityse 

2020-01-01─ 2021-06-30 laikotarpiu pagal rekomenduojamus korupcijos prevencijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymo kriterijus ir, įvertinus esamą padėtį, darytina išvada, kad Anykščių lopšelyje-

darželyje „Žilvitis“ korupcijos pasireiškimo tikimybė viešų-privačių interesų konfliktų valdymo ir 

vaikų maitinimo organizavimo srityse, nenustatyta. 

 

 
Antikorupcijos komisijos pirmininkė  
Aldona Urbonienė                   _______________ 


