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Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą atliko: Gitana Petrauskienė, atsakinga už 

korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“. 

Analizuotas laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. ─ 2022 m. birželio 30 d. (2 metai). 

Analizuota sritis, susijusi su viešojo sektoriaus subjekto savarankiško funkcionavimo 

užtikrinimu: „Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimas į darbą atrankos būdu“.  

 

Analizuotos srities aprašymas. 

Analizuoti dokumentai: 

- Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680; 

- Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas atrankos būdu tvarkos aprašas, 

patvirtintas Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2018 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. 

V-52 „Dėl priėmimo į Anykščių lopšelį-darželį „Žilvitis“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, pareigas atrankos būdu tvarkos aprašo“. 

Nustatant korupcijos pasireiškimo tikimybę, analizuota: 

- teisės aktai, reglamentuojantys darbuotojų priėmimą į darbą atrankos būdu; 

- informacija internetiniuose puslapiuose; 

- gauti pretendentų dokumentai dėl laisvos mokytojo darbo vietos. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 

V-1680 patvirtinto Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti 

viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje visiems asmenims, siekiantiems dirbti 

mokytoju ir iš atrankoje dalyvaujančiųjų atrinkti tinkamiausią. 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame tvarkos apraše 

nurodoma, jog informacija apie laisvą mokytojo pareigybę turi būti skelbiama mokyklos ir 

Užimtumo tarnybos interneto svetainėse. Skelbime nurodoma: mokyklos pavadinimas, pareigybės 

pavadinimas, darbo krūvis, darbo sutarties rūšis, kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti, 

dokumentai, kuriuos būtina pateikti, data, iki kurios pateikiami dokumentai (dokumentams priimti 

nustatomas 14 kalendorinių dienų terminas, įskaitant paskelbimo dieną) ir adresas, taip pat 

pateikiami pasiteiravimo telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas ir kita reikalinga 

informacija.  

Lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 2018 m. gruodžio 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52 

patvirtintas darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos būdu tvarkos aprašas. Šio aprašo 

tikslas - užtikrinti viešumą, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje asmenims, siekiantiems 



dirbti mokytoju Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ bei, iš atrankoje dalyvaujančiųjų, atrinkti 

tinkamiausią kandidatūrą.  

Analizuojamu laikotarpiu 2022 metais mokykloje vykdytas vienas pedagoginio darbuotojo 

priėmimas į darbą atrankos būdu. 

Išanalizavus tvarkos aprašus, nustatyta, jog informacija apie laisvą mokytojo darbo vietą 

buvo skelbta lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir užimtumo tarnybos interneto svetainėse. Skelbime 

pateikta visa tvarkos apraše nurodyta informacija, apibrėžti dokumentų pateikimo terminai.  

Gauti pretendentų prašymai dėl priėmimo į darbą, suregistruoti. Dokumentų pateikimo 

terminui, pažeidimų nenustatyta.   

Analizuojant pretendentų atrankai gautus dokumentus, nustatyta, jog direktorius sudarė darbo 

grupę iš trijų asmenų atrankos vykdymui ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti.  

Darbo grupė pateikė direktoriui Pokalbio su pretendentais individualaus vertinimo lenteles su 

vertinimo balais. Užpildytas darbo grupės protokolas, pateiktos mokyklos direktoriui išvados dėl 

sprendimo priėmimo.   

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, juos pagrindžiantys duomenys ir (ar) 

informacija. 

Analizuotu laikotarpiu sritį „darbuotojų priėmimas į darbą atrankos būdu“, mokykla nėra 

gavusi skundų, perspėjimų. Išanalizavus dokumentus, kuriais mokykla vadovaujasi priimant 

darbuotojus į laisvą darbo vietą atrankos būdu, korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta.  

Nustatytos korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo 

priemonės. 

Kadangi nagrinėjamoje srityje korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta, nenustatytos ir 

korupcijos rizikos ir (ar) rizikos veiksnių sumažinimo ar pašalinimo priemonės. 

 

 

Gitana Petrauskienė,  

atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Anykščių lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 

 

 

 

 

 

 

 

 


