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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO 2021 METAIS

AtsiZvelgdama i Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo 6 ir 7 straipsniq
nuostatas ir Korupcijos rizikos analizes atlikimo tvark4, patvirtint4 Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m, spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601, bei vadovaudamasi Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus
2011 m. geguZes l3 d. isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybes ir savivaldybes istaigor; veiklos
sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis,
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis'o ikimokyklinio ugdymo mokytoj a Laima Baraniauskaite,

atsakinga uZ korupcijos prevencij4 bei kontrolg, atliko korupcijos istaigoje pasirei5kimo tikimybes
nustatym4.

Analizuotas laikotarpis - 2021 -01 -01 - 2021-08-27 .

Atliekant korupcijos pasireiSkimo tikimybg, vertinta veiklos sritis - Klaipedos lop5elio-darLe|io

,,BerZelis" (toliau {staigos) maitinimo organizavimas Klaipedos lopSelyje-darlelyje,,BerZelis'0.
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis" veikla, susijusi su maitinimo organizavimu

ikimokyklinio ugdymo istaigoje, atitinka Korupcijos prevencijos istatymo 6 straipsnio 4 dalies

numatytus kriterijus. Atliekant korupcijos pasirei5kimo tikimybes vaikq maitinimo organizavimo

srityj e nustatym4 lopSelyj e-d wlelyje,,BerZelis" analizuoti teises aktai :

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkridio 23 d. isakymas l lr Y-964

,,Del maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq
socialines globos istaigose tvarkos apraSo patvirtinimo (suvestine redakcija nuo 2020-09-01 iki 2020-

12-3t);
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birZelio 23 d. isakymas l'{r.V-836

,,Del rekomendacijq paros maistiniq medZiagq ir energijos nonnq patvirtinimo";
3, Klaipedos miesto tarybos 2012 m. lapkidio 29 d. sprendimas Nr.T2-281 ,,Del maitinimo

organizavimo Klaipedos miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo
jstaigose tvarkos apra5as (velesni jo pakeitimai);

4. Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2020 m. geguZes 21 d. sprendimas Nr.T2-1.13 ,,Del
visuomenes sveikatos prieZiDros mokykloje"

5, Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2020 m. rugpj[dio 18 d. ra5tas Nr.S-340,,DeI
perspektyvinio valgiara5dio pakeitimo";

6,Klaipedos lop3elio-darZelio ,,BerZeliso' nuostatai, patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2009 m. rugpjfrdio 28 d. sprendimu Nr. ADl-14241,

7, sudarytos sutartys su maisto tiekejais:
7. 1. IJAB,,Vigesta" MMG Nr, 2021 -03/05;
7 ,2, AB ,,Zemaitijos pienas'o KL Nr.181;
7.3. UAB ,,Klaipedos duona" DDG Nr.202I-03103;
7 .4. U AB,,Samsonas", 2\2lm.kovo 2 d. Nr. AKG Nr.202l -03 1 07 ;

7.5. ZOB,,Delikatesas" PK Nr.2021 -03106;
7.6. R. StarZinsko firma,,ROLVED A" 22Nr.2021-03/04.

8. 15 dienq valgiara5tis (3 variantas), patvirtintas Klaipedos miesto visuomenes sveikal.os biuro



/ Originalas nebus siundiamas

direktoriaus2020 m. sausio 15d. isakymuNr. J-7, Klaipedos lop5elio-darZelio,,BerZelis" direktoriaus
2020 m. rugsejo 1 d, isakymu Nr.V-l6,
9, Maisto bloko darbuotojq (virejq, maisto produktq sandelininko, virtuvds darbuotojo) pareigybiq
apra5ai, patvirtinti Klaipedos lopSelio-darZelio,,BerZelis" direktoriaus 2017 m. geguZes 15 d.

isakymu Nr.V-31.
Su valgiaraddiais tevai supaZindinami internetiniame puslapyje. Elektroniniame dienyne tevai

turi galimybg pareik5ti savo pastebejimus del vaikq maitinimo. Siuo metu nusiskundimq del vaikq

maitinimo nera gauta.

Atlikus iSvardintq dokumentq analizE, apklausus atsakingus uZ vaikq maitinim4 istaigos
darbuotojus, tdvus, veiklos trfikumq vaikq maitinimo srityje nenustatyta.

Korupcijos pasirei5kimo tikimybes vaikq maitinimo organizavimo srityje lopSelyje-clarlelyje
..BerZelis" vertinimo lentele:

Eil.
Nr,

Veiklos sritys KPI 6 straipsnio 4 dalies kriterijai

Vaikq maitinimo organizavimo vertinimas
lp. 2p. 3p. 4p. 5p. 6p. 7p,

Vertinant lstaigos korupcijos pasirei5kimo galimybg, buvo atsiZvelgta i Korupcijos programQ,

buvo naudojami dokumentai, statistines analizes metodai, kurie leidZia nustatyti istaigosl veiklos

sridiq atitikti KPI 6 straipsnio 4 dalies nustatytiems kriterijams:

Kriterijai:
1, Padaryta korupcinio pobfldZio nusikalstama veika'
2. Pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZi[ros vykdymas.

3. Atskirq darbuotojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka bei atsakonrLybe nera

iSsamiai reglamentuoti.
4. Veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar

apribojimu
5. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos

patvirtinimo,
6, Naudojama valstybes ar tarnybos paslapti sudaranti informacija.

rSvaoe:
{staigos veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe vertinimo i5vada:

rizikos veiksniai nenustatYti.

Direktore Birute Maknaviriiene

Parenge:

atsakinga uZ

korupcijos prevencij4 ir kontroles vykdymq

ikimokyklinio ugdymo mokYtoja
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