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DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMo
2018 METAIS
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos
istatymo 6 ir 7 straipsniq
nuostatomis ir Korupcijos rizikos atlikimo tvarka patvlrtinta Lietu"vos'Respublikos
Vyri"rrryUes
2002 m' spalio 8 d. nutarimu Nr.1601, bei Specialiqjq tyrimq tarnybos
direktoriaus 20ll m.
geguZes 13 d' isakymu Nr. 2-170 patvirtintomisValstyb6s
ir savivalayues istaigos veiklos sridiq,
kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiSkimo tikimybg nustatymo
rekomendacijomis.
Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis" ra5tines administratord, atsakinga
uZ korupcijos
prevencijQ bei kontrolg Laima Baranal$gite, atliko korupcijos
pasireiskimo iiti.lues nustatfra.'
Analizuotas laikotarpis 20 I 8-0 I -0 - 20 I g- 0g -20
Atliekant korupcij os pasireiskimo tikimybg vertintos veiklos sritys :
1' Klaipedos lopSelio-darZelio ,,BerZelis" veikla susijusi su maitinimo organizavimu
ikimokyklinio ug{ymo istaigoje Kpl 6 str. 3d. numatytiems kriterijams.
2' Klaipedos lop5elio-darZelio ,,BerZelis" veikla kontroliuojant maitinimo organizavimq
atitinka KPI 6 str. 5 p. numatytus kriterijus.
Atlikti veiksmai:
Atliekant Klaipedos lopSelio-darZelio ,,BerZeliso' veiklos vaikq maitinimo organizavimas
maisto
produktq priemimu, iSdavimu i virtuvg, tikslingu maisto.produktq panaudojimu,
vaikq maisto i
grupes isdavimu laikantis perspektyviniu ir dienos valgiaraSdiu
Lontroles vykdymu, analizuoti
teises aktai:
1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandZio l0 d.
isakymas Nr. V394 ,'Del maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo
mokyklose ir
vaikq socialines globos istaigose tvarkos apra5o patvirtinimo,. pake"itimo.
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birZelio 23 d.
isakymas Nr. V836 ,,Del rekomenduojamq pa.ros maistiniq medZiagq ir energijos normq patvirtinimo;
3' Klaipedos miesto tarybos 2012 m. lapkridio 29- d. spren-dimas 'Nr. l2-2gl Maitinimo
organizavimo Klaipedos miesto savivaldybes bendrojo .tgdytno mokyklose
ir ikimokyklinio
ugdymo istaigose tvarkos apraSas ir velesni pakeitimai.
4' Klaipedos miesto visuomends sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo istaigq visuomenes
sveikatos prieZiiiros specialistq veiklos susijusios su maitinim
oiganiiuuimu patikrinimu
atlikimo tvarkos apra5as.
5' Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Berielis_" nuostatai patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d.
isakymu Nr.ADl_449.
Vertinta istaigos darbuotojq veikla ir administracines proced[ros priimant
sprendimus del
vaikq maitinimo otganizavimo ir maitinimo vykdymo, del kontroles funkctjq
vykdymo, maitinimo
otganizavimo tvarkos apraSai, maisto produktq viesqiq pirkimq sutartys jq
ir
pri.aai, maitinimo
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organizavimo kokybes darbo grupes veiklos dokumentai,
vireiq, sandelininkq, aukletoiq padejeiq,
pareigybes apra5ai, bendrauta su atsakingais
darbuotojais,
istaigos
ugdytiniq tevais, u#inti priimti
sprendimai ir pan.

veiklos sridiq kuriose egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo
tikimybe sqrasas
Veiklos sritys

KPI6 straipsnio

3 dalies kriterijai

Vaiku maitinimo
S4rasas sudarytas atlikus Klaipedos lopselio-darZelio
,,BerZelis" veiklos sridiq atitikties Korupcijos
prevencijos istatymo 6str. 3 d. kriterijams nusratym4.

Kriterijai:

lp. Padaryta korupcinio pobtdZio nusikalstama veikla.
2p. Pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZiilros vykdymas.
3p'
valstybes
larnautojq funkcijos, uZdaviniai, iarbo
-Atskiry
atsakomybe nera i5samiai reglamentuoti.

ir

sprendimq priemimo tvarka bei

4p' veikla yra susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq
teisiq suteikimu ar
apribojimu.
5p' Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar
savivaldybes lstaigos
patvirtinimo.
6p. Naudojama valstybes artarnybos paslapti sudaranti informacija.
7p. Anksdiau atlikus korupcijos rizikos analizg,buvo nustatyta
tnikumq.
Klaipedos lopselio-darzelio ,,BerZelis" veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja
didele korupcijos

pasirei5kimo tikimybe vertinimo iSvada.

vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:

Rizikos veiksniai nenustatvti.
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