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 Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

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

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 

„Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nauja redakcija nuo 2017-03-18), 

Jonavos vaikų lopšelyje-darželyje „Dobilas“ (toliau-įstaiga) atliktas korupcijos tikimybės nustatymas ir 

vertinimas, analizuotas nuo 2018-08-01 iki 2019-08-31 laikotarpį. Korupcijos pasireiškimo tikimybę 

nustatė už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingi asmenys Neringa Petrusevičienė, Jolita Skeirienė, 

Alina Gronskienė, Nerija Dukauskaitė įgalioti 2019 m. spalio  10 d. direktoriaus įsakymu Nr. 1V- 108 „Dėl 

korupcijos prevencijos komisijos sudarymo“. Vertinimas atliktas  peržiūrint ir analizuojant dokumentus 

formaliuoju ir palyginimo metodais. 

Atliekant vertinimą peržiūrėti: 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2018-

2022 m. priemonių plano vykdymas.  

2. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ pareigybių aprašymai. 

3. Įstaigos Darbo apmokėjimo sistema. 

4. Direktoriaus įsakymai personalo klausimais. 

5. Kiti teisės aktai, kuriais vadovaujasi darbuotojai, vykdydami jiems paskirtas funkcijas.  

Tyrimo metu nustatyta: 

1. Per analizuojamą laikotarpį įstaigoje nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos  korupcijos įstatymo 2 

str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir kitų tapataus pobūdžio pažeidimų 

atvejų, skundų bei pareiškimų negauta. Lopšelyje-darželyje sudarytos galimybės darbuotojams, 

kitiems asmenims kreiptis ir informuoti direktorių ir asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją bei 

kontrolę, apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau 

mažiau pavojingus teisės pažeidimus. 

2. Įstaigoje kontrolės ir priežiūros vykdymas nėra pagrindinė funkcija. Įstaigai nesuteikti įgaliojimai 

vykdyti veiklą, skirtą prižiūrėti, kaip kiti fiziniai ar juridiniai asmenys laikosi įstatymų, kitų teisės 

aktų ar vykdyti kontrolės funkcijas. 

3. Darbuotojų funkcijos, uždaviniai bei atsakomybė yra reglamentuoti darbuotojų pareigybių 

aprašymuose, įstaigos Darbo tvarkos taisyklėse, įstaigos nuostatuose (2013 m. spalio 31 d 

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS- 311 „Dėl Jonavos vaikų lopšelio- darželio „Dobilas“ 

nuostatų patvirtinimo“. Darbuotojai su dokumentais pasirašytinai supažindinti. Teisės aktai 

periodiškai peržiūrimi. Atskirų darbuotojų pavaldumas ir atskaitingumas reglamentuotas 

direktoriaus ir darbuotojų pareigybių aprašymuose. 

4. Daugumai įstaigos direktoriaus priimamų sprendimų reikia steigėjo - Jonavos rajono savivaldybės 

arba savivaldybės administracijos, lopšelio-darželio Darbo tarybos patvirtinimo arba suderinimo. Į 

vairioms veiklos sritims yra sudaromos komisijos, darbo grupės, metodinės grupės, kurių darbą 

reglamentuoja lopšelio-darželio nuostatai. 



5. Jonavos vaikų lopšelyje – darželyje „Dobilas“ nenaudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti 

informacija. 

6. Analizuojamu laikotarpiu Specialiųjų tyrimų tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka korupcijos rizikos 

analizės įstaigoje neatliko.  

7. Informacijos apie korupcijos pasireiškimą įstaigoje per analizuojamą laikotarpį negauta. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybės patikrinimo išvados: 

1. Atlikus Jonavos lopšelyje-darželyje „Dobilas“ sričių vertinimą nustatyta, kad korupcijos 

pasireiškimo tikimybė įstaigoje minimali. 

2. Įstaigos biudžeto lėšos naudojamos pagal patvirtintas sąmatas, turto valdymas ir disponavimas 

apskaitomas Centralizuotoje savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę 

turto inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant apyrašus. Finansinės ataskaitos už panaudotas lėšas 

skelbiamos darželio internetinėje svetainėje http://dobilas-jonava.lt/dob/index.php/administracine-

informacija/biudzeto-suvestines 

3. Įstaigos direktorius kasmet atsiskaito už įstaigos ūkinę ir finansinę veiklą Jonavos rajono 

savivaldybės tarybai ir lopšelio-darželio tarybai, įstaigos bendruomenei.  

4. Viešųjų pirkimų konkursai vykdomi elektroniniu būdu per CPO sistemą ir pagal įstaigoje 

patvirtintą „Viešųjų pirkimų tvarką“. Viešai skelbiama informacija apie viešuosius pirkimus per 

CVP IS. Sudaryta Viešųjų pirkimų komisija direktoriaus įsakymu 2018 m. sausio 31d. Nr.V1-

14. Darbuotojų gaunamų papildomų priemokų ir krūvių paskirstymas aptariamas darbo 

taryboje. Darbo taryba patvirtinta direktoriaus 2018 m. balandžio 2 d.  įsakymu Nr. 1V-42A. 

5. Ugdytinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 

sausio 31 d. sprendimu Nr. 1TS – 15 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono 

savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ ir Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. 1 TS- 

51 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 1TS-15 „Dėl 

centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo “. 

6. Viešai skelbiama įstaigos interneto svetainėje informacija apie laisvas darbo vietas, darbo 

krūvių paskirstymą. Konkursiniu būdu į darbą priimant darbuotojus atranką vykdo sudaryta 

komisija. Į darbą priimant pedagogus, atranką stebi ir savo rekomendacijas pateikia lopšelio-

darželio tarybos atstovai. Pakeistos ir aiškiai apibrėžtos įstaigos Darbo tvarkos taisyklės, 

atnaujinti darbuotojų pareigybių aprašymai pagal pasikeitusią pareigybių rengimo metodiką.   

7. Įstaigoje priimtos tvarkos, taisyklės viešai skelbiamos ir laisvai prieinamos įstaigos internetinėje 

svetainėje. Rengiant tvarkas ir taisykles organizuojamos diskusijos, apsvarstomi darbo grupių 

pasiūlymai. Esminiai tvarkų ir taisyklių skyriai, punktai apsvarstomi visuotiniuose 

susirinkimuose, kurių per metus įvyksta du.   

8. Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Dobilas“ direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita  patvirtinta 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1TS-78 ir 

pristatyta lopšelio-darželio tarybai.  

9. Direktoriaus veikla už 2018 m., Jonavos savivaldybės mero įvertinta nebuvo, nes naujas 

lopšelio-darželio vadovas pareigas pradėjo eiti nuo 2018 m. lapkričio 12 d.  
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Rekomenduojama: patalpinti direktoriaus veiklos ataskaitą lopšelio-darželio „Dobilas“ internetinėje 

svetainėje. 
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