
 
 

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, VERTINIMO IŠVADA 

 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ir 

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

nustatymo rekomendacijomis,  Kalvarijos savivaldybės  tarybos 2019 m. lapkričio 22 d. sprendimu 

Nr. T-199 „Dėl Kalvarijos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2020 metų programos ir 

programų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kalvarijos vaikų lopšelio-

darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-101 „Dėl Kalvarijos vaikų 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių plano tvirtinimo“, atliktas Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos sričių 

atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams nustatymas. 

Nustatytos veiklos sritys, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo ir atliktas pasirinktų veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimas. 

 Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas ir LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. 

kriterijai: 

 

Nr. Veiklos sritys 

 

LR KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai 

1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6 p. 7 p. 

1. Formuojant lopšelio-darželio 

darbuotojų personalą 

- - - - + - - 

2. Organizuojant ir vykdant viešųjų 

pirkimų procedūras 

- - - - + - - 

3. Priimant vaikus į lopšelį-darželį - - - - + - - 

4. Organizuojant vaikų maitinimą 

lopšelyje-darželyje 

- - - - + - - 

5. Deleguotų lėšų tikslinis 

panaudojimas 

- - - - + - - 

  

 Sąrašas parengtas atlikus Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ veiklos sričių 

atitikties LR Korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 3 d. kriterijams nustatymą. 

 

 LR KPĮ 6 str. 3 d. kriterijai: 

 1 p. Padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veikla. 

 2 p. Pagrindinės funkcijos yra kontrolės ar priežiūros vykdymas. 

3 p. Atskirų valstybės tarnautojų funkcijos, uždaviniai, darbo ir sprendimų priėmimo 

tvarka bei atsakomybė nėra išsamiai reglamentuoti. 

 4 p. Veikla yra susijusi su leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių 

suteikimu ar apribojimu. 

 5 p. Daugiausia priima sprendimus kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės 

įstaigos patvirtinimo. 

 6 p. Naudoja valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija. 

 7 p. Ankščiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta veiklos trūkumų. 

  

 



 
 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 ir 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 

2-170 patvirtintomis valstybės ir savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. 

Įgalioti antikorupcijos komisijos nariai atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą 

aukščiau įvardintose įstaigos veiklos srityse. 

Analizuojamas laikotarpis: 2019-2020 metai. 

 

VERTINTOS VEIKLOS SRITYS 

 

1. Formuojant lopšelio-darželio darbuotojų personalą. 

Vertinant šią veiklos sritį, buvo analizuojami dokumentai, kuriais vadovaujantis priimami  į 

darbą darbuotojai. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

darbo kodeksu, Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 „Dėl mokytojų 

priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kalvarijos vaikų lopšelio-darželis 

„Žilvitis“ darbo tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-20. 

Vertinimo metu pažeidimų nenustatyta. 

2. Organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras. 

Viešuosius pirkimus vykdo Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ viešųjų pirkimų 

organizatorius. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio 

„Žilvitis“  viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu  Kalvarijos vaikų lopšelio-

darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2017 m. rugsėjo  d. įsakymu Nr. V-95.  

Planuojamų metinių pirkimų planas, Mažos vertės tvarkos aprašas, viešųjų pirkimų ataskaitos, 

informacija apie įstaigoje vykstančius ir įvykusius pirkimus, sudarytų sutarčių vertes skelbiama 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/, įstaigos internetinėje svetainėje www.zilvitis.kalvarija.lt  („Viešieji 

pirkimai“). 

Vertinimo metu interesų konfliktų ir kitų Mažos vertės pirkimų organizavimo procedūrų 

pažeidimų nenustatyta. 

3. Priimant vaikus į lopšelį-darželį. 

Priimant vaikus į lopšelį-darželį vadovaujamasi Vaikų priėmimo į Kalvarijos vaikų lopšelį-

darželį „Žilvitis“ tvarka, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

sprendimu Nr. T-159 „Dėl vaikų priėmimo į Kalvarijos vaikų lopšelį-darželį „Žilvitis“ tvarkos 

patvirtinimo“. 

Vertinimo metu korupcijos pasireiškimo tikimybės nenustatyta. 

4. Organizuojant vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje. 
Vaikų maitinimas įstaigoje organizuojamas vadovaujantis Maitinimo organizavimo 

ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos 

aprašu, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d.  

įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo 

mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Maitinimo 

organizavimo Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tvarkos aprašu, patvirtintu Kalvarijos 

vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2018 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-90. Vienos dienos 

vaiko maitinimo kaina nustatyta Mokesčio už vaikų išlaikymą Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje 

„Žilvitis“ nustatymo ir mokėjimo tvarkoje, patvirtintoje Kalvarijos savivaldybės tarybos 2018 m. 

rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-160. Patiekalai gaminami ir gaminių kaina, atsižvelgiant į 

lankančių vaikų skaičių, apskaičiuojama vadovaujantis valgiaraščiu-reikalavimu, kuris sudaromas 

pagal 15 dienų perspektyvinius valgiaraščius, technologines korteles, patvirtintas Kalvarijos vaikų 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktoriaus. 

Vertinimo metu maitinimo organizavimo procedūrų pažeidimų nenustatyta. 

https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/
http://www.zilvitis.kalvarija.lt/


 
 

5. Deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas. 

Vertinant šią veiklos sritį, buvo analizuojami dokumentai. Nemokamas maitinimas 

organizuojamas vadovaujantis  Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, 

Lietuvos Respublikos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A1-17 „Dėl socialinės 

paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos 

duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“, Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. 

sprendimu Nr. T-33 „Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės ir 

nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nemokamo maitinimo organizavimo 

Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ tvarka, patvirtinta Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-8, Kalvarijos savivaldybės 

administracijos socialinių reikalų skyriaus sprendimais „Dėl socialinės paramos mokiniams 

skyrimo“.   

Karantino laikotarpiu  nemokamas maitinimas buvo organizuojamas Kalvarijos savivaldybės 

tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-80 „Dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. 

kovo 28 d. sprendimu Nr. T-33  „Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių nemokamo maitinimo 

savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, Nemokamo 

maitinimo  organizavimo ugdymo proceso sustabdymo metu Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje 

„Žilvitis“ tvarka, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. kovo 20 d. įsakymu  Nr. v-43. 

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybės Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje 

„Žilvitis“: 

Skundų bei pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio nusikaltimų negauta. Vertinimo 

metu rizikos veiksniai Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ nenustatyti.  

 

 

Atsakingi už korupcijos prevenciją 

Kalvarijos vaikų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ 
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Kristina Živilaitė, 

Sekretorė  


