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        į 2021-08-27 Nr. 01.2-03/06-186 

ELEKTRĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE 

EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO IR 

VERTINIMO APRAŠYMAS 

Įgalioti subjektai, nustatę korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2002-10-08 nutarimu Nr. 1601, korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatymą ir 

vertinimą darbuotojų priėmimo į darbą veiklos srityje atliko Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ 

korupcijos pasireiškimo tikimybei nustatyti komisija.  

Analizuojamas laikotarpis: 2020 m. III ketvirčio pradžia – 2021 m. II ketvirčio pabaiga. 

Vertinta veiklos sritis: darbuotojų priėmimas į darbą. 

Atlikti vertinimo veiksmai.  

 Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą vertinimą darbuotojų priėmimo į darbą 

veiklos srityje, vertinti šie teisės aktai: 

- Elektrėnų savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. VI.TS-44 patvirtinti 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ nuostatai; 

- Elektrėnų savivaldybės 2020 m. spalio 1 d. potvarkiu Nr.01V-53 patvirtintas Elektrėnų               

lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pareigybės aprašymas; 

- Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus 2019 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1V-54 

patvirtintos Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės. Taisyklėms pritarta 

Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ Mokyklos tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. posėdžio protokolu     

Nr. MT - 2. 

 Vertinant vadovautasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus            

2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 patvirtintomis valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis. 

Nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: 

 Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą nustatyta: Elektrėnų lopšelis-darželis 

„Pasaka“ vertinamoje veiklos srityje yra priėmusi reikiamus vidaus teisės aktus. Teisės aktuose 

aiškiai ir išsamiai nustatytos veiklos vykdymo procedūros, kontrolės tvarka, funkcijų priskyrimas 

konkretiems asmenims, apibrėžtos jų pareigos, teisės ir atsakomybė.  

 Parengti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi vykdant darbuotojų priėmimą į darbą, yra aiškiai 

ir išsamiai reglamentuoti. 

 Vertintoje darbuotojų  priėmimo į darbą veiklos srityje rizikos veiksniai nenustatyti.  
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 Siūlymų dėl korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo nėra. 

Pridedame Elektrėnų lopšelio-darželio „Pasaka“ veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimo atliekamų veiksmų aprašymą. 

Direktorė        Sigita Lapkauskienė 

Stefanija Kulevienė, +370 528 39660, pasaka@elektrenai.lt 


