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Klaipedos miesto savivaldybes administracij ai 2020-10-14 Nr. 5I-63

DEL KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMO 2O2O METAIS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymo 6 ir 7 straipsniq
nuostatomis ir Korupcijos rizikos atlikimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes
2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601, bei Specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011 m.
geguZes 13 d. isakymu Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybes ir savivaldybes istaigos veiklos sridiq,
kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybg nustatymo rekomendacijomis.

Klaipedos lop5elio-darlelio ,,Ziogelis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Maderniene,
atsakinga uZ korupcijos prevencij4 bei kontrolg, atliko korupcijos pasirei5kimo tikimybes
nustatym4.

Analizuotas laikotarpis 2020-0 l - 0l - 2020 -09-3 0

Atliekant korupcij os pasirei5kimo tikimybg vertintos veiklos sritys:
1. Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" veikla kontroliuojant vaikq maitinimo organizavimq

atitinka KPI 6 str. 5 p. numatytus kriterijus.
Atlikti veiksmai:
Atliekant Klaipedos lop5elio-darZelio ,,Liogelis" veiklos vaikq maitinimo organizavimas

maisto produktq priemimu, i5davimu i virtuvg, tikslingu maisto produktq panaudojimu, vaikq
maisto i grupes i5davimu ir svorio atitikimu laikantis perspektyviniu ir dienos valgiara5diu
kontroles vykdymu, analizuoti teises aktai:

l. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201I m. lapkridio I I d. isakymas Nr. V-
964 Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq
socialines globos istaigose tvarkos apraSas ir velesni pakeitimai (20t4 m. liepos 4 d.

isakymas Nr.V-769, 2015 m. rugpjiidio 22 d. isakymas Nr.V-998).
2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birZelio 23 d. isakymas Nr. V-

836 Del rekomendacijq paros maistiniq medZiagq ir energijos nonnq patvirtinimo;
3. Klaipedos miesto tarybos 2012 m. lapkridio 29 d. sprendimas Nr. 12-281 Maitinimo

organizavimo Klaipedos miesto savivaldybes bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio
ugdymo istaigose tvarkos apra5as ir velesni pakeitimai.

4. Klaipedos miesto visuomenes sveikatos biuro ikimokyklinio ugdymo istaigq visuomenes
sveikatos prieZitiros specialistq veiklos susijusios su maitinimo organizavimu patikrinimu
atlikimo tvarkos apra5as.

5. Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Ziogelisoonuostatai patvirtinti Klaipedos miesto savivaldybes
tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T2-62.

6. Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" direktoriaus 2020 m. rugsejo 1 d. isakymas Nr. V-78

,,Del darbuotoj q maitinimo(si)".
1. Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" direktoriaus 2020 m. rugsejo 1 d. isakymas Nr. V-70

,,Del maitinimo kokybes kontroles komisijos sudarymo".
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8. Klaipedos lop5elio-darilelio ,,Liogelis" direktoriaus 2020 m. rugsejo I d. isakymas Nr. V-69
,,Ddl maisto produktq tiekejq pristatomq prekiq kainos, svorio ir kokybes reikalavimq
laikymosi".

9. Klaipedos lop5elio-darLelio ,,Liogelis" direktoriaus 2020 m. rugsejo I d. isakymas Nr. V-67

,,Del rizikos veiksniq analizes ir svarbiausiq valdymo ta5kq (RVASVT) sistemos vykdymo".
10. Klaipedos lopSelio-darZelio ,,Ziogelis" direktoriaus2020 m. rugpj[dio 31 I d. isakymas Nr.

V-63 ,,Ddl maisto i5davimo grafiko patvirtinimo".
Vertinta itaigos darbuotojq veikla ir administracines proced[ros priimant sprendimus del

vaikq maitinimo organizavimo ir maitinimo vykdymo, del kontroles funkcijq vykdymo, maitinimo
organizavimo tvarkos apra5ai, maisto produktq vie5qjq pirkimq sutartys ir jq priedai, maitinimo
organizavimo kokybes darbo grupes veiklos dokumentai, virejq, sandelininkq, aukletojq (mokytojq)
padejejq, ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo mokytojq pareigybiq apra5ai, sveikatos
prieZiiiros specialistq pareigybes apra5ai, bendrauta su atsakingais istaigos darbuotojais, ugdytiniq
tevais, vertinti priimti sprendimai ir pan.

Veiklos sridiq kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe s4ra5as

S4raSas sudarytas atlikus Klaipedos lopSelio-darilelio ,,Ziogelis" veiklos sridiq atitikties
Korupcijos prevencijos istatymo 6 str. 3 d. kriterijams nustatym4.
Kriterijai:
I p. Padaryta korupcinio pob[dZio nusikalstama veikla.
2 p. Pagrindines funkcijos yra kontroles ar prieZi0ros vykdymas.
3 p. Atskiry valstybes tarnautojq funkcijos, uZdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka bei
atsakomybe nera iSsamiai reglamentuoti.
4 p. Veikla yru susijusi su leidimq, nuolaidq, lengvatq ir kitokiq papildomq teisiq suteikimu ar
apribojimu.
5 p. Daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybes ar savivaldybes istaigos
patvirtinimo.
6 p. Naudojama valstybes ar tamybos paslapti sudaranti informacija.
7 p. Anksdiau atlikus korupcijos rizikos analizg, buvo nustatyta trflkumq.

Klaipedos lopSelio-darLelio ,,Ziogelis" veiklos sridiq, kuriuose egzistuoja didele korupcijos
pasirei5kimo tikimybe vertinimo i5vada

Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai: rizikos veiksniai nenustatyti.

Direktore

Eil.
Nr.

Veiklos sritys KPI6 straipsnio 3 dalies kriterijai

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

organizavimas x
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