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KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBI|S
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymo 6 staipsniu,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m spalio 8 d nutarimu Nr'1601 
"Del 

korupcijos rizikos

analizesatlikimotvarkospatvirtinimo..,paivifiintuKorupcijosrizikosanalizdsatlikimotvarkos

apraiu, Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamybos direktoriaus 2011 m geguzes 13 d

isakymu Nr. 2-170 ,,D41 Valstybes ar savivaldybes istaigtl veiklos sridiq' kuriose egzistuoja didele

korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomeldacijr+ patvifiinimo"' patvirtintomis

Valstybds ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq' kuriose egzistuoja dideld korupcijos pasireiskimo

tikimybe, nustatymo rekomendacijomis' Prienq rajono Jiezno paramos leimai centre (toliau -

Jiezno PSC) buvo iveftinta korupcijos pasireiskimo tikimybe'

Korupcijos pasireiskimo tikimybes nustatymui analizuota veiklos sritys:

. vaikrl mitybos organizavimas;

r darbuotojq, dirbandiq pagal darbo sutaitis' priemimas ! pareigas'

AnalizQ atliko Jiezno PSC pavaduotoja socialiniam darbui Meilut€ Blekaitiene' 2017 m'

balandZio 19 d. Jiezno vaikq globos namq direktoriaus isakymu Nr' V-238 "D€l 
asmens'

atsakingo uZ korupcijos prcvencij4 ir konftolg' skyrimo" paskina atsakinga uZ korupcijos

prevencij4 bei kontrolq Jiezno PSC'

Analizr-rojamas laikotarpis 201 9 m l - Ill ketvirdiai

Jiezno PsC veiklos sritys, kuriose egzistuoja didela korupcijos pasireiskimo tikimyb''

analizuojant pagal LR Korupcijos prcvencijos istatymo 6 straipsnio 4 dali;

6 str. 4 d. kriterijai 'Vciklos sritys

V;kq mirybos ot gdnizorimas

Darhuoteit!, dil'bd Ai4 PdguI

ddrbo sutartis, Priiminas i
pa/eigas

LR KPI 6 str. 4 d. kiterijai:

I p. Padar,'ta korupcinio pobidlio nusikalstama veika'

2 p. Pag ndines funkcijos yla kontroles ar priezituos vykdymas'
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3 p Atskirq valstybes tamautojq funkcijos' uZdaviniai' darbo ir sprendimq pridmimo

tvarka bei atsakomybd nera iisamiai reglameffuoti'

4 p. Veikla yra susi.jusi su leidimq' nuolaidq' lengvaq ir kitokiU papildomq teisiq

suteikimu ar aPribojimu

5 p. Daugiausia p ima sprendimus' kuriems nereikia kitos valstybds ar savivaldybes

!staigos Patvitinimo'

6 p Naudojama valstybes ar tamybos paslapti sudaranti informacija

7 p Anksdiau atlikus korupcijos rizikos analizQ' buvo nustatyta veiklos tr[kumr'l

Taikyta dokumentrl analizavimo' pokalbio metodai lnformacija korupcijos pasireiikimui

mrstat)ti buvo rinkta perzituint vidaus teises aktus bei atsakant i rekomendacinio pob[dzio

kiausin1yn4
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lstaigos wikloie

ii i ku mi h, bo s or ganizaYima s

ffipiimim^ iPareiral
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Tiise jstaigos t'eiklos sritYse

Vliku t ir'bos organizatiiltts

ffitenimds iparcigds

1. Kriterijus - ,,Padaryta korupcijos pobtrdiio nusikalstama veika"'

Jiezno PSC sudar)'tos galimybes darbuotojams' kitiems asmenims keiptis ir informuoti

direktoriq bei asmeni atsakingq uz korupcijos prevencijq ir kontrolg' apie galimas korupcinio

pob[dzio nusikalstamas veikas Jiezno PSC direktoriaus 2017 m balandzio 19 d isakymu Nr'

V.238,,Delasmens,atsakingouZkorupcijosprevencij4irkontlolQ,Skymo,.paskirtasasmuo,

atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg

Vertinamojolaikotaryiometu!),kdantlaikqmitybosorganizamqbeidarbuotoju,

dirbanii| pagal darbo sutat'tis' ptia imq i pareigas nebuvo uZfiksuota Korupcijos prevencijos

istatymo Nr. lX-904 2 shaipsnio 2 dalyj e nuod)4q korupcinio pobtdzio nusikalstamtl veikq atvejr-l

ar teisds paZeidimq, uZ kuriuos numat)'ta administracine' tamybine (drausmine) ar kitokia teisine

atsakomybe.

2. Kriterijus - 
',Pagrindincs 

funkcijos yra kontroles ar prieziiros \Tkdymas"'

Jiezno PSC nevykdo veiklos' skirtos kontroliuoti ar prizitueti' kaip jiems nepavaldiis

fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys taikosi teises aktq reikalavimq |aiku miybos organizavimo'

darbuotoi,, (lirbartiius pagat &)tbo sut(trtis' Priemi lo i parcigas srityse'

Jiezno PSC vykdo kontroles funkcijas' susijusias su istaigos vidaus administravimu'

kurias ufikrina istaigos direktorius'



Konlrolb vaikq mitybos orgaxizatimo srityje uztikdnama vadovaujantis "Maisto

gaminimo ir vaikq mitybos organizavimo Prienq rajono Jiezno patamos Seimai cantro grupds-

leimynose ir bendruomeniniuose vaikq globos namuose tvarka"' patvirtinta 2018 m' rugsejo 14 d

direktoriausisakymuNr.,l-5TT,beipareigybiq,dalyvaujandiqvaikqmaistogamyboje,

aprasymais.

Kontolddarbuotojq,dirbanci4pagaldatbosutarti'priamimasipareigasttLlikstnama

varlovaujantis LR darbo kodeksu bei 2018 m lapkidio 30 d direktoriaus isakymu Nr' V-764

patvifiintu ,,Darbuotojq atrankos ir priemimo i pareigas tvarkos apralu"'

Su Siuo kiterijumi susijQ, korupcij4 skatinantys faktoriai nenustat)'t1'

3' Kriterijus -,,Darbuotoitt funkcijos' uidaviniai' darbo ir sprendimq priemimo

tvarka bei atsakomyba nera ilsamiai reglamentuoti"'

Jiezno PsC darbuotojrl funkcijos, uzdaviniai, darbo ir sprendimq priemimo tvarka bei

atsakomybe yra reglamentuoti Jiezno PSC nuostatuose' darbo tvarkos taisyklese' darbuotoj!-l

pareigybiq apmsymuose, kitose direktodaus isakymais patvirtintose veiklos tvarkose [vairioms

veiklos sritims, dokumentq rengimui yra sudaromos komisijos' dafto grupes Darbuotojai

supaZindinami su dokumentrl projektais ir dokumentais Atskirq darbuotoir) pavaldumas ir

atskaitingumas reglamentuotas darbuotojrl parciginiuose nuostatuose'

Orga izuoja,lt vaik4 mitybq Jiezno PSC' vadovaujamasi "Maisto 
gaminimo ir vaikq

mitybos organizavimo Prienq rajono Jiezno paramos Seimai centro grupes-seimynose ir

bendruomeniniuosevaikqglobosnamuosetvarka..,patvirtinta2018m.rugsejo14d.direktoriaus

isakymu Nr' V-5?7. Darbuotojq, dalyvaujandiq vaikrl mitybos organizavime' pareiginiuose

nuostatuose yra nurodltos jq pareigos Sioje srityje Darbuotojai taip pat yra supaZindinti su teises

aktais reglamentuojandiais vaikq mityb4 - Lietuvos higienos norm4 HN 124:2014 "Vaikr)

socialines globos lstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"' patviftinta LR sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. rugsejo 1 d isakymu Nr' V-714' Maitinimo organizavimo ikimokyklinio

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikq socialinis globos istaigose tvarkos apraiu'

patvirlintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 201 I m lapk dio 11 d isakymu Nr'

V-964 ir kt.

Priimant dtttbuotoius, dirbahiius pagal (larbo sutartis' i pareigas' vadovaujamasi LR

darbo kodeksu bei 2018 m. lapkidio 30 d. direktoriaus isakymu Nr' ?64 patvirtintu 
"Dafbuotojq

atrankos ir priemimo i pareigas tvarkos apra5u"

Su Siuo kriterijumi susijQ, korupcijq skatinantys faktoriai nenustat]'ti'
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4.Kriterijus_,Jeiklayrasusijusisuleidimq,nuolaidr|,lengvatqirkitokiq

papildomq teisiq suteikimu ar aprib0iimu"'

Jiezno PsC nesuteikti igaliojimai isduoti leidimus, Iicencijas, suteikti nuolaidas. Iengvatas

ir kitokias papildomas teises ar atsisakyti jas isduoti arba sustabdli' panaikintijq galiojima ar kitaip

jas apriboti, taik'ti teises aktuose nustat)4as kitas teisinio poveikio priemones' konstatuoti' nag neti

teises paZeidimus ir p imti sprendimus del teisinds atsakomybes priemoniq taikymo'

siveiklanerasusijusisur4ik4mitybosorganiza"'imuistaigojeardarbuotoj4'dirbaniiq

pagal darbo sutartis' prietnimu i pareigas

5. Kriteriius - ,,Daugiausia priimami sprendimai' kuriems nereikia kitos Yalstybds

ar savivaldybos istaigos patvirtinimo"'

Jiezno PSC yra Prienq rajono savivaldybes biudzetine istaiga' turinti igaliojimus

savamnkiskai pdimti kai kuriuos sprendimus' susijusius su Jiezno PSC tuto valdymu' naudojimu'

ir disponavimu juo, viesaisiais pirkimais' kuriuos teis's aktai nenustato prievolds derinti su kitomis

valstybes istaigomis.

Jiezno PSC vaikll hlityba organizuoja la vadovaujantis Maisto gaminimo ir vaikq

mitybos organizavimo Prienq rajono Jiezno paramos Seimai centro grupes-Seimynose ir

bendruomeniniuose vaikq globos namuose tvarka' patvirtinta 2018 m rugseio 14 d direktoriaus

isakymu Nr. V-577, bei pareigybiq, dallvaujandiq vaikq maisto gamyboje' apm5ymais:

dietisto pareigybes aprasymu Nr' 19' patvi intu2017 m geguzes 2 d direktoriaus

isakymu Nr. V-264,

virEjo PareigYbes aPralYmu Nr. 23, patviftintu 2017 m geguzes 2 d direktoriaus

lsakymu Nr. V-264,

sanddlininko pareigyb's apmsymu Nr' 22' patvifiintu 20 l'7 m gegu;i-ds 2 d direktodaus

isakymu Nr' V-264,

viduves darbininko pareigybes aprasymu Nr, 24, patvifiintu 2017 m geguzes 2 d'

direktoriaus lsakYmu Nr' V-264,

socialinio darbuotojo (darbui bendruomeniniuose vaikq globos namuose) pareigybes

aprasymLr Nr. 29, patvirtintu 2018 m rugpj[dio 31 d direktoriaus isakymu Nr' V-552'

socialinio darbuotojo padejejo (darbui bendruomeniniuose vaikq globos namuose)

pareigyb6s apra5ymu Nr' 30, patvirtintu 2018 m rugpj[dio 31 d direktoriaus isakymu Nr' V-

5 53.

Vaikrl mitybos dienos normos yra patvirtintos Prienq rajono savivaldybes tarybos

2018 m. rugpjfldio 30 d sprendimu Nr' T3-229 
"DeIPrienq 

rajono Jiezno paramos Ieimai certro

maitinimo iSlaidq normq patl ininimo"



Vadovaujantis ,,Vaikq ugdymo istaigq' vaikq socialin's globos lstaigq ir vaikq poilsio

stovyklq valgiaraSdiq derinimo tvarkos apra5u", patvirtintu Valstybinds maisto ir vetedna ios

tamybos direktoriaus 2015 m, birzelio 22 d. fsakymu Nr. 8l-610, Vaikq mitybos perspektyviniai

valgiaraSdiai yra suderinti su valstybines maisto ir vete narijos tamybos Prienq valstybines

maisto ir veterinarijos tamyba. Valgiarasdio veftinimo paZyma ivertinta' neatitikdiq nenustatyta'

Vertinimo iSvada suderinta:

l-3 m amiiaus grupds valgiara5dio 2019 m balandZio 23 d vertinimo paZyma Nr'

vvP-9s08,

4-6 m. amZiaus grupes valgiaraSdio 2019 m balandZio 23 d vertinimo paZyma Nr'

vvP-9509.

7-14m. amZiaus grupes valgiaraBdio 2019m balandZio 23 d vefiinimo paZyma Nr' VP-

9510,

15-18 m. amZiaus grupes valgiara3dio 2019 m birZelio 7 d vefiinimo paZyma Nr' VVP-

9728.

Maisto produktq, skirtq vaikams gyvenantiems Jiezno PSC ir lanl<antiems Jiezno PSC

vaikq dienos centr4 pirkimams sudaroma Viesriq pirkimq komisija' kurios sudeti

isakymu tvirtina direktorius.

Maisto produktq, skirtq vaikams gyvenantiems Jiezno PSC bendruomeniniuose vaikq

globos namuose, pirkimams ii parduotuviq atank4 atlieka pirkimq organizatorius'

VieSUiq pirkimq komisijos pirmininlas, komisijos nariai ir pirkimq organizatorius

pateikia konfidencialumo ir ne5ali5kumo pasiZadejimus / deklaracijas' nepriekai5tingos reputacijos

reikalavimq atitikties deklaracijas. Komisijos nariai yla nuolat informuojami apie pareig4

nusiSalinti esant galimam interesrl konfl iktui.

Vefiinamuoju laikotarpiu 1'aik4 mitybos organizavilho ir vykdymo procediirq paZeidimq

nenustat)'ta.

Jiezno PSC sudarant darbo sutartis, vadovaujamasi LR darbo kodeksu (toliau - DK)' kuris

itviftina sutarties sudarymo tvark4 bei reikalavimus, keliamus sutarties formai' DK 41 str' apibre'ia

ir ikisutadinius saliq santykius ir numato, kad darbo sutalties Salys, iki sudarydamos sutarti' turi

laikytis lydiq lygybes, nediskiminavimo kitais pagrindais, sqZiningumo, sutardiai sudaryi ir

vykdlti reikalingos informacijos suteikimo ir konfidencialios informacijos issaugojimo pareigq

2019 m. I-lll ketvirdiais Jiezno PSC buvo suda4'tos 12 darbo sutardiq lS jtl: 9 terminuoto darbo

sutartys ir 3 neteminuoto darbo suta(ys.

Jiezno PSC rengiant konkursus pareigoms uiimti vadovaujamasi DK ir LR vyriausybds

20lTm.bidelio2ld.nutarimuNr,4g6,,DdlLRdarbokodeksolgyvendinimo"patvirtintu

Konlwsq valstybes ir savivaldybiq imonese, i5 valstybes, savivaldybiq ir Valstybinio socialinio



draudimofondobiudZetqbeiiskiqValstybesisteigtqfondqlesqfinansuojamosevalstybesil

savivaldybiq istaigose ir viesosiose istaigose' kuri4 savininkd yra valstybd ar savivaldybe'

organizavimo ir lykdymo tvarkos aprasu. sis apra3as ipareigoja istaigas konkursus pareigoms

uZimti skelbti istaigq intemeto svetainaje' 2019 m I-III ketvirdiais konkursas nebuvo skelbtas'

Jiezno PSC, priimant darbuotojus i pareigas' vadovaujamasi 2018 m lapkddio 30 d

direktoriaus isakymu Nr' V-764 patvirtintu 
"Darbuotojrl 

atrankos ir pri6mimo i pareigas tvarkos

aprasu... Apraso tikslas _ uztikinti vieium4, palankias ir lygias galimybes dalyvauti atrankoje

visiemsasmenimsiriSahankojedalyvaujandiqatdnktitinkamiausi4.Atrankosprocedlraapima:

atrankos Paskelbim4,

prctendentll dokumentq Pdemim4'

ptetendentrl atrankos komisijos sudarymq'

pokalbi.

darbuotoj4 i pareigas priimandio asmcns sprenrlimo d6l priemimo i pareigas (toliau -

pareigybes aprasYme

isakymas) priemim4

Sprendim4 organizuoti atrankq priima Jiezno PSC direktorius skelbimas apie atrank4

idedamas i Cento intemeto svetainq - wwwjiezrovgn lt' 2019 m l-lll ketvirdiais Jiezno PSC

intemetineje svetaineje buvo skelbiamos atrankos Sioms laisvoms pareigoms uzimti: psichologo

(2019 m. sausio men,)' socialinio darbuotojo (2019 m sausio men )' socialinio darbuotojo padejejo

idarbui bendruomeniniuose vaikq globos namuose) (2019 m rugpjiidio mdn)'

Skelbimuose buvo pateikta trumpi pareigybiq' I kurias skelbiama atranka' apraSymai'

kuriuosebuvopateiktisieduomenys:pareigqpavadinimas.specialiejireikalavimai.trumpai

apraSoma pagrindinds funkcijos, darbo pobfldis' informacija apie tai' kur' iki kada ir kokius

dokumentus privalo pateikti asmenys, pageidaujantys dallvauti atrankoje' taip pat nuodoma' kur

galima gauti issami4 informacij4 apie paskelbt4 atrank4'

Pretendentai. dalyvaujantys ahankoje' p valejo pateikti Siuos dokumentus:

prasym4 leisti dalyvauti atrankoje (toliau - praSymas)' kuriame nurodo vard4' pavardg'

telefon4 ir elektroninio pasto adres4;

gyvenimo aprasymq;

issilavinimq patvirtinanti dokunent4;

darbo patirti (staZq) patlifiinandius dokumentus' jeigu pareigybes aprasyme pretendentui

nustatltas specialusis reikalavimas tueti atitinkam4 darbo patirti (staz4);

kitus dokumentus, b[tinus patvirtinti Pretendento atitikti

nustat)'tiems specialiesiems reikalavimams;

jei pretendentas dirba kitqe daxboYieteje' pateikia paZym4 apie darbo

darbovietdj e;

laik4 toje



sutikim4 del asmens duomenq naudojimo atmnkos tikslais'

Atrankaivykdytidirektoriausisakymusudaromapletendentqipareigasatrankos

komisija (2019 m sausio 10 d direktoriaus isakymas Nr' V-9 ir 2019 m liepos 15 d direktoriaus

isakymas Nr. V-302a) Komisija sudaroma i5 3 nariq (Jiezno PSC darbuotoiq' dirbandiq pagal

darbo sutadi). lsakyme nurodomi komisijos pirmininkas' narys ir seketorius Komisiios sudetyje

turibtrtibusimodarbuotojotiesioginisvadovas.Direktoriausisakymusudarytakomisija'rengia

pokalbl su galimais pretendentais Pokalbio metu visiems pretendentams pateikiama vienodi

klausimai ir (ar) praktines uzduotys, siekiant patik nti pretendento gebejimus atlikti darbuotojo

pareigybds, dal kudos vyksta atranka, aprasyme nustat)'tas funkcijas Pretendentams gali biiti

pateikiami ir jq atsakymus patikslinantys klausimai Pretendentq geb€jimai atlikti darbuotoio

pareigybes, ddl kurios vyksta atranka, apraSyme nustat)'tas funkcijas tikinami individualiai' kitiems

pretendentams nedal}vaujant, Vertinama galimq pretendentq pateikti gyvenimo apraiymai'

rekomendacijos ir t.t. Siekiama objektyviai ir visapusiSkai ivetinti tokius kiterijus' kaip

pretendento tu mas issilavinimas, darbin' patirtis' gebejimai' dalykinds ir asmenines savybes'

ku os yra svarbios dirbant atitinkamose pareigose Kiekvienas komisijos narys pretendentq

tinkamum4 eiti pareigas individualiai vedina pagal savo pateiktus klausimus ir (ar) praktinE

uzduoti. lvertinQ kiekvieno pretendento tinkamumq eiti pareigas' komisijos nariai uZpildo

pretendentq i darbuotojo pareigas pokalbio individualaus vefiinimo lentelQ'

Atranl<os rezultatai Jiemo PSC iforminami protokolu Pretendentas laikomas p imtu i

pareigas nuo direktoriaus isakyme del pri6mimo i pareigas nustat)4os dienos

Kadangi komisijos nariq uzduodami klausimai nukeipiami i gebdjimq' reikalingq atlikti

pareigines iunkcijas, reikimingq asmeniniq ir dalykiniq pretendentrl sa\'ybiq patikrinim4 bei yra

tapatls, dar]'tina iSvada, kad 2019 m. I-llI ketvirdiais vykdomq ahankq metu buvo uZtikinta

dalyviams lygiateisiskumo, objektyvumo ir nesaliskumo s4lygos. Darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutalti, atmnk4 vykdo ne vienas darbuotojas, o keli darbuotojai' direktoriaus isakymu sudarytos

komisijos nariai, korupcijos pasireiSkimo tikimybe sumaZinama iki minimalaus lygio 2019 m'

korupcijos pasireiskimo tikimybq mazino ir tai, kad vykdant darbuotojq atrantq 2019 m rugpjudio

26 d. , stebetojo teisemis dalyvavo Jiezno PSC Darbo tarybos pimininke'

DK42stl.nr-rmato,kadapiedarbosLltartiessudalym4irdarbuotojopriemim4idarb4

nustatlta tvarka privaloma pranesti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialines

apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui maZiausiai prie5 vien4 darbo dien4 iki numat)4os

darbo pradZios. Jiezno PSC sio termino buvo laikomasi perduodant Valstybinio socialinio

draudimo fondo valdvbos prie Socialinds apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui apie

visus per 2019 m. IJII ketvirdiais idarbintus Pagal darbo sutartiasmenis'



DK 4l str' 2 d. nurodyta, kadjei pareigos nevykdomos ar netinkamai vykdomos' kita darbo

sutarties Salis igyja teisQ kleiptis i darbo gindus naginejanti organq ir reikalauti atly8inti padar)'tE

Zal4 arba naudotis kitomis Sio kodekso suteiktomis pazeistq teisiU gynimo priemonemis'

Nag nejamu laikotaIpiu, tokiq atvejq' p imant asmenis i darb4 darbo sutarties pagrindu' Jiezno

PSC nebuvo,

Vertinamuoju laikotarp itt dafiuotoj,' ditbanii| pagal dalbo sutafiis' priemino i pareigas

srityje pazeidimq nenustatyta'

6. Kriterijus - ,'Naudoiama valstybds ar tarnybos paslapti sudaranti informacija"'

3i veikla ndra susijusi su vaikq mitybos organizavimu istaigoje, darbuotojq, dirbaniiq

pagal darbo sutartis, priemimu i pareigas'

Vertinamuoju laikotarpiu konfidencialios informacijos administravimo' apsaugos ir

kontroles pazeidimq Jiezlo PSC nenustatlta'

7. Kriteriius - ,'AnksIiau atlikus rizikos analizg' buvo nustatyta veiklos trikumU"'

Analizuojamu laikotarpiu Specialiqjq tyrimq tarnyba teis's aktq nustat)'ta tvarka neatliko

korupcijos rizikos analizes Jiezno PSC ir ndra pateikusi motyvuotos iivados' kurioie bltq nurod]'ti

veiklos trflkumai bei pateildos rekomendacijos jiems Salinti'

ISVADA

ISanalizavus Jiezno PSC veiklos sritis pagal parinktus korupcijos prevencijos pasireiskimo

tikimybes nustatymo kriterijus, ivefiinus esam4 padeti Jiezno PSC' dar]'tina iSvada' kad

vertintinose silyse - Vaihl nlitybos organizavihas i Datbl)otojU' ditbandi4 pagal darbo sutartis'

ptieminas j pareigas - rizikos veiksniai nenustat)'ti'

Parenge:

Atsakinga uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolQ

direktores pavaduotoja soc, darbui

W 

MeilutcBlekaitiene
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