PALANGOS ,,BALTIJOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
Biudžetinė įstaiga, Sodų g. 50, 00142 Palanga, tel. / faks. (8 460) 48 686, el. p. mokyklabaltijos@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190274945

________________________________________________________________________________________________

2018-09-28 Nr. (1.22)–V2-122
DĖL KORUPCIJOS VERTINIMO IŠVADOS 2018 METAIS
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsniais
ir Korupcijos rizikos atlikimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8
d. nutarimu Nr. 1601 bei Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr. 2-170 patvirtintomis Valstybės ir savivaldybės įstaigos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė nustatymo rekomendacijomis.
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Aušra Liustrovienė, atsakinga už
korupcijos prevenciją bei kontrolę, atliko korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą.
Analizuojamas laikotarpis 2018-01-01 - 2018-09-20.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę vertintos veiklos sritys:
1. Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos veikla susijusi su maitinimo organizavimu
bendrojo ugdymo įstaigoje KPĮ 6 str. 3 d. numatytiems kriterijams.
2. Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos veikla kontroliuojant maitinimo organizavimą
atitinka KPĮ 6 str. 5 p. numatytus kriterijus.
Atlikti veiksmai:
Atliekant Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos veiklos mokinių maitinimo
organizavimą, maisto produktų priėmimu, išdavimu į virtuvę, tikslingu maisto produktų
panaudojimu, mokinių maisto išdavimu laikantis perspektyviniu ir dienos valgiaraščiu kontrolės
vykdymu, analizuotas teisės aktas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m.
balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-394 ,,Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo.
Vertinta mokyklos darbuotojų veikla ir administracinės procedūros priimant sprendimus dėl
mokinių maitinimo organizavimo ir maitinimo vykdymo, dėl kontrolės funkcijų vykdymo,
maitinimo organizavimo tvarkos aprašai, maisto produktų viešųjų pirkimų sutartys ir jų priedai,
maitinimo organizavim0 kokybės darbo grupės veiklos dokumentai, virėjų pareigybės aprašymai,
bendrauta su atsakingais mokyklos darbuotojais, mokinių tėvais, vertinti priimti sprendimai.
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Sąrašas sudarytas atlikus mokyklos veiklos sričių atitikties Korupcijos prevencijos įstatymo 6
str. 3 d. kriterijams nustatymą.
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 kitų papildomų teisių suteikimu ar
apribojimu.
5 p. daugiausia priima sprendimus, kuriems nereikia kitos valstybės ar savivaldybės įstaigos
patvirtinimo.
6 p. naudojama valstybės ar tarnybos paslaptį sudaranti informacija.
7 p. anksčiau atlikus korupcijos rizikos analizę, buvo nustatyta trūkumų.
Palangos ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė vertinimo išvada.
Vertinimo metu nustatyti korupcijos rizikos veiksniai:
Rizikos veiksniai nenustatyti.
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