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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“  2016–2018 m. korupcijos prevencijos programos  

priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2018 metus  

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai  Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie įvykdymą  Pastabos  

1.1. Teisės aktuose reglamentuota 

tvarka nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybės įstaigoje. Išskirti 

veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė.  

Įstaigos direktoriaus 

įsakymu paskirti 

asmenys, atsakingi už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

Kiekvienų metų III 

ketvirtis 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 2-170, 

patvirtintu 2011 m. gegužės 13 d. „Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose 

egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“  bei 

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 6 2016 

m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2742 straipsnio pakeitimo 

įstatymu nusistatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose 

egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, atlikti 

vertinimą, pateikti analizę. 

 Įvykdyta  

2.2. Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevenciją ir 
kontrolės vykdymą 

Savivaldybės įstaigose ir 
įmonėse.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius. 

Per tris mėnesius 

nuo plano 
patvirtinimo,  

2017 m. I ketvirtis 

 2016 m. spalio 28 d. Nr.(1.3.) V-8 įstaigos 

direktoriaus įsakymo papildymas dėl dar vieno 
asmens paskyrimo bei darbo funkcijų pasiskirstymo 

atliekant korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje. 

Įvykdyta 

 

2.3. Savivaldybės įmonėse ir 

įstaigose užtikrinti galimybę 
asmenims anonimiškai pranešti 

apie korupcines apraiškas.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius, įstaigos 
direktoriaus įsakymu 

paskirtas asmuo, 
atsakingas už 

korupcijos prevenciją 
ir kontrolę. 

2016–2018 m. Įrengta anoniminių pastabų dėžutė įstaigos 

darbuotojams ir tėvams apie galimas korupcijos 
apraiškas įstaigoje.  

Informacija pakartotinai dėl pranešimų pateikimo  
apie korupcijos pasireiškimo galimybę pateikta 

mokytojų tarybos posėdyje 2018-09-10 Nr. MT-3, 
pagal darbotvarkės punktą „Supažindinimas su 

naujais dokumentais, tvarkomis, jų įgyvendinimu“. 

Įvykdyta  

Pranešimų 
negauta 

3.3 Skatinti visuomenę naudotis 
elektroniniu būdu teikiamomis 

administracinėmis paslaugomis. 

Ugdymo įstaigos 
direktorius 

2016–2018 m. Dalis viešųjų pirkimų vykdomi per CVP IS. 
Ugdymo įstaigos tinklalapio skirsnyje Informacija 

patalpinta prašymo priimti vaiką į ugdymo įstaigą 
forma. Tėvai gali teikti prašymus elektroniniu būdu. 

Vykdoma  
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4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 

prevencijos žinias, juos 
siunčiant į mokymus.  

Asmenys atsakingi už 

korupcijos prevenciją 
įstaigoje 

2018 m. rugsėjis Asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją 

įstaigoje, dalyvavo seminare, „Antikorupcinės 
aplinkos kūrimas vietos savivaldoje. Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas“.  

Kvalifikacija 

tobulinta 

4.4. Organizuoti renginius, 
skatinančius mokinius ir 

pedagogus domėtis korupcijos 
prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu.  

Asmenys atsakingi už 
korupcijos prevenciją 

įstaigoje, grupių 
auklėtojos 

2018 m. gruodis Paminėta tarptautinė antikorupcijos diena gruodžio - 
9-oji. Gruodžio 10 d. organizuotos diskusijos   

priešmokyklinėse „Debesiukų“, „Kregždžiukų“, 
„Smalsiukų“grupėse. Su ugytiniais  svarstyta apie 

sąžiningą, dorą elgesį, vaikai supažindinti su 
„korupcijos“ sąvoka. Diskusijoje dalyvavo 48 

priešmokyklinių grupių ugdytiniai. Antikorupcinio 
švietimo tema integruojama į ugdymo programą: 

pilietiškumo, atsakingų sprendimų priėmimo svarba 
aptariami savaitės temoje „Mano teisės ir pareigos“ 

(darželio ir priešmokyklinėse grupėse 193 
ugytiniai). 

Vykdoma 
 

4.5. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje.  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 
ir kontrolę. 

Asmenys, atsakingi už 
finansinių ataskaitų 

ruošimą, viešųjų 
pirkimų vykdymą. 

Nuolat  Įstaigos  interneto svetainėje įdiegtas skyrelis 

„Korupcijos prevencija“ 
www.buratinas.mir.lt 

Informacija peržiūrima, atnaujinama.  
Įstaigos internetinio puslapio skyrelyje 

Administracinė informacija skelbiama informacija 
apie darbuotojų darbo užmokestį, viešuosius 

pirkimus, pateikiamos finansinės ataskaitos. 
Skyrelyje Naujienos ir Informacija pateikiama 

informacija apie laisvas darbo vietas ir laisvas vietas 
vaikų grupėse. 

Vykdoma.  

Užtikrinamas 
informacijos 

prieinamumas 
ir viešumas. 

Didėja 
pasitikėjimas 

įstaiga. 
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