
 

 

 

VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“ 

 

2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2019 METUS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Informacija apie įvykdymą Pastabos 

1.1. Teisės aktuose reglamentuota tvarka 
nustatyti korupcijos pasireiškimo 

tikimybę Savivaldybės 
administracijoje, Savivaldybės 

įstaigose ir įmonėse. Išskirti veiklos 
sritis, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė.  

Įstaigos direktoriaus 
įsakymu paskirti 

atsakingi asmenys. 

Teisės aktuose 
reglamentuota 

tvarka, 
kiekvienų metų 

III ketvirtis. 

Įvertina korupcijos pasireiškimo 
tikimybė ir parengta motyvuota išvada.  

Atliktas korupcijos pasireiškimo 
tikimybės nustatymas srityje 

„Darbuotojų priėmimas“. Parengta 
išvada: „Korupcijos pasireiškimo 

tikimybė priimant darbuotojus Į 
Vilkaviškio Vaikų lopšelį-darželį 

„Buratinas“ minimali. 

Įvykdyta. 

1.4. Bendradarbiauti ir keistis 
informacija korupcijos prevencijos 

srityje su kompetentingomis 
valstybės ir nevalstybinėmis 

institucijomis.  

Asmenys, atsakingi už 
korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

2019 m. Bendradarbiavimas su Vilkaviškio 
rajono savivaldybės bendrojo skyriaus 

specialistu korupcijos prevencijos 
klausimais. 

Įvykdyta. 

2.2. Užtikrinti asmens, atsakingo už 
korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą Savivaldybės įstaigose ir 
įmonėse, paskyrimą.   

Ugdymo įstaigos 
direktorius 

2017 m. 
rugpjūčio 31 d. 

Direktoriaus 
įsakymas Nr. 

(1.3.)V-37 Dėl 
atsakingų 

asmenų sąrašo 
papildymo.  

Paskirti  įstaigoje asmenys, atsakingi už 
Korupcijos prevencijos programą, kitas 

korupcijos prevencijos priemones, 
korupcijos kontrolės vykdymą. 

Įvykdyta. 

 



2.3. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose 

užtikrinti galimybę asmenims 
anonimiškai pranešti apie korupcines 

apraiškas.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius, įstaigos 
direktoriaus įsakymu 

paskirti asmenys, 
atsakingi už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 

Nuolat.  Užtikrinta galimybė asmenims 

anonimiškai pranešti apie korupcines 
apraiškas. 

Įstaigos grupių stenduose patalpinta 
informacija tėvams, o įstaigos 

darbuotojams pakartotinai priminta apie  
įrengtą anoniminių pastabų dėžutę  

pranešimams apie galimas korupcijos 
apraiškas įstaigoje.  

Įvykdyta. 

Pranešimų negauta. 

 

3.3. Plėtoti elektroninių paslaugų teikimą 
fiziniams ir juridiniams asmenims,  

nuolat atnaujinti atmintines apie 
teikiamas paslaugas kartu su 

prašymų formomis internete.  

Įstaigos direktorius, 
asmenys, atsakingi už 

informacijos paruošimą ir 
patalpinimą įstaigos 

internetiniame 
tinklalapyje   

2019 m. Internetiniame įstaigos puslapyje 
pateiktos prašymų formos, informacija 

apie kitas paslaugas. 

Vykdoma 

4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 
prevencijos žinias, juos siunčiant į 

mokymus.  

Ugdymo įstaigos 
direktorius.  

2019 m.   Vykdoma. 

Pagal Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2019–2021 

metų korupcijos 

prevencijos programos  

Įgyvendinimo 

priemonių planą 

 

4.4. Skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti 

antikorupcinio švietimo programas, 
organizuoti renginius, skatinti 

mokinius ir pedagogus domėtis 
korupcijos prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu.  

Asmenys , atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 
kontrolę. 

2019 m. 

rugpjūčio 30 d.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2019 m. 

gruodžio 9-10 
d. 

Istaigos mokytojų tarybos posėdyje 

pagal 1 darbotvarkės punktą 
„Supažindinimas su dokumentais, 

tvarkomis“ pedagogams pristatytas 
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. B-
TS-123 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 2019–2021 metų 
korupcijos prevencijos programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių plano 
patvirtinimo“, vykdomos veiklos 

įstaigoje. 
Paminėta gruodžio 9-oji Tarptautinė 

antikorupcijos diena, gruodžio 10-oji 
Žmogaus teisių diena. Pokalbyje-

Įvykdyta 

http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=
http://195.182.83.27/get_file.php?file=WjNOc2NXS1JtTENkeE1tbHhhQmxuSmVZbUpTV3E4S3ZsNmR3WWNTdWxKbVNuSnFpYWNOdnJNYVN5cVdVWDJqVGxzT1J5NVNka2FSa2xXaWx4bWVjcDJpV2JxQ1Z6cGlleTliR1o4ZVdiTTlxME1US1pXMldiSmRvYjJXVlpzbVVrWiUyQmJtbWFkYm8lMkJlck1hRW0zdHBwNWU2bU9PWVo1bG1sWFJ3Z1pWN2xHdGdhMmslM0Q=


diskusijoje dalyvavo 45 priešmokyklinių 

grupių ugdytiniai. 
Vaikai supažindinti su „korupcijos“ 

sąvoka, ugdomas vaikų pilietiškumas, 
atskleista sąžiningo elgesio svarba 

visuomenėje. 
 

4.5. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje.  

Asmenys , atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 
kontrolę.  

Nuolat.  Įstaigos internetiniame tinklalapyje 

sistemingai atnaujinama informacija 
korupcijos prevencijos 

klausimais.Užtikrinamas informacijos 
prieinamumas ir viešumas.  

Vykdoma.  
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