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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“ 

 

 

2019–2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA UŽ 2021 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. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė  

2021 m.  nevertinta. 

 

Vykdoma 

1.2. Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, siekiantį eiti 

arba einantį Savivaldybės įstaigoje ar 

įmonėje pareigas, numatytas 

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 

straipsnyje. 

Ugdymo įstaigos 

direktorius.  

2021 m. 2021 m. įstaigoje naujai priimti 5 

darbuotojai. 3 asmenų pažymos gautos, 

dviems - užsakytos.  

Laikomasi privalomos tvarkos, numatant 

asmenį priimti į pareigas. Laiduojamas 

korupcijos tikimybės sumažėjimas priimant 

į įstaigą nepriekaištingos reputacijos 

asmenis. 

Vykdoma  

1.4. Bendradarbiauti ir keistis 

informacija korupcijos prevencijos 

srityje su kompetentingomis 

valstybės ir nevalstybinėmis 

institucijomis.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius. Asmenys, 

atsakingi už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę.  

2021m. Bendradarbiaujama su Vilkaviškio rajono 

savivaldybės bendrojo skyriaus specialistu 

korupcijos prevencijos klausimais. 

Vykdoma  



2 

 

2.2. Užtikrinti asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą Savivaldybės įstaigose ir 

įmonėse, paskyrimą.   

Ugdymo įstaigos 

direktorius 

2017 m. 

rugpjūčio 31 d. 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Direktoriaus 

įsakymas Nr. (1.3.)V-37 „Dėl atsakingų 

asmenų sąrašo papildymo“. Paskirti  

asmenys, atsakingi už Korupcijos 

prevencijos programą, korupcijos 

prevencijos priemones, korupcijos 

kontrolės vykdymą įstaigoje. 

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 Įrengta anoniminių pastabų dėžutė 

pranešimams apie galimas korupcijos 

apraiškas įstaigoje - užtikrinta galimybė 

asmenims anonimiškai pranešti apie 

korupcines apraiškas. 

Internetinio įstaigos puslapio skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ paskelbtas 

telefono numeris ir elektroninio pašto 

adresas,  kuriuo įstaigos darbuotojai ir 

ugdytinių tėvai/ globėjai gali anonimiškai 

kreiptis ir pranešti apie galimas korupcijos 

apraiškas. 

Vykdoma  

Pranešimų negauta 

 

2.5 Užtikrinti, kad į konkrečiam 

klausimui spręsti sudaromas 

komisijas ir darbo grupes nebūtų 

įtraukiami asmenys, kuriems šio 

klausimo sprendimas kelia interesų 

konfliktą, taip pat užtikrinti, kad 

įvairių komisijų veikloje 

dalyvaujantys asmenys nusišalintų 

nuo interesų konfliktą sukeliančių 

klausimų sprendimo. 

Ugdymo įstaigos 

direktorius. 

2021 m. Įstaigoje direktoriaus įsakymu sudaryta 

vertinimo komisija „Dėl maisto produktų 

pirkimo organizavimo“ 2021 m. rugpjūčio 

26 d. direktoriaus įsakymas Nr. (1.3.)V-68. 

 

 

Vykdoma  

4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 

prevencijos žinias, juos siunčiant į 

mokymus.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius.  

2021 m. Pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės 

2019–2021 metų korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių planą.  

2021 m.  vasario 11 d. STT specialistės D. 

Paštuolienės mokymuose „Korupcijos 

samprata ir pasireiškimas“, naudojant 

nuotolinę Microsoft Teams platformą, 

dalyvavo asmenys, atsakingi už korupcijos 

Vykdoma 

Dalyvavo 5 asmenys. 
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prevenciją ir kontrolę, taip pat asmenys, 

atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą 

ugdymo įstaigoje. 

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. 

2021m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruodžio 9 d. 

 

 

 

Ugdymo įstaigoje  įgyvendinamos 

socialinio emocinio ugdymo programos, 

lavinančios vaiko savimonę, savitvardos, 

socialinio sąmoningumo, tarpusavio 

santykių, atsakingo sprendimų priėmimo 

įgūdžius.  Vedamos integruotos 

pilietiškumą, savanorystę skatinančios 

veiklos organizuojant Sausio 13-osios, 

Vasario 16 –osios, Liepos 6-osios dienų 

renginius, kuomet akcentuojamos žmogaus 

atsakomybė, teisės ir pareigos.  

Lapkričio15-19 dienomis organizuoti 

tarptautinės Tolerancijos dienos 

paminėjimo renginiai, pabrėžiant 

tolerancijos ribas netoleruotiniems 

reiškiniams mūsų ugdymo įstaigos 

aplinkoje, bendruomenėje, visuomenėje. 

Vyresnio amžiaus vaikų grupėse numatytos 

veiklos korupcijos prevencijos temomis   

(pokalbiai apie sąžiningus ir nesąžiningus 

žmogaus poelgius, mokomosios animacijos 

peržiūra). 

Vykdoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplanuotos veiklos 

neįgyvendintos dėl 

Covid -19 situacijos 

ugdymo įstaigoje. 

4.5. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius.  

Asmenys , atsakingi už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

2021 m. 

 

 

Ugdymo įstaigos interneto svetainėje 

skelbiama informacija: 

-skyriuje „Administracinė informacija“ 

atnaujinta informacija apie darbuotojų 

darbo užmokestį, viešuosius pirkimus, 

patalpinti biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai, finansinės ataskaitos kiti veikos 

dokumentai; 

-skyriuje „Parama“ pateikiama informacija 

apie 1,2 procentų paramos priėmimo, 

paskirstymo bei panaudojimo; 

-skyriuje „Korupcijos prevencija“    

Vykdoma  

https://buratinas.mir.lt/darbuotoju-darbo-uzmokestis-2012m/
https://buratinas.mir.lt/darbuotoju-darbo-uzmokestis-2012m/
https://buratinas.mir.lt/viesieji-pirkimai/
https://buratinas.mir.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/
https://buratinas.mir.lt/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/
https://buratinas.mir.lt/finansines-ataskaitos-2013/
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pateikta Vilkaviškio rajono savivaldybės 

2019–2021 metų korupcijos prevencijos 

programa, Vilkaviškio vaikų lopšelio-

darželio korupcijos prevencijos  priemonių 

įgyvendinimo plano ataskaitos, kita 

informacija, skatinanti bendruomenės narių 

sąmoningumą, susijusį su antikorupcine 

veikla. 

Užtikrinamas informacijos prieinamumas ir 

viešumas.  

                 

 

 

______________ 

 

 Parengė:                 

 Socialinė pedagogė                                                                                                                                                                               Vilma Brazauskienė 

 

 Psichologė                                                                                                                                                                                             Inga Pudzinskienė 

   

 2022-01-24 


