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VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BURATINAS“ 

 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2022 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 paskirtas 

atsakingas asmuo. 

Teisės aktuose 
reglamentuota 

tvarka, III metų 
ketvirtis. 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė  
2022 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.  

2022 m. Siekiama personalo patikimumo 

užtikrinimo. Sudarytas pareigybių sąrašas ir 
patvirtintas Vilkaviškio vaikų lopšelio-

darželio 2022 m. sausio 21 d. direktoriaus 
įsakymu „Dėl pareigybių, į kurias skiriant 

asmenį pateikiamas rašytinis prašymas 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas 
siekiantį asmenį pateikimo, sąrašo 

patvirtinimo“. Įsakymas skelbiamas 
lopšelio-darželio interneto svetainėje 

https://www.vilkaviskioburatinas.lt 

Vykdoma  

1.4. Bendradarbiauti ir keistis 
informacija korupcijos prevencijos 

srityje su kompetentingomis 
valstybės ir nevalstybinėmis 

institucijomis.  

Ugdymo įstaigos 
direktorius. Asmuo, 

atsakingas už korupcijos 
prevenciją ir kontrolę.  

2022 m. Bendradarbiaujama su Vilkaviškio rajono 
savivaldybės bendrojo skyriaus specialistu 

korupcijos prevencijos klausimais. 
Teikiamos korupcijos prevencijos 

priemonių ataskaitos. 

Vykdoma  

https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/wp-content/uploads/2022/02/%C4%AEsakymas-d%C4%97l-pareigybi%C5%B3-%C4%AF-kurias-skiriant-asmen%C4%AF.pdf
https://www.vilkaviskioburatinas.lt/
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2.2. Užtikrinti asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 
vykdymą Savivaldybės įstaigose ir 

įmonėse, paskyrimą.   

Ugdymo įstaigos 

direktorius. 

2022 m.  2022 m. rugsėjo 30 d. Direktoriaus 

įsakymas Nr. (1.3.)V-36 „Dėl atsakingo 
asmens už korupcijos prevencijos 

priemonių vykdymą paskyrimo“. Paskirtas  
asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevencijos priemonių įgyvendinimą  bei 
korupcijos kontrolės vykdymą įstaigoje. 

Įvykdyta 

 

2.3. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose 

užtikrinti galimybę asmenims 
anonimiškai pranešti apie korupcines 

apraiškas.  

Ugdymo įstaigos 

direktorius, direktoriaus 
įsakymu paskirtas asmuo, 

atsakingas 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. 

2022 m. Įstaigoje direktoriaus įsakymu sudarytos 
komisijos: 2022 m. rugsėjo 30 d. 

direktoriaus įsakymas Nr. (1.3) V-37. „Dėl 
maisto produktų pirkimo organizavimo“ : 

2022 m. lapkričio 30 d. direktoriaus 
įsakymas Nr. (1.3.) V-55 „Dėl komisijos 

sudarymo ir ilgalaikio bei trumpalaikio 
materialiojo turto ir atsargų 

inventorizacijos“.  Komisijose veikiantiems 
asmenims klausimų sprendimas nekelia 

interesų konflikto. 

Vykdoma  

4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 
prevencijos žinias, juos siunčiant į 

mokymus.  

Ugdymo įstaigos 
direktorius.  

2022 m. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos 

įstatymą ir vykdant antikorupcinio 

sąmoningumo didinimo veiklas lopšelyje-

darželyje Mokytojų tarybos posėdyje (2022 

m. lapkričio 29 d. Protokolo Nr. MT-4) 

darbuotojams pateikta informacija apie 

STT parengtą e mokymo platformą, kurioje 

Vykdoma. 

STT e mokymų 

sistemoje dalyvavo 14 

lopšelyje-darželyje 

dirbančių asmenų, iš 

viso išklausė 34 

antikorupcinio 
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kiekvienas darbuotojas gali savarankiškai 

įgyti ar plėsti žinias, stiprinti antikorupcinį 

sąmoningumą.  

sąmoningumo temas. 

4.4. Skatinti švietimo įstaigas įgyvendinti 

antikorupcinio švietimo programas, 
organizuoti renginius, skatinti 

mokinius ir pedagogus domėtis 
korupcijos prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu.  

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 
kontrolę. 

2022 m. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gruodžio 9 d. 
 

 
 

Lopšelyje-darželyje vedamos integruotos 

pilietiškumo pamokėlės minint svarbias 
valstybingumo datas, akcentuojant 

kiekvieno žmogaus atsakomybę ir pareigas 
savo Tėvynei bei jos piliečiams. 

Lapkričio14-18 dienomis organizuota 
tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimo 

savaitė, pabrėžiant tolerancijos ribas 
netoleruotiniems reiškiniams mūsų ugdymo 

įstaigos aplinkoje, bendruomenėje, 
visuomenėje. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėse 
paminėta Tarptautinė antikorupcijos diena. 

(vaikai kviesti mąstyti apie pilietiškumą, 
sąžiningumą, teisingumą ir pareigingumą; 

vyko diskusija: „ Kas atsitiktų, jei šios 
sąvokos išnyktų ar teisingo elgesio 

apraiškos vienas kito atžvilgiu sumažėtų 
mūsų visuomenėje?). 

Vykdoma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalyvavo 

„Smalsiukų“ ir 

„Debesiukų“ grupių 

ugdytiniai. Apie 

vykusias veiklas 

tėvams informacija 

pateikta ELIIS 

dienyne. 

4.5. Informacijos sklaida interneto 
svetainėje, spaudoje.  

Ugdymo įstaigos 
direktorius.  

Asmuo , atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 

kontrolę.  

2022 m. 
 

 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

„Buratinas“ interneto svetainėje  

https://www.vilkaviskioburatinas.lt 

užtikrinamas informacijos prieinamumas ir 

viešumas. Svetainės skyriuose: 

„Administracinė informacija“ sistemingai 

atnaujinama informacija apie darbuotojų 

darbo užmokestį, viešuosius pirkimus, 

skelbiami biudžeto vykdymo ataskaitų 

rinkiniai, finansinės ataskaitos, kiti veikos 

dokumentai; 

„Apie mus“ pateikiama informacija apie 

1,2 procentų paramos priėmimą, 

paskirstymą bei panaudojimą; 

„Korupcijos prevencija“    pateikiama 

Vykdoma  

https://www.vilkaviskioburatinas.lt/
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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Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos  priemonių 

įgyvendinimo plano ataskaitos, kita 

informacija, skatinanti bendruomenės narių 

antikorupcinį sąmoningumą. 

„Informacija tėvams“ patalpintos prašymų 

formos, lengvinančios paslaugų 

prieinamumą besikreipiantiesiems, 

pateikiama informacija apie laisvas vietas 

grupėse. 

                 

 

 

______________ 

 

 Parengė:                 

 Socialinė pedagogė                                                                                                                                                                               Vilma Brazauskienė 

 

   

 2023-01-24 


