
VILKAVIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“  2016–2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2018 METUS  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Vykdytojas(-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Priemonės įgyvendinimas 

1.1. Teisės aktuose reglamentuota 

tvarka nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Savivaldybės administracijoje 

(Savivaldybės įstaigose ar 

įmonėse). Išskirti veikos sritis, 

kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Įstaigos 

administracija ir 

paskirtas asmuo 

Kiekvienų 

metų III 

ketvirtis 

Korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

nustatymas 

aptartas, 

parengta 

išvada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojai supažindinti su Savivaldybės tarybos 

2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-460 

patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės 2016–

2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planu 

 

Vadovaujantis straipsnio, kurio papildytas 

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymas galiojanti redakcija: „571 

straipsnis. Asmenų, pripažintų kaltais už 

nusikalstamas veikas, darbo apribojimai“, 2016-

12-19 raštu Nr. (2.4.)-S-6-114 kreiptasi į 

Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir gautos 

pažymos dėl darbuotojų teistumo 

 

Parengta išvada, kad vaikų lopšelyje-darželyje 

viešieji pirkimai, lėšų naudojimas derinamas su 

įstaigos Taryba, atsiskaitoma viešai ir sistemingai. 

Įstaigos vadovas deklaravęs viešuosius ir 

privačiuosius interesus. Korupcijos rizikos nėra 

1.2. 

 

Kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį Savivaldybės įstaigoje 

ar įmonėje pareigas, nustatytas 

Direktorius Privaloma 

tvarka, 

numatant 

asmenį priimti 

į pareigas 

Korupcijos 

tikimybės 

sumažėjimas 

priimant į 

įstaigą  

nepriekaištingos 

Į įstaigą darbuotojai įdarbinami pagal darbo 

sutartis. Asmenį priimant į darbą, vadovaujamasi 

darbuotojo pareigybei nustatytais reikalavimais, 

kurie yra apibrėžti teisės aktais. Švietimo įstaiga 

dėl darbuotojų teistumo išsiaiškinimo kreipėsi į 

Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos 
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Korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnyje 

reputacijos 

asmenis. 

Asmenų, 

siekusių eiti 

pareigas, kai 

kreiptis į 

Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų 

tyrimų tarnybą 

informacijos 

yra privaloma, 

skaičius lygus 

kreipimųsi 

skaičiui 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 

1.3. 

 

Teikti informaciją Valstybės 

tarnautojų ir Juridinių asmenų 

registrams 

 

Direktorius 

 

2016–2018 m. 

 

Bus užtikrintas 

tinkamas 

antikorupcinių 

ir kitų teisės 

aktų 

reikalavimų 

vykdymas. 

Nustatyta ar 

yra asmenų 

darančių 

nusižengimus 

2016-12-19 raštu Nr. (2.4.)-S-6-114 kreiptasi į 

informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Dėl 

įtariamų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 

pažymos ar registro išrašo išdavimo fiziniam 

asmeniui. Pateikti visų įstaigoje dirbančiųjų 

sutikimai 

2018-01-05 raštu Nr. (2.4.)-S-6-1 kreiptasi į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 

dėl informacijos apie Jūratę Simniškienę, kuri 

siekia eiti  direktoriaus pavaduotojo ūkui pareigas  

2018-10-31 raštu Nr. (2.4.)-S-6-56 kreiptasi į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų turimų tarnybą 

dėl informacijos apie Rūtą Žemaitaitienę, kuri 

siekia eiti vyriausiojo buhalterio pareigas                         

1.4. Bendradarbiauti ir keistis 

informacija korupcijos 

prevencijos srityje su 

kompetentingomis valstybės ir 

Antikorupcijos 

komisija, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

2016–2018 m. Pagerės 

bendradarbiavi

mas 

Priemonė vykdoma nuolat: vyksta 

bendradarbiavimas, nuolat keičiamasi įvairia 

informacija, konsultuojamasi 
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nevalstybinėmis institucijomis prevenciją ir 

kontrolę 

1.7. Pagal kompetenciją tirti 

skundus, pranešimus, kitą 

gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus 

Antikorupcijos 

komisija, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Gavus skundą, 

pranešimą ar 

kitą 

informaciją 

Nustatomi 

korupcinio 

pobūdžio 

pažeidėjai 

Skundų, pranešimų ar kitos informacijos negauta 

2.      

2.2. 

 

Paskirti asmenis, atsakingus už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą  

įstaigoje 

Direktorius Per tris 

mėnesius nuo 

plano 

patvirtinimo 

Paskirtas 

asmuo padės 

vykdyti 

korupcijos 

prevencijos 

programą, 

įgyvendinti 

tikslus, 

įstaigoje 

vykdys 

kontrolę 

Direktoriaus 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu 

Nr.(1.3.)-V-1-120 paskirti atsakingi asmenys už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą 

įstaigoje 

Direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu 

Nr.(1.3.)-V-1-14 paskirti atsakingi asmenys už 

informacijos apie įvykius, susijusius su 

hibridinėmis grėsmėmis, apie kuriuos reikia 

informuoti Valstybės saugumo departamentą 

2.3. Savivaldybės įmonėse ir 

įstaigose užtikrinti galimybę 

asmenims anonimiškai pranešti 

apie korupcines apraiškas 

Direktorius 

 

 Išanalizavus 

gautus 

pranešimus, 

bus galima 

reaguoti į 

galimai 

korupcinio 

pobūdžio 

veikas ir jas 

tirti 

Įstaigoje visiems suteikta galimybė kreiptis su 

informacija, susijusia su korupcijos apraiškomis. 

Pranešimai gali būti pateikiami telefonu, 

elektroniniu būdu el. pašto adresu, atsiuntus paštu 

arba per pasiuntinį, arba tiesiogiai atvykus į 

įstaigą. Įstaigos patalpose yra asmenų 

pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų dėžutė, taip pat 

įstaigos tinklalapyje paskelbtas telefono numeris ir 

elektroninio pašto adresas, į kuriuo galima 

anonimiškai kreiptis ir pranešti apie galimas 

korupcijos apraiškas. Pranešimų negauta 

2.5. 

 

Užtikrinti, kad konkrečiam 

klausimui spręsti sudaromas 

komisijas ir darbo grupes 

Direktorius 2016–2018 m. Sumažės 

viešųjų ir 

privačių 

Įstaigoje sudarant įvairias komisijas ir darbo 

grupes, į jas neįtraukiami asmenys, kuriems 

konkretaus klausimo sprendimas keltų interesų 
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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 

interesų 

konflikto 

grėsmės ir 

tikimybės 

konfliktą. Direktoriaus šeimos narių ugdymo 

įstaigoje nedirba 

2.9. 

 

Atlikti Vilkaviškio rajono 

savivaldybės įmonių ir įstaigų 

korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo 

stebėseną 

Antikorupcijos 

komisija, 

asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2016–2018 m.  2017 m. sausio 23 d. pateikta ataskaita apie 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

stebėseną ugdymo įstaigoje pagal Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

planą 

2018 m. sausio 23 d. pateikta ataskaita apie 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

stebėseną ugdymo įstaigoje pagal Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių 

planą 

3.      

3.2. Skatinti visuomenę naudotis 

elektroniniu būdu teikiamomis 

administracinėmis paslaugomis 

Direktorius Nuolat Asmenų, 

užsakiusių 

administracinę 

paslaugą 

elektroniniu 

būdu, skaičiaus 

padidėjimas 

Yra galimybė išduoti pažymas. Darbuotojai tokio 

pageidavimo nepateikė. Tačiau institucijoms 

pareikalavus išduodama 

4.      

4.2. Tobulinti darbuotojų 

korupcijos prevencijos žinias, 

juos siunčiant į mokymus 

Direktorius 2016–2018 m. Darbuotojų 

kompetencijos 

didinimas 

2018 m. kovo 29 d., du darbuotojai dalyvavo 

antikorupcijos paskaitoje. Analizuojamos sritys: 

valstybės ir savivaldybių turto valdymas; asmenų 

įdarbinimas; viešųjų ir privačiųjų interesų 
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konfliktai ir kt. (lektorė STT Kauno valdybos 

Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina 

Paštuolienė). 

2018 m. rugsėjo 6 d., vienas darbuotojas dalyvavo 

seminare „Antikorupcinės aplinkos kūrimas vietos 

savivaldoje. Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas“. (lektorė STT Kauno valdybos 

Korupcijos prevencijos poskyrio viršininkė Daina 

Paštuolienė) 

4.4. Skatinti švietimo įstaigas 

įgyvendinti antikorupcinio 

švietimo programas, 

organizuoti renginius, skatinti 

mokinius ir pedagogus domėtis 

korupcijos prevencija ir 

pilietiškumo ugdymu 

Įstaigos 

administracija, 

grupių 

auklėtojos, 

socialinis 

pedagogas 

2016–2018 m. Pagerės 

ugdytinių 

informuotumas, 

ugdysis 

pilietiškumas ir 

nepakantumas 

korupcijai 

Vykdomas pilietiškumo ugdymo projektas „Esu 

pilietiškas“ (dalyvauja 154 ugdytiniai) 

Pilietiškumo ugdymo akcija „Moku bendrauti 

draugiškai“ (128 ugdytiniai), 

 Akcija „Užaugęs būsiu sąžiningas ir atsakingas 

žmogus“ Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti (dalyvavo 162 ugdytiniai) 

Vykdomas projektas „Žinau savo teises ir 

pareigas“. Vaikai įsisavino žinias apie savo teises 

ir pareigas, kurias puikiai parodė viktorinos metu. 

Kiekviena grupė parengė savo „Grupės gero 

elgesio taisykles“, kurias taikys kasdieniniame 

gyvenime. Projekte dalyvavo ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio amžiaus  (94 ugdytiniai)  

Vyko individualūs ir grupiniai užsiėmimai su 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus (20 

ugdytinių), įgijo žinių apie dorą/nedorą bei 

sąžiningą/nesąžiningą žmonių elgesį, aiškinosi 

žodžio „korupcija“ reikšmę, su vaikais ieškojo 

korumpuoto elgesio pavyzdžių ir tokio elgesio 

galimų neigiamų pasekmių.  Tarptautinę 

antikorupcijos dieną paminėjo priešmokyklinio 

ugdymo (34 ugdytiniai). Vaikai aiškinosi sąvokos 

„Korupcija“ reikšmę, dalinosi savo mintimis kaip 

jie tai supranta. Kartu su auklėtojomis žiūrėjo, 
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klausė bei aptarė pateiktus pavyzdžius. Dalyvavo 

akcijoje „Padovanok vertybės gėlę“. Tarptautiniai 

antikorupcijos dienai paminėti vaikai gamino 

gėles ir jas dovanojo draugams bei tėvams. 

Ikimokyklinio ugdymo grupes lankantys vaikai 

(73 ugdytiniai) taip pat dalyvavo akcijoje 

„Padovanok vertybės gėlę“ Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti. Jie aptarė dvasines 

vertybes, jų svarbą žmogui. Akcijos simboliu tapo 

„Gėlė“ 

4.5. Informacijos sklaida interneto 

svetainėje, spaudoje 

Direktorius Nuolat Asmenys 

labiau 

informuoti 

apie lopšelio-

darželio veiklą. 

Didėja 

pasitikėjimas 

Nuolat papildoma svetainė finansinėmis 

ataskaitomis už ketvirčius ir metus, skelbiama apie 

visus vykdomus pirkimus, konkursus, lėšų 

panaudojimą, įvairiomis darbo ir veiklos 

ataskaitomis 

 

Parengė 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

Ramutė Čelkevičienė 

2019-01-17 


