
 

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2021–2022 korupcijos prevencijos programos 

priemonių plano įgyvendinimo 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 

Vilkaviškio vaikų 

lopšelyje-darželyje 

„Pasaka“. Išskirti veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė. 

E. Mozūraitienė 
 

 

 

 

 

 

 

2021 m. 

gegužė-rugsėjis 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vilkaviškio vaikų 

lopšelio-darželio 

„Pasaka“ korupcijos 

tikimybės nustatymo  

darbuotojų priėmimo 

organizavimo ir 

vykdymo srityje 

ataskaitos 

pateikimas. 

Pažeidimų nerasta. 

Rizikos veiksniai 

nenustatyti. 

 

 

 

 

 

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. 

Direktorė Privaloma 

tvarka, 

numatant 

asmenį priimti į 

pareigas 

Į įstaigą darbuotojai 

įdarbinami pagal 

darbo sutartis. 

Asmenį priimant į 

darbą vadovaujamasi 

darbuotojo 

pareigybei nustatytais 

reikalavimais, kurie 

yra apibrėžti teisės 

aktais. 

2021 m. kreiptasi dėl 

trijų naujų 

darbuotojų. 

1.3. Teikti informaciją 

Valstybės tarnautojų ir 

Juridinių asmenų 

registrams.  

Direktorė 2021 m. Valstybės tarnautojų 

ir Juridinių asmenų 

registrams 

informacija teikta 

nebuvo, nes 

per ataskaitinį 

laikotarpį nebuvo nei 

vieno 

korupcinio 

nusikaltimo. 

 

1.4. Bendradarbiauti ir keistis 

informacija korupcijos 

prevencijos srityje su 

kompetentingomis 

valstybės ir 

nevalstybinėmis 

institucijomis. 

Prevencinio 

darbo grupė 

2021 m. Informacija teikiama 

savivaldybei. 
 

1.5. Savivaldybės 

administracijos 

darbuotojams pateikti 

anonimines anketas 

tolerancijos korupcijai 

indeksui nustatyti.  

Atlikti anoniminę 

visuomenės apklausą 

korupcijos suvokimui ir 

Edita 

Mozūraitienė 

2021 m. 2021 m. įvykdyta 

darbuotojų 

anoniminė apklausa 

tolerancijos 

korupcijai indeksui 

nustatyti ir ugdytinių 

tėvų, globėjų, 

rūpintojų suvokimo 

apie korupciją ir 

 



korucijos pasireiškimo  

atvejams, asmenų 

prašymų nagrinėjimo ir 

aptarnavimo kokybei 

Savivaldybėje bei jos 

įstaigose, nustatyti.  

korupcijos 

pasireiškimo atvejus 

bei aptarnavimo 

kokybę anoniminė 

apklausa. 

1.6. Atlikti Savivaldybės 

administracijos 

korupcijos rizikos ir 

Administracijos veiklos 

rizikos vertinimą.  

   Nevykdoma 

1.7. Pagal kompetenciją tirti 

skundus, pranešimus, kitą 

gautą informaciją apie 

korupcinio pobūdžio 

pažeidimus.  

   Skundų, pranešimų 

negauta 

2.1. Nustatyta teisės aktų 

tvarka antikorupciniu 

požiūriu vertinti teisės 

aktų projektus.   

   Nevykdoma 

2.2. Paskirtas asmuo, 

atsakingus už korupcijos 

prevenciją ir kontrolės 

vykdymą darželyje. 

Prevencinio 

darbo grupė 

2016 m. spalio 

14 d. 

Paskirta direktoriaus 

įsakymu Nr. (1.3) Į-

VO-42 

 

 

2.3. Užtikrinti galimybę 

asmenims anonimiškai 

pranešti apie korupcines 

apraiškas. 

Prevencinio 

darbo grupė 

2021 m. Įstaigoje yra suteikta 

galimybė pateikti 

informaciją apie 

korupcijos 

pasireiškimą. 

Pranešimai gali būti 

pateikiami 

elektroniniu 

būdu, telefonu ir 

kitais būdais. 

Pranešimų negauta 

2.4. Įpareigoti sveikatos 

priežiūros įstaigas 

parengti (atnaujinti) 

korupcijos prevencijos 

programas. 

   Nevykdoma 

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 

Direktorė  2021 m. Įstaigoje sudarant 

įvairias komisijas ir 

darbo 

grupes, į jas 

neįtraukiami 

asmenys, kuriems 

konkretaus klausimo 

sprendimas keltų 

interesų 

konfliktą. 

Darželio direktoriaus 

šeimos nariai 

ugdymo 

 



klausimų sprendimo.  įstaigoje nedirba.  

2.6. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

informaciją apie 

nusišalinimą nuo 

Savivaldybės tarybos 

sprendimų priėmimo.  

   Neaktualu  

2.7. Kontroliuoti, ar asmenys 

laiku ir tinkamai pateikia 

privačių interesų 

deklaracijas.  

   Neaktualu 

2.8. Savivaldybės interneto 

svetainėje skelbti 

Korupcijos prevencijos 

programą, jos 

įgyvendinimo ataskaitas, 

informaciją apie vykdomą 

Antikorupcijos komisijos 

veiklą.   

Prevencinio 

darbo grupė 

2021 m. Savivaldybei pateikta 

ataskaita už 2021 m.  
 

2.9. Atlikti Vilkaviškio rajono 

savivaldybės įmonių ir 

įstaigų korupcijos 

prevencijos priemonių 

įgyvendinimo stebėseną.  

Antikorupcijos 

komisija, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. Kiekvienais metais 

pateikiama ataskaita 

apie korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

įgyvendinimo 

stebėseną ugdymo 

įstaigoje pagal 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių planą. 

 

2.10. Atlikti mokesčių, 

mokamų į Savivaldybės 

biudžetą, mokėjimo 

organizavimo ir vykdymo 

vertinimą. 

   Nevykdoma 

2.11. Atlikti sutarčių terminų 

vykdymo vertinimo 

vidaus auditą. 

   Nevykdoma 

3.1. Įgyvendinti patvirtinto 

Savivaldybės 

administracinės naštos 

mažinimo priemonių 

plano priemones.    

   Nevykdoma 



3.2. Skatinti visuomenę 

naudotis elektrononiu 

būdu teikiamomis 

administracinėmis 

paslaugomis.  

Direktorė  2021 m. Darželio 

internetiniame 

puslapyje yra 

galimybė naudotis 

teikiamomis 

administracinėmis 

paslaugomis. 

 

3.3. Plėtoti elektroninių 

paslaugų teikimą 

fiziniams ir juridiniams 

asmenims,  nuolat 

atnaujinti atmintines apie 

teikiamas paslaugas kartu 

su prašymų formomis 

internete. 

Direktorė, asmuo 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

2021 m. Darželio 

internetiniame 

puslapyje yra nuolat 

atnaujinamos 

atmintinės apie 

teikiamas paslaugas 

kartu su prašymų 

formomis.  

 

4.1. Administracijos 

darbuotojams ir 

Savivaldybės politikimas 

organizuoti mokymus 

korupcijos prevencijos 

klausimais.  

   Neaktualu 

4.2. Tobulinti darbuotojų 

korupcijos prevencijos 

žinias, juos siunčiant į 

mokymus.  

 

Prevencinio 

darbo grupė 

2021 m. Apie organizuojamus 

mokymus darbuotojai 

informuojami ir 

skatinami dalyvauti.  

2021-09-21 dalyvavo 

STT e. mokymo 

platformos 

pristatymo renginyje. 

4.3.  Savivaldybės įstaigoms ir 

įmonėms (išskyrus 

švietimo) į savo veiklos 

planus įtraukti ir 

antikorupcinio pobūdžio 

priemonių.  

   Neaktualu 

4.4. Skatinti pedagogus 

domėtis korupcijos 

prevencija ir pilietiškumo 

ugdymu.  

 

Prevencinio 

darbo grupė 

2021 m. spalis Įstaigos 

darbuotojams 

išdalinti korupcijos 

prevencijos 

lankstinukai 

 

4.5. Informacijos sklaida 

interneto svetainėje, 

spaudoje.  

Edita 

Mozūraitienė 

2020 m. Darželio 

internetiniame 

puslapyje patalpinta 

korupcijos 

prevencijos 

programos priemonių 

plano įgyvendinimo 

ataskaita už 2021 m. 

 

 

_________________________________ 

 
 

Direktorė                                                                                                                         Dainora Daniliauskienė 


