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Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

Informacija apie įvykdymą Pastabos 

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. 

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

Privaloma tvarka, 
numatant asmenį 
priimti į pareigas.  

2016-12-23 parengtas direktoriaus įsakymas 
Nr. R-ĮV-63 „Dėl Kybartų vaikų lopšelio-
darželio „Kregždutė“ pareigybių sąrašo“, jis 
skelbiamas interneto svetainėje. 
 

 

1.3. Teikti informaciją Valstybės 
tarnautojų ir Juridinių asmenų 
registrams.  
 

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

2016–2018 m.  Valstybės tarnautojų ir Juridinių asmenų 
registrams informacija teikta nebuvo, nes 
per ataskaitinį laikotarpį nebuvo nei vieno 
korupcinio nusikaltimo. 

 

2.2. Paskirti asmenis, atsakingus už 
korupcijos prevenciją ir kontrolės 
vykdymą Savivaldybės įstaigose ir 
įmonėse.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

Per tris mėnesius nuo 
Plano patvirtinimo.  

Korupcijos prevenciją vykdo įstaigos 
direktorius ir įsakymu paskirtas atsakingas 
asmuo. 

 

. 

2.3. Savivaldybės įmonėse ir įstaigose 
užtikrinti galimybę asmenims 
anonimiškai pranešti apie 
korupcines apraiškas.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius,  
asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę. 

2016–2018 m. Įstaigoje yra suteikta galimybė pateikti 
informaciją apie korupcijos 
pasireiškimą.Pranešimai gali būti pateikiami 
elektroniniu būdu,telefonu ir kitais būdais. 
Įstaigos patalpose yra asmenų pageidavimų, 
pasiūlymų ir pastabų dėžutė. 
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.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

2016–2018 m. Darželio direktoriaus šeimos narių ugdymo 
įstaigoje nedirba. 

 

 

3.2. Skatinti visuomenę naudotis 
elektrononiu būdu teikiamomis 
administracinėmis paslaugomis.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

Nuolat.  Įstaigoje išduodamas darbuotojams skirtas 
pažymas galima užsisakyti el. paštu. 
Pažymos darbuotojams, kiti dokumentai yra 
išduodami elektroniniu paštu. 
Darželio pedagogai ugdytinių tėvams teikia 
informacijąapie vaikus ir jų ugdymą(si) 
elektroniniu paštu ir kitomis IT 
priemonėmis. 
 

 

4.2. Tobulinti darbuotojų korupcijos 
prevencijos žinias, juos siunčiant į 
mokymus.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius, 
asmuo, atsakingas už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę. 

2016–2018 m. 2018-03-29 Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje vyko nemokamas seminaras 
,,Antikorupcinės aplinkos kūrimas 
viešajame sektoriuje“, kurį vedė Lietuvos 
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 
(STT) specialistės. Dalyvavo įstaigos 
direktorius ir atsakingas už korupciją 
asmuo. 2018-09-06Vilkaviškio rajono 
savivaldybėje vyko nemokamas 
seminaras,,Antikorupcinės aplinkos 
kūrimas vietos savivaldoje. Korupcijos 
pasireiškimo nustatymas“, kurį vedė 
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnybos (STT) specialistės. Dalyvavo 
atsakingas už korupciją asmuo. 

 



4.3.  Savivaldybės įstaigoms ir įmonėms 
į savo veiklos planus įtraukti ir 
antikorupcinio pobūdžio priemonių.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

2016–2018 m. Viešųjų pirkimų viešinimas įstaigos 
internetiniame tinklapyje. 
 
 

 

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 mokslo 
metai. 

Vilkaviškio r. Kybartų vaikų lopšelyje-
darželyje „Kregždutė“ korupcijos prevencijai 
2017 m. nuolat buvo vedamosintegruotos 
pilietiškumo veiklos, savivokos bei socialinio 
emocinio ugdymo veiklos. 
Vyko renginiai paminėti sausio 13 d., vasario 
16 d., kovo 11 d.  
Vaikai lankėsi miesto bibliotekoje, susipažino 
su kitų šalių tradicijomis, pomėgiais, 
gyvenimo būdu, diskutavo, kuo mes panašūs, 
skiriamės, kad bendrauti galima su  galima 
visų tautybių žmonėmis.  
Vyko mandagumo savaitė, visose grupėse 
paminėtos tolerancijos ir draugo diena. 
Vyresnėse grupėse vyko įvairūs piešinių 
konkursai, vaikai piešė draugo portretą, savo 
kiemą, savo šeimą ir savo gimtinę. Visose 
grupėse paminėta antikorupcinė diena 
gruodžio 9 d., vyko pokalbiai apie dorą ir 
nedorą elgesį, apie draugystę ir atsakomybę. 
 

 

4.5. Informacijos sklaida interneto 
svetainėje, spaudoje.  

Vilkaviškio r. Kybartų 
vaikų lopšelio-darželio 
„Kregždutė“ direktorius 

Nuolat.  Korupcijos prevencijos programa 2016–
2018 m. ir priemonių planas yra 
paskelbtiįstaigos interneto svetainėje. 
Nuolat papildoma svetainė finansinėmis 
ataskaitomis už ketvirčius ir metus, 
skelbiama apie visus vykdomus viešuosius 
pirkimus, dalis viešųjų pirkimų buvo 
vykdoma per CVP IS. konkursus, lėšų 
panaudojimą, įvairiomis darbo ir veiklos  
ataskaitomis. 
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