
 
VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ 2019–2021 METŲ 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. Savivaldybės įstaigose ir 
įmonėse. Ištirti veiklos sritis, kuriose 
egzistuoja korupcijos pasireiškimo 
tikimybė.  

A. Povilaitienė Kiekvienų metų III 
ketvirtis. 

Vilkaviškio rajono Kybartų vaikų lopšelio-
darželio „Kregždutė“ korupcijos tikimybės 
nustatymo vaikų priėmimo organizavimo ir 
vykdymo srityje ataskaitos pateikimas. 

 

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.  

Į įstaigą darbuotojai įdarbinami pagal darbo 
sutartis. Asmenį priimant į darbą, 
vadovaujamasi darbuotojo pareigybei 
nustatytais reikalavimais. 
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 

2020–2021 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. 

Asmenys, atsakingi už 
korupcijos prevenciją ir 
kontrolę. 

2021 m. Bendradarbiavimas su Vilkaviškio rajono 
savivaldybės bendrojo skyriaus specialistu 
korupcijos prevencijos klausimais. 

 



1.7. Pagal kompetenciją tirti skundus, 
pranešimus, kitą gautą informaciją 
apie korupcinio pobūdžio 
pažeidimus. 

Antikorupcijos komisija. Gavus skundą, 
pranešimą ar kitą 
informaciją. 

Skundų, pranešimų ar kitos informacijos 
negauta 

 

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. 

Nuolat  Įstaigoje yra suteikta galimybė pateikti 
informaciją apie korupcijos pasireiškimą. 
Pranešimai gali būti pateikiami elektroniniu 
būdu, telefonu ir kitais būdais. 2019 m. 
rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-54 patvirtinta 
informacijos apie pažeidimus teikimo ir 
nagrinėjimo tvarka, 2019 m. rugsėjo 5 d. 
įsakymu Nr. 55  paskirtas atsakingas asmuo už 
informacijos apie pažeidimus teikimą ir 
nagrinėjimą.  
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 

2020–2021m. Įstaigoje sudarant įvairias komisijas ir darbo 
grupes, į jas neįtraukiami asmenys, kuriems 
konkretaus klausimo sprendimas keltų interesų 
konfliktą. 
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. 

2020–2021 m. Apie organizuojamus mokymus darbuotojai 
informuojami ir skatinsime dalyvauti. 

 

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. 

2020–2021 mokslo 
metai. 

Pilietiškumas ugdomas renginiuose, skirtuose 
paminėti Lietuvos valstybingumą, Lietuvos 
atkūrimą, Lietuvos laisvės gynėjų Dieną. 
Vyko individualūs užsiėmimai su 
priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus 
vaikais, kurių metu ugdytiniai įgijo žinių apie 
dorą bei sąžiningą žmonių elgesį, aptarė 
pateiktus pavyzdžius. 
Ikimokyklinio ugdymo grupėse buvo minima 
Tarptautinė antikorupcijos diena. Grupių 
auklėtojos su ugdytiniais aptarė dvasines 
vertybes: sąžiningumą, pareigos jausmą, 
supratingumą, draugiškumą ir meilę vienas 
kitam. Vaikams sąvoka korupcija sunkiai 
suprantama, todėl auklėtojos ją išaiškino 
konkrečiais pavyzdžiais, parodė animacinių 
filmukų. Vaikai kūrė įvairius darbelius. 

 

4.5. Informacijos sklaida interneto 
svetainėje, spaudoje.  

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

Nuolat.  Darželio internetiniame puslapyje įkelta 
korupcijos prevencijos programos priemonių 
plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. 
Įstaigos svetainė nuolat papildoma 
finansinėmis ataskaitomis už ketvirčius ir 

 



metus, skelbiama apie visus vykdomus 
viešuosius pirkimus, dalis viešųjų pirkimų 
buvo vykdoma per CVP IS. Užtikrinamas 
informacijos viešumas ir prieinamumas. 

 

____________________________ 
              
 
 
Parengė  
Priešmokyklinio ugdymo mokytoja  
Aušra Povilaitienė 
2021-01-14     


