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KAIŠIADORIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2020 METUS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 ir
5 punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 nuostatomis, Korupcijos
rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d.
nutarimu Nr. 1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170
„Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės
tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. V17-3 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos
reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kaišiadorių
lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V1-6 „Dėl korupcijos
prevencijos ir kontrolės Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ užtikrinimo“ įstaiga vykdo
korupcijos prevencijos priemonių planą, analizuoja ir vertinta korupcijos tikimybę ir rengia
priemonių plano vykdymo ataskaitą.
Kaišiadorių lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė“ 2020-2022 metų korupcijos prevencijos
programos įgyvendinimo priemonių plane numatyta užtikrinti ilgalaikę, kryptingą ir veiksmingą
korupcijos prevencijos kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir
viešesnę lopšelio – darželio darbuotojų veiklą.
Eil
Priemonės pavadinimas
Nr.
1. Parengti įstaigos korupcijos
prevencijos programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą
2020-2022 metams
2.

Privačių interesų deklaracijų
teikimas

Vykdytojai
Direktorius

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas
bendriesiems ir ūkio
reikalams

Pastabos apie įgyvendinimą
Įstaigos korupcijos prevencijos
programa ir jos įgyvendinimo
priemonių planas 2020-2022
metams parengtas bei patvirtintas
2020-01-07 direktoriaus įsakymu
Nr. V-6
Vadovaujantis
Viešųjų
ir
privačių
interesų
derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymu,
įstaigos direktorius, direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui,
direktoriaus pavaduotojas ūkio
ir
bendriesiems
reikalams

3.

Dalyvauti mokymuose
korupcijos prevencijos ir
kontrolės klausimais

Įstaigos administracija

4.

Viešųjų pirkimų vykdymas
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymu.

Pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams

5.

Laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir Pavaduotojas ūkio ir
viešojo pirkimo sutarčių bei jų
bendriesiems reikalams
pakeitimų viešinimas CVP IS ir
Kaišiadorių lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“ tinklalapyje.

6.

Informacijos apie mažos vertės
viešuosius pirkimus talpinimas
lopšelio-darželio tinklalapyje.

Pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams

7.

Vykdyti mažos vertės viešųjų
pirkimų įstaigoje analizę

Pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams

8.

Mažos vertės viešųjų pirkimų
įstaigoje analizės vykdymas.

Pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams

9.

Lopšelio-darželio biudžeto lėšų
panaudojimas pagal patvirtintas
sąmatas.
10. Finansinių ataskaitų viešas
teikimas lopšelio-darželio
internetinėje svetainėje.

Direktorius
Vyr. buhalteris

kasmet teikia privačių interesų
deklaraciją
Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai.
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui,
atsakinga
už
korupcijos prevenciją įstaigoje,
dalyvavo mokymuose „Kova su
korupcija – visi esame jos dalis“
(2020-03-29)
Viešieji
pirkimai vykdomi
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymu.
2020-01-02 įsakymu Nr. V1-2
buvo patvirtintas Kaišiadorių l-d
„Žvaigždutė“ viešųjų pirkimų
planavimo,
inicijavimo,
organizavimo,
atlikimo
ir
atskaitomybės tvarkos aprašas
Laimėjusių dalyvių pasiūlymai ir
viešojo pirkimo sutartys CVP IS
patalpinti Kaišiadorių lopšeliodarželio
„Žvaigždutė“
tinklalapyje.
https://www.zvaigzdute.kaisiador
ys.lm.lt/veikla/vpirkimai/
Įstaigos
interneto
svetainėje
skelbiama mažos vertės pirkimų
aprašas,
informacija
apie
viešuosius
pirkimus.
https://www.zvaigzdute.kaisiador
ys.lm.lt/veikla/vpirkimai/ Atlikti
pirkimai registruojami žurnaluose
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams nuolat
vykdo mažos vertės viešųjų
pirkimų įstaigoje analizę
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams parengė
Mažos vertės viešųjų pirkimų
ataskaitą už 2020 m.
Lopšelio-darželio biudžeto lėšos
panaudotos pagal patvirtintas
sąmatas.
Finansinių ataskaitų rinkiniai
skelbiami įstaigos svetainėje
https://www.zvaigzdute.kaisiador
ys.lm.lt/veikla/dokumentai/

11. Darbuotojų pareigybių
aprašymų peržiūrėjimas ir, esant
būtinybei, svarbių nuostatų bei
teisinės atsakomybės
antikorupciniu požiūriu
priemonių įtraukimas.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
direktoriaus
pavaduotojas
bendriesiems ir ūkio
reikalams

12. Vykdyti asmenų, siekiančių eiti
pareigas įstaigoje, priėmimo į
pareigas tikrinimo tvarką,
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu..
13. Informacijos apie teikiamas
lopšelyje-darželyje paslaugas
viešas skelbimas ir nuolatinis
jos atnaujinimas.
14. Darbuotojų mokymų
inicijavimas korupcijos
prevencijos klausimais.

Direktorius

15. Renginių organizavimas
korupcijos prevencijos tema.

16. Direktoriaus informavimas

Darbuotojų
funkcijos
bei
atsakomybė yra reglamentuoti
darbuotojų
pareigybių
aprašymuose.
Peržiūrėti
darbuotojų pareigybių aprašymai.
Patvirtinti nauji kompiuterininko
ir
sekretoriaus
–
registrų
tvarkytojo pareigybių aprašai.
-

Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,

Informacija nuolat atnaujinama.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ūkio ir
bendriesiems reikalams,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui
Direktoriaus
pavaduotojas ugdymui,
bendruomenė

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, atsakinga už korupcijos
prevenciją įstaigoje dalyvavo
mokymuose „Kova su korupcija –
visi esame jos dalis“ (2020-03-29)

Asmuo atsakingas už

2020

2020
m.
lopšelio-darželio
„Žvaigždutė“ ugdytiniai dalyvavo
piešinių parodoje „Bičiulis žalia
uniforma“,
priešmokyklinių
grupių vaikai dalyvavo susitikime
su policijos bičiuliu Amsiumi, taip
pat įstaigoje lankėsi Policijos
komisariato
pareigūnė
N.Alionienė, kuri susipažino su
policininko specialybe bei šio
darbo specifika.
Grupėse vyko įvairios
veiklos, kurių metu vaikai
nagrinėjo/analizavo bei sprendė
įvairias
situacijas,
kurios
susijusios
su
nepriimtinu,
neteisingu, netoleruotinu elgesiu
bei
veiksmais.
Vyresniojo
amžiaus vaikų grupėje vyko
situacijų savaitė „Aš teisėjas“,
kurių metu vaikai mokėsi
atpažinti neleistiną, nusikalstamą
veiklą ir išspręsti pateiktas
situacijas.
m.

įstaigoje

nebuvo

gavus informaciją apie galimą
korupcinę veiklą.

korupcijos prevenciją

Parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę

užfiksuota korupcinio pobūdžio
nusikalstamų veiklų.

Edita Stanislauskienė

