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Marijampolė 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

Įgyvendinimas 

1. Korupcijos prevencijos 

programos ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

plano bei jų pakeitimų 

talpinimas  įstaigos 

internetinėje svetainėje. 

Korupcijos prevencijos 

programos priemonių 

plano įgyvendinimo 

ataskaita 

 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

I ketvirtis Didesnis viešumas, 

skaidrumas, 

atskaitingumas 

visuomenei 

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ 

internetinėje svetainėje www.mld.vaivorykste.lt skelbiama 

Marijampolės vaikų lopšelio – darželio „Vaivorykštė“ 

korupcijos prevencijos 2019-2021 metų programa, jos 

įgyvendinimo priemonių planas, kita aktuali su korupcijos 

prevencija susijusi informacija. Lopšelio – darželio 

internetiniame puslapyje  teikiama informacija apie korupcijos 

prevencijos veiklą, skelbiami lopšelio – darželio korupcijos 

prevencijos komisijos narių kontaktiniai duomenys. Yra 

sukurtas ir veikia anoniminių pranešimų elektroninis paštas 

korupcija.vaivorykste@gmail.com, paskirtas atsakingas už šio 

pašto administravimą asmuo. 2020 metais anoniminių 

pranešimų apie pastebėtus korupcijos pasireiškimų atvejus 

negauta, taip pat neužfiksuota netinkamo darbuotojų elgesio 

atvejų, todėl nebuvo skelbta minėtų atvejų informacijos.  

2. Įstaigos veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė parengimas, 

nustatymas ir vertinimas, 

motyvuotų išvadų 

pateikimas 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

III 

ketvirtis 

Nustatytos veiklos 

sritys, kuriose 

galima korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybė 

Programos įgyvendinimo laikotarpiu 2020 metais korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas buvo vykdomas ilgalaikio 

materialiojo ir nematerialiojo, trumpalaikio materialiojo turto 

nurašymo ir likvidavimo srityje,  motyvuota išvada pateikta 

Marijampolės savivaldybės merui.  

3. Viešųjų pirkimų 

organizavimas 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymu bei 

informacijos pateikimas 

internetinėje svetainėje 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatoriai 

Nuolat Užtikrintas viešųjų 

pirkimų 

skaidrumas, 

visuomenė 

informuota apie 

planuojamus ir 

įvykdytus pirkimus 

Lopšelio – darželio internetinėje svetainėje skelbiama 

supaprastintų mažos vertės viešųjų pirkimų planas 2020 

metams, ataskaitos apie 2020 metais sudarytas pirkimų 

sutartis (maisto ir ne maisto produktams), įvykdytus pirkimus. 

http://www.mld.vaivorykste.lt/
mailto:korupcija.vaivorykste@gmail.com


4. Įstaigos biudžeto lėšos 

naudojamos pagal 

patvirtintas sąmatas, 

viešai teikiamos 

finansinės ataskaitos 

Direktorius, 

buhalteris 

Kartą 

ketvirtyje 

arba pagal 

steigėjo 

patvirtintu

s grafikus 

Lėšos naudojamos 

tinkamai, taupiai ir 

kryptingai, pagal 

įstaigos prioritetus 

ir poreikius, 

visuomenė 

informuojama apie 

skaidrų ir tinkamą 

lėšų panaudojimą 

Įstaigos internetiniame puslapyje reguliariai skelbiami 

finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų  dokumentai. 

5. Vaikų priėmimas į lopšelį 

– darželį ir grupių 

komplektavimas vykdomi 

vadovaujantis steigėjo 

numatyta tvarka, 

informacija apie laisvas 

vietas skelbiama 

internetinėje svetainėje 

Direktorius Nuolat  Visuomenė 

informuojama apie 

laisvas vietas 

2020 metais informacija apie laisvas vietas darželyje nebuvo 

skelbiama, kadangi laisvų vietų nebuvo. 

6. Internetinėje svetainėje 

skelbiama informacija 

apie laisvas darbo vietas 

Direktorius Pagal 

poreikį 

Skaidriai 

vykdomas 

darbuotojų 

priėmimas, darbo 

krūvių 

paskirstymas, 

atleidimas iš darbo 

Informacija apie laisvas darbo vietas 2020 metais nebuvo 

skelbiama, kadangi nebuvo laisvų darbo vietų.  

7. Užtikrinamas savalaikis 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijų 

pateikimas  

Asmenys, 

įstatymų 

nustatyta 

tvarka turintys 

pateikti 

deklaracijas 

Pagal 

nustatytus 

terminus 

Užtikrintas viešųjų 

ir privačių interesų 

derinimas 

2020 metais asmenys, įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, 

nurodytais terminais pateikė privačių interesų deklaracijas. Už 

tinkamą privačių interesų deklaracijų duomenų teikimą 

atsakingas deklaraciją teikiantis asmuo. 

8. Darbuotojų dalyvavimas  

seminaruose, mokymuose 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės temomis 

Darbuotojai  Nuolat  Ugdyti 

pilietiškumą ir 

nepakantumą 

korupcijai 

Įstaigoje nuolat vykdomas antikorupcinis švietimas, siekiama 

ugdyti darbuotojų pilietiškumą, dorovę, 2020 metais 

organizuoti renginiai (pokalbiai, diskusijos, video medžiagos 

demonstravimas), skirti Tarptautinei antikorupcijos dienai 

paminėti, kurių tikslas – ugdyti vertybines nuostatas ir plėtoti 

gebėjimus, reikalingus susiformuoti pilietinei pozicijai 

korupcijos atžvilgiu. Renginys buvo skirtas lopšelio – darželio 



ugdytiniams ir darbuotojams.  

 


