
 
 
 
 

 
MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2019 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 
PLANO ATASKAITA 

 
Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 
laikas 

Vykdytojai  Numatomi rezultatai Pastabos 
 

1. Internetinėje svetainėje 
www.ldrasa.lt skelbti 
korupcijos prevencijos 
programą ir jos 
įgyvendinimo planą bei 
atsakingų asmenų 
kontaktinius duomenis 

2018 m. 
I ketvirtis 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas 
už korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Užtikrinamas 
viešumas, informacija 
kur kreiptis, susidūrus 
su korupcinio 
pobūdžio veikomis. 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ 
internetinės svetainės korupcijos prevencijos 
skyrelyje skelbiama korupcijos prevencijos programa 
ir jos įgyvendinimo planas bei nurodytas elektroninis 
paštas, kuriuo galima pranešti apie korupcinio 
pobūdžio veikas. Įstaigoje yra įdiegtas vidinės 
informacijos paštas bei paskirtas asmuo už vidiniu 
kanalu gautos informacijos administravimą. Visi 
įstaigos darbuotojai  informuoti apie įstaigoje įdiegtą 
vidinės informacijos paštą, informacijos apie 
pažeidimus teikimą ir  pateikimo būdus bei pateikto 
pranešimo apie pažeidimą ir jį pateikusio asmens 
konfidencialumą.  
 

2. Tvirtinti, peržiūrėti ir 
atnaujinti kovos su 
korupcija programas, 
skatinti korupcijos 
prevencijos iniciatyvas ir 
jų viešinimą 

2020 m. Direktorius Didesnis įstaigos, 
skaidrumas ir 
atskaitingumas 
visuomenei. Nustatytų 
korupcijos rizikos 
veiksnių mažinimas ir 

Įstaigos internetiniame tinklalapyje  
reguliariai viešinama informacija apie korupcijos 
prevencijos veiklą. 

 

3. Organizuoti seminarą 
įstaigos darbuotojams dėl 
teisės aktų vertinimo 
antikorupciniu požiūriu 

Kiekvienais 
metais 

Direktorius 
Asmuo, 
atsakingas 
už korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Sumažės korupcijos 
Pasireiškimo tikimybė 
rengiant teisės aktų 
projektus 

           Buvo kreiptasi į LR STT su prašymu 
organizuoti antikorupcinio švietimo paskaitą. Gautas 
atsakymas, jog dėl gausaus prašymų kiekio 2020 m. I 
pusm. antikorupcinio švietimo paskaitų organizuoti 
neturės galimybės. Rekomenduota savarankiškai 
vykdyti antikorupcinį švietimą įstaigoje. 
 



 
 
 
 

4. Interneto svetainėje 
skelbti planuojamų 
pirkimų planus, viešųjų 
pirkimų taisykles, 
paramos panaudojimą 

   Nuolat Asmuo, 
atsakingas 
už korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Užtikrinamas 
viešumas 

Įstaigos tinklalapyje neskelbta informacija 
apie 2019 metais pradėtus viešuosius pirkimus, 
nustatytus laimėtojus ir ketinimus sudaryti sutartis 
bei sudarytas sutartis, nes nuo 2017-07-01 
perkančioji organizacija savo tinklalapyje neprivalo 
viešinti informacijos apie pirkimus. 

19% sudarytų sutarčių skelbtos Centrinėje 
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 

Iš juridinių asmenų parama, labdara gauta 
vaikams maisto produktais -  2051 Eur, augalų 
sėklomis, puodeliais daiginimui bei žemių substratu – 
9 Eur, golfo komplektu vaikams – 283 Eur, 
knygomis – 14 Eur. 
 

5. Peržiūrėti darbuotojų 
pareigybių aprašus ir esant 
būtinybei įtraukti 
antikorupciniu požiūriu 
svarbias nuostatas bei 
atsakomybės priemones 

Kasmet IV 
ketvirtyje 

Direktorius Didins darbuotojų 
atsakomybę 

           Peržiūrimi darbuotojų pareigybių aprašai ir 
esant būtinybei įtraukiamos antikorupciniu požiūriu 
svarbios nuostatos bei atsakomybės priemonės.  

6. Nagrinėti gautus skundus, 
pareiškimus, siūlymus dėl 
galimų korupcijos atvejų 

Gavus 
skundą, 
pareiškimą 
ar siūlymą 

Asmuo, 
atsakingas 
už korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę. 

Mažės korupcijos 
galimybė įstaigoje 

Per 2019 m. negavome anoniminių pranešimų 
apie pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus mūsų 
įstaigoje, nebuvo nustatytų korupcinių veiklų bei 
darbuotojų netinkamo elgesio atvejų. 

 
 

 
 

 


