
 
 
 
 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RASA“ 2021 METŲ KORUPCIJOS 
PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO ATASKAITA 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimas 
 

1. Atlikti Lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė 
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos 
pasireiškimo jose įvertinimą 

2021 m. rugsėjo mėn. parengta motyvuota korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada ir 
pateikta Marijampolės savivaldybės merui. 

2. Pateikti Lopšelio-darželio interneto svetainėje vadovo ir jo 
pavaduotojų viešųjų ir privačių interesų deklaracijas 

1   Teikė įstaigos vadovas. 

3. Parengti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ Korupcijos 
prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2021-2024 m. priemonių 
planą. 

Parengta Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa“ Korupcijos prevencijos programa ir 
jos įgyvendinimo 2021-2024 m. priemonių planas, patvirtinta Marijampolėsvaikų lopšelio-
darželio „Rasa“ direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-79.  

4. Internetinėje svetainėje www.ldrasa.lt skelbti Korupcijos prevencijos 
programą, priemonių planą bei informaciją, kaip pranešti apie 
pastebėtus korupcijos pasireiškimo atvejus bei galimybę teikti 
pasiūlymus ir iniciatyvas korupcijos prevencijai vykdyti. 

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. 

5. Interneto svetainėjewww.ldrasa.ltskelbti informaciją apie darbuotojų 
tarnybines komandiruotes,rengiamus konkursus valstybės tarnautojo ar 
įstaigos vadovo pareigoms užimti, taip pat informaciją apie laisvas 
nuolatinio pobūdžio darbo vietas 

_ 
 

6. Internetinėje svetainėje www.ldrasa.lt viešai skelbti informaciją apie 
surinktą ir panaudotą 1,2 proc. gyventojų pajamų mokestį 

Įstaigos internetinėje svetainėje skelbiama informacija apie 1,2 proc. gyventojų pajamų 
mokesčio dydį ir panaudojimą įstaigos metų veiklos ataskaitoje.  

7.  Internetinėje svetainėje www.ldrasa.ltviešai skelbti apie tėvų mokamo 
mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimą. 

Įstaigos internetinėje svetainėje laiku skelbiama informacija apie surenkamo mokesčio 
įstaigos reikmėms panaudojimą biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitose. 

8. Skelbti sudarytas pirkimo sutartis,  pirkimo sutarčių pakeitimus bei 
laimėjusio dalyvio pasiūlymus, išskyrus konfidencialią informaciją,  
Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. 
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9. Skatinti bendruomenę dalyvauti ir įsitraukti į antikorupcinę veiklą, 
organizuojant renginius, skirtus antikorupciniam švietimui  

1 rytmetis gruodžio 9 d. paminint Tarptautinę antikorupcijos dieną. 

10. Inicijuoti, organizuoti ir skatinti Lopšelio-darželio darbuotojus  
dalyvauti  kursuose, mokymuose, susijusiuose su antikorupcine veikla 

2021 m, sausio 15 d. įstaigos  darbuotojai (apie 40%) nuotoliniu būdu „Microsoft Teams“ 
platformoje dalyvavo paskaitoje tema „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. 
Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“. Paskaita vyko bendradarbiaujant su LR STT 
Antikorupcinio švietimo skyriaus specialiste D. Paštuoliene. 

 


