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MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2021-2024 METŲ 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS VAIKŲ 

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“ 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės įtraukimas ir įgyvendinimas 

1. Atlikti Savivaldybės įstaigų ir įmonių 

veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir korupcijos 

pasireiškimo jose įvertinimą 

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje 

„Želmenėliai“ parengta 2021 m. rugsėjo 29 d., 

darytina išvada, kad didelės korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nėra. 

2. Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos 

Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą 

dėl informacijos apie asmenį, siekiantį 

eiti pareigas Savivaldybės biudžetinėje 

ir viešojoje įstaigoje ar Savivaldybės 

įmonėje, kaip numato Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymo 9 straipsnio 6 dalis 

2021m. gruodžio 16d. vyko konkursas  

direktoriaus pareigoms užimti, konkurso 

organizatorius Marijampolės savivaldybė 

kreipėsi į SST dėl informacijos apie konkurso 

pretendentą/laimėtoją. 

Konkursą laimėjęs vadovas turi pažymą „Dėl 

įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 

duomenų apie fizinį asmenį.“ 

3. Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų ir 

įmonių interneto svetainėse viešai 

skelbti Savivaldybės tarybos narių, 

Savivaldybės institucijų vadovų ir jų 

pavaduotojų, politinio (asmeninio) 

pasitikėjimo valstybės tarnautojų, 

valstybės tarnautojų, einančių 

institucijų ar įstaigų struktūrinių 

padalinių vadovų ir jų pavaduotojų 

pareigas, viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas (Lietuvos Respublikos 

viešųjų ir privačių interesų derinimo 

valstybinėje tarnyboje įstatymo 10 

straipsnio 1 dalis 

 2021m. vasario 19d. įstaigos direktorius 

pateikęs viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. 

 

6. Savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų ir 

Savivaldybės valdomų įmonių 

interneto svetainėse skelbti informaciją 

apie darbuotojų tarnybines 

komandiruotes, ) rengiamus konkursus 

1 konkursas į įstaigos vadovo pareigas. 

2021m. rugpjūčio mėn. vyko atranka į 

maitinimo organizatoriaus pareigas, vieša 

informacija skelbta per Užimtumo tarnybą. 
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valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo 

pareigoms užimti, taip pat informaciją 

apie laisvas nuolatinio pobūdžio darbo 

vietas 

8. Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo ir 

bendrojo ugdymo įstaigų internetinėje 

svetainėje viešai skelbti informaciją 

apie surinktą ir panaudotą 1,2 proc. 

gyventojų pajamų mokestį 

Skelbiama įstaigos veiklos ataskaitoje, kuri 

talpinama įstaigos svetainėje. 

9.  Marijampolės savivaldybės 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų internetinėje svetainėje 

viešai skelbti apie tėvų mokamo 

mokesčio įstaigos reikmėms 

panaudojimą. 

Pasibaigus kiekvienam metų ketvirčiui 

skelbiama biudžeto vykdymo ataskaita, forma 

Nr.2/S šalt. 

10. Užtikrinti, kad savivaldybės 

interesantai turėtų galimybę pareikšti 

savo nuomonę apie juos aptarnavusių 

Savivaldybės institucijų, Savivaldybės 

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

Savivaldybės valdomų įmonių 

darbuotojų elgesį 

Gautų atsiliepimų  per 2021 metus nebuvo. 

11.  Sistemingai atnaujinti dokumentų 

valdymo informacinę sistemą, siekiant 

gerinti Savivaldybės institucijų, 

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių 

rengiamų dokumentų kokybę ir 

prieinamumą. 

2021m. atsisakyta popierinių darbuotojų 

prašymų, juos pakeitėme DVS“KONTORA“ 

priemone „įrašu“ (100% darbuotojų), įstaigoje 

esančios tvarkos taip pat parengtos DVS, o 

darbuotojai su jomis sėkmingai susipažįsta 

DVS „KONTORA“ priemonėmis ( 100% 

darbuotojų) 

15. Skelbti Savivaldybės administracijos 

bei Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų sudarytas pirkimo sutartis, 

pirkimo sutarčių pakeitimus bei 

laimėjusio dalyvio pasiūlymus, 

išskyrus konfidencialią informaciją, 

Centrinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje 

2021 metais sudaryta 37 sutartys ir vyko 122 

pirkimai. 

17.  Įgyvendinti antikorupcinį ugdymą 

bendrojo ugdymo mokyklose. 

Gruodžio mėn. vyko 1 antikorupcijos dienai 

paminėti skirtas renginys. 

18. Skatinti visuomenę dalyvauti ir 

įsitraukti į antikorupcinę veiklą, 

organizuojant renginius, skirtus 

antikorupciniam švietimui 

- 

19. Inicijuoti, organizuoti ir skatinti 

dalyvauti kursuose, mokymuose, 

susijusiuose su antikorupcine veikla, 

Savivaldybės tarybos nariams, 

Savivaldybės administracijos, 

Savivaldybės biudžetinių ir viešųjų 

įstaigų, Savivaldybės valdomų įmonių 

darbuotojams 

- 

 

Direktorė                                                                                              Rita Maksimavičienė 


