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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽELMENĖLIAI“  

2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

Eil.Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Įvykdymo 

laikas 

Priemonės įgyvendinimas 

 

1. 

Internetinėje svetainėje 

www.zelmeneliaild.lt skelbti 

korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą bei atsakingų 

asmenų kontaktinius duomenis 

2022 m. 

I ketvirtis 

Interneto svetainėje skelbiama 

korupcijos prevencijos programa 

ir  priemonių planas. 

2.  Korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymas ir motyvuotos išvados 

pateikimas savivaldybės merui 

2022 metų III 

ketvirtis 

Išvada nebuvo atlikta remiantis: 
Remiantis  Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-

904 pakeitimo 

įstatymu, 2021 m. birželio 29 d. 

Nr. XIV-471, 10 straipsniu: (Viešojo 

sektoriaus subjektas, valdydamas 

korupcijos riziką, savo nuožiūra gali 

atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymą konkrečioje savo 

veiklos srityje. Korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas gali būti 

atliekamas viešojo sektoriaus subjekto 

iniciatyva arba savarankiškos įstaigos ar 

kito viešojo sektoriaus subjekto, kuriam 

viešojo sektoriaus subjektas yra 

pavaldus ir (ar) kurios valdymo sričiai 

jis yra priskirtas, siūlymu) ,  

3. Interneto svetainėje skelbti 

planuojamų pirkimų planus, 

viešųjų pirkimų taisykles, paramos 

panaudojimą. 

Nuolat Svetainėje paskelbtos viešųjų 

pirkimų taisyklės, paskelbti 7 

viešųjų pirkimų planai, 

skelbiama informacija apie 

paramos panaudojimą. 

4. Viešųjų pirkimų vykdymas 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, bei jo pakeitimais. 

Nuolat Marijampolės vaikų lopšelio – 

darželio „Želmenėliai“ viešųjų 

pirkimų organizavimo taisyklės, 

2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 

Nr. V- 121 (1.5.E) 

5. Privačių interesų deklaracijų 

teikimas. 

Kovo-

balandžio mėn. 

Deklaracijos pateiktos, bet 

neviešinamos svetainėje. 

6. Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį 

„Želmenėliai“ grupių 

komplektavimas vadovaujantis 

steigėjo nustatyta tvarka. 

Nuolat Vaikai priimami į lopšelį-darželį 

steigėjo nustatyta centralizuota 

priėmimo „Vaikų registravimo ir 

priėmimo į Marijampolės 

savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupes organizavimo 

tvarkos aprašu“ 2022 m. 

gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-

320.  
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7. 1,2 proc. pajamų lėšų panaudojimo 

ataskaita vaikų tėveliams. 

Pagal poreikį, 

bet nerečiau 1 

kartą metuose.  

1,2 proc. pajamų lėšų 

panaudojimo ataskaita teikiama 

internetinėje svetainėje ir 

direktorė pristato grupių tėvų 

susirinkimuose, bei lopšelio-

darželio „Želmenėliai“ tarybos 

posėdyje. 

8. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir, esant būtinybei, 

įtraukti antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei teisines 

atsakomybės priemones. 

Kiekvienais 

metais 

Peržiūrėta ir atnaujinta 

pareigybių aprašymai 2022m. 

rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-140 

(1.5.) 

9. Įstaigos biudžeto lėšas naudoti 

pagal paskirtį. 

Finansines ataskaitas teikti viešai. 

Pagal 

patvirtintus 

steigėjo 

grafikus 

Finansines ataskaitos teikiamos 

viešam susipažinimui 

internetinėje svetainėje, pagal 

nustatytus terminus. 

10. Gavus informaciją apie galimą 

korupcinę veiklą informuoti 

vadovą. 

Nuolat Informacijos darbo grupė 2022 

metais negavo. 

11. Siūlyti darbuotojams dalyvauti 

antikorupcinio švietimo 

mokymuose. 

 

Kalendoriniais 

metais 

2022metais darbuotojai 

mokymuose nedalyvavo. 

12. Vykdyti antikorupcinį ugdytinių 

švietimą, organizuojant renginius . 

Gruodžio 9 d.  Vyko 2 užsiėmimai 

priešmokyklinių grupių vaikams 

skirti Tarptautinei antikorupcijos 

dienai paminėti 

 

    

 


