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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas 

Vykdymo 

terminas 
Įgyvendinimas  

1.  Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

stebėseną. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 

stebėseną. Direktoriaus 2022-02-17  įsakymas V- 26 

 

2.  Nagrinėti asmenų skundus, pranešimus ar 

kitais būdais gautą informaciją dėl galimų 

korupcinio pobūdžio veikų. 

Pagal 

poreikį 

Skundų bei pranešimų nebuvo.   

3.  Darželio interneto svetainėje paskelbti  

korupcijos prevencijos programą ir 

priemonių planą. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Paskelbta interneto įstaigos svetainėje: https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-

prevencija/. 

4.  Darželio interneto svetainėje pateikti 

informaciją apie galimybę kreiptis ir 

informuoti (taip pat anonimiškai) direktorių 

apie galimas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Paskelbta interneto įstaigos svetainėje: https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-

prevencija/ . 

5.  Patvirtinti pareigybių sąrašą, kurias einantys 

asmenys privalo deklaruoti privačius 

interesus. Įvertinti, ar įstaigoje visi 

administravimo įgaliojimą turintys asmenys 

yra deklaravę privačius interesus. 

2022 m. 

vasario 

mėn. 

Patvirtintas pareigybių sąrašas, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti 

privačius interesus.  

Direktoriaus  2022-02-22  įsakymas Nr. V- 32. 

Visi administravimo įgaliojimą turintys asmenys yra deklaravę privačius 

interesus. 

6.  Viešųjų pirkimų vykdymas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu 

Nuolat Viešieji pirkimai vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu. Viešuosius pirkimus vykdo direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, 

viešųjų pirkimų komisija.  

https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-prevencija/
https://www.kaunolinelis.lt/korupcijos-prevencija/


7.  Vaikų priėmimo į Darželį vykdymas  

vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka 

Nuolat Vaikų priėmimo į Darželį vykdymas  vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka 

Direktoriaus paskirtas asmuo.  

8.  Vaikų grupių komplektavimas steigėjo 

nustatyta tvarka 

Nuolat Vaikų grupių komplektavimas steigėjo nustatyta tvarka.  

9.  Informacijos teikimas apie laisvas darbo 

vietas įstaigoje (įstaigos interneto svetainė) 

Kartą per 

mėnesį 

Informacija apie laisvas darbo vietas skelbiama įstaigos interneto svetainėje: 

https://www.kaunolinelis.lt/struktura-ir-kontaktai/laivos-darbo-vietos/ 

10.  Viešai skelbiama informacija apie teikiamas 

paslaugas (įstaigos interneto svetainė) 

Nuolat Informacija apie teiikiamas paslaugas skelbiama įstaigos interneto svetainėje: 

https://www.kaunolinelis.lt/paslaugos/ 

11.  Įstaigos lėšų panaudojimas (įstaigos interneto 

svetainė) 

Kiekvieną 

ketvirtį  

https://www.kaunolinelis.lt/veikla/finansines-ataskaitos/ 

12.  Numatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose 

galima tikimybė korupcijai, fiksuojant jas 

Darželio dokumentuose 

Pagal 

poreikį 

Poreikio numatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima tikimybė korupcijai, 

fiksuojant jas Darželio dokumentuose, 2022 metais nebuvo.  

13.  Numatyti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės 

priemones įstaigos darbo tvarkos taisyklėse 

Pagal 

poreikį 

Numatyta 2023 metais atnaujinti vidaus ir darbo tvarkos taisykles numatant 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones. 

14.  Analizuoti tėvų ir darbuotojų pasiūlymus dėl 

galimos korupcijos prevencijos įstaigoje 

Gavus 

siūlymus 

Tėvų ir darbuotojų pasiūlymų  dėl galimos korupcijos prevencijos įstaigoje 

negauta. 

 

--------------------------- 

 

https://www.kaunolinelis.lt/struktura-ir-kontaktai/laivos-darbo-vietos/
https://www.kaunolinelis.lt/veikla/finansines-ataskaitos/

