
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2018-2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANO 

VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2018 METAIS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Tikslas Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai 

Laukiami 

rezultatai 

Planuotas 

vykdymo laikas 

Vykdytojas Įvykdymas 

(įvykdyta/neįvykdyta) 

1 Korupcijos prevencijos 

programa ir jos 

įgyvendinimo planas bei jų 

pakeitimai skelbiami 

įstaigos internetinėje 

svetainėje 

Viešumas   Užtikrinamas 

viešumas 

2018 m.  

I ketvirtis 

Įstaigos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

Įvykdyta 2018 m. II 

ketvirtį 

2 Viešai skelbiama įstaigos 

interneto svetainėje 

informacija apie laisvas 

darbo vietas 

Viešumas  Skaidriai 

vykdomas 

darbuotojų 

priėmimas, 

atleidimas, 

darbo krūvių 

paskirstymas 

Pagal poreikį Direktorius Buvo skelbta 

informacija apie 

socialinio pedagogo ir 

psichologo darbo 

vietas 

3 Viešai skelbiama 

informacija apie viešuosius 

pirkimus 

Viešumas  Užtikrinamas 

viešumas 

Nuolat Direktorius 

Ūkvedys 

Vykdo atsakingi už 

pirkimus asmenys 

4 Vaikų priėmimas į lopšelį-

darželį ir grupių 

komplektavimas vykdomi 

steigėjo nustatyta tvarka 

Viešumas  Tinkamai 

įgyvendinami 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimai 

Nuolat Direktorius Vaikų priėmimas į 

lopšelį - dar 



5 Įstaigos biudžeto lėšos 

naudojamos pagal 

patvirtintas sąmatas 

Viešumas  Lėšos 

naudojamos 

tinkamai ir 

kryptingai 

Nuolat Direktorius Įvykdyta 

6 Finansinės ataskaitos 

teikiamos laiku ir viešai 

Viešumas  Skaidrus ir 

tinkamas lėšų 

panaudojimas  

Nuolat  Direktorius 

Buhalteris  

Įvykdyta 

7 Lopšelio-darželio 

darbuotojai supažindinti su 

korupcijos prevencijos 

programa ir priemonių 

planu 

Pilietiškumas   Nepakantumas 

korupcijai 

2018 m 

III ketvirtis 

Direktorius  Pavėluotai įvykdyta 

8 Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašai 

Sąmoningumas  Darbuotojų 

atsakomybės 

didinimas 

Kasmet 

2018 m. 

III ketvirtis 

Direktorius Dalis peržiūrėta, dalis 

palikta 2019 m. 

9 Skundų dėl korupcijos 

atvejų nebuvo gauta 

Pilietiškumas  Mažinama 

korupcijos 

galimybė 

įstaigoje 

Pagal poreikį Įstaigos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

 

10 Direktoriaus metinė veiklos 

ataskaita pateikta lopšelio-

darželio tarybai, Jonavos 

rajono savivaldybės tarybai  

Viešumas  Bendruomenės 

narių 

informavimas 

apie ugdomąją, 

finansinę ir 

ūkinę veiklą 

2018 m. Direktorius  

11 Atlikti korupcijos tikimybės 

vertinimą 

   2018 m. III 

ketvirtį 

 2018 m. IV ketvirtis 

 

Korupcijos pasireiškimo atvejų per 2018 metus nebuvo. 

Per 2018 metus už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingi asmenys nesikeitė. 

 

 


