
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „SAULUTĖ“ 

 

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

VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2019 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. 

Padėti 

įgyvendinti 

įstaigos 

veiklos 

tikslus, 

sistemingai ir 

visapusiškai 

vertinant 

korupcijos 

pasireiškimo 

riziką. 

Darbuotojų 

informavimas 

apie 

planuojamas 

priemones, 

išvadas. 

Darbuotojai 

žinos įstaigoje 

vykdomas 

korupcijos 

prevencijos 

priemones. 

Nuolat  Įstaigos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija. 

 

Darbuotojai supažindinti  su parengtu 

2018-2020 m. korupcijos prevencijos 

priemonių planu 2018 m. vasario 6 d. V1-

35, 

Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ 

korupcijos prevencijos programa 

skelbiama įstaigos internetinėje 

svetainėje:  

https://jonavossaulute.lt/veikla/korupcija/ 

 

2. Viešai skelbiama 

įstaigos interneto 

svetainėje 

informacija apie 

laisvas darbo 

vietas, darbo 

krūvių 

paskirstymą. 

Užtikrinti 

skaidrų 

darbuotojų 

priėmimo į 

darbą 

organizavimą. 

 

Gauti 

pretendentų 

reikiami 

dokumentai į 

paskelbtas 

įstaigos 

tinklalapyje 

laisvas darbo 

pozicijas. 

 

Skaidriai 

vykdomas 

darbuotojų 

priėmimas, 

atleidimas, 

darbo krūvių 

paskirstymas. 

 

Pagal 

poreikį 

Direktorius,  

Darbo taryba 

patvirtinta 

direktoriaus 

2017 m. rugsėjo 

1 d.  įsakymu 

Nr. 1V-127. 

Sudarytos 

komisijos 

direktoriaus 

įsakymais 2019 

m. rugpjūčio 26 

d. Nr.1V-137 ;  

Įvykus konkursinei atrankai, įstaigoje 

darbą pradėjo dvi 

ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo 

mokytojos: Renata Rastauskienė nuo 

2019-09-02- 1 etatu, Loreta Jankauskienė 

nuo 2019-10-16 -1 etatu.  

 

 

 

 

 

 

 

https://jonavossaulute.lt/veikla/korupcija/


2019 rugsėjo 30 

d. 1V-159  „Dėl 

komisijos 

sudarymo“ 

(pretendentų į 

mokytojo 

pareigas).  

2019 m. 

gruodžio 19 d. 

įsakymas 

Nr.1V-204 „ 

Dėl premijų 

skyrimo l/d 

„Saulutė“ 

darbuotojams“. 

 

2019 m. vasario 

4 d. įsakymas 

Nr.1V-26 

 „ Dėl l/d 

„Saulutė“ 

nepedagoginių 

darbuotojų 

pareiginės algos 

kintamosios 

dalies 

nustatymo“. 

 

 

 

 

Metinės premijos darbuotojams skiriamos 

už kokybiškai atliktą pareigybinį bei 

papildomą darbą įstaigos vadovo 

iniciatyva pagal Valstybės ir savivaldybių 

biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo įstatymą, lopšelio – darželio 

darbo apmokėjimo tvarką.  

Įstaigos darbuotojų tiesioginiai vadovai 

vertina kartu su įstaigos darbo taryba, 

svarsto darbuotojų pareiginės algos 

kintamąją dalį pagal pasiektus rezultatus, 

turimus įstaigos finansus, neviršijant 

įstaigos biudžeto lėšų.  

 

 

3. Viešai skelbiama 

informacija apie 

viešuosius 

pirkimus. 

Užtikrinti 

skaidrumą 

vykdant 

viešuosius 

pirkimus. 

Įstaigos viešųjų 

pirkimų 

organizavimo 

dokumentai, 

Centrinė 

viešųjų pirkimų 

Skaidrus 

viešųjų 

pirkimų 

organizavimas.  

Nuolat Direktorius, 

Ūkvedė, viešųjų 

pirkimų 

organizavimo 

komisija,  

Viešųjų pirkimų sutarčių viešinimas 

vykdomas pagal  Viešųjų pirkimų 

tarnybos nustatytą tvarką ir skelbiami CV 

PIS. 

Atliktas pirkimas skelbiamos apklausos 

būdu CV PIS „Laiptinės remonto darbams 



informacinė 

sistema (toliau - 

CVP IS) 

maisto produktų 

pirkimo 

komisija. 

Sudaryta 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

direktoriaus 

įsakymu 2017 

m. gruodžio 22 

d. Nr.1V-127. 

 

Sudaryta maisto 

produktų 

pirkimo 

komisija 

direktoriaus  

įsakymu 2015 

m. birželio 8 d. 

Nr. 1V-95. 

atlikti“, pirkimas vykdomas pagal mažos 

vertės pirkimų tvarkos aprašą. 

Direktoriaus  įsakymas 2019 m. balandžio 

16 Nr. 1V-92 „ Dėl pirkimo sąlygų ir 

komisijos tvirtinimo laiptinės remonto 

viešajam pirkimui vykdyti“. 

Suremontuota laiptinė už 9365,40 Eur, 

likus lėšoms nupirkta konvekcinė 

krosnelė įstaigos virtuvei pagal naujus 

maisto gamybos reikalavimus už 4543,55 

Eur,  pridedant spec. lėšas. 

Buvo sudaryta dalinio keitimo viešojo 

maisto pirkimo komisija direktoriaus 

įsakymu 2019 m. rugpjūčio 9 d. Nr.1V-

135 nuolatiniams nariams esant 

atostogose. 

 

4. Vaikų 

priėmimas į 

lopšelį-darželį ir 

grupių 

komplektavimas 

vykdomi 

steigėjo 

nustatyta tvarka. 

Įgyvendinti 

steigėjo 

nustatytą 

tvarką. 

Centralizuotas 

vaikų 

priėmimas į 

Jonavos r. 

savivaldybės 

švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

pagal HN.  

Tinkamai 

įgyvendinami 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

tarybos 

sprendimai. 

Nuolat Kuruojanti 

švietimo, 

kultūros ir 

sporto skyriaus 

vyr. specialistė 

Vilma 

Dobrovolskienė,  

direktorius. 

Ugdytiniai priimami į darželį 

vadovaujantis Jonavos rajono 

savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 

d.   sprendimu Nr. 1TS - 15 „Dėl 

centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos 

rajono savivaldybės švietimo įstaigų 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 

grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

5. Įstaigos biudžeto 

lėšos 

naudojamos 

pagal 

Užtikrinti 

skaidrumą 

panaudojant 

Tinkamai 

įgyvendinama 

įstaigos lėšų 

Lėšos 

naudojamos 

tinkamai ir 

kryptingai. 

Nuolat Direktorius, 

Centralizuotos 

biudžetinių 

įstaigų 

Atlikta biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

2019 m. gruodžio 31d. metinė ataskaita 

Nr. TS-9 ir skelbiama įstaigos 

internetinėje svetainėje: 



patvirtintas 

sąmata. 

darželiui 

skirtas lėšas. 

panaudojimo 

sąmata. 

buhalterinės 

apskaitos 

buhalteris. 

https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-

ataskaita/ 

 

6. Finansinės 

ataskaitos 

teikiamos laiku 

ir viešai. 

Informacijos 

sklaida apie 

finansines 

ataskaitas. 

Finansiniai 

įsipareigojimai 

už panaudotas 

lėšas. 

Skaidrus ir 

tinkamas lėšų 

panaudojimas.  

Nuolat  Direktorius, 

Centralizuotos 

biudžetinių 

įstaigų 

buhalterinės 

apskaitos 

buhalteris. 

Kartą per metus pagal patvirtintus 

steigėjo grafikus. 

2019 m. metų finansinių ataskaitų 

rinkinys ir ketvirtinės ataskaitos  apie lėšų 

panaudojimą skelbiamas  darželio 

internetinėje svetainėje: 

https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-

ataskaita/ 

Bendruomenė informuota apie skaidrų ir 

tinkamą finansinių lėšų panaudojimą. 

 

7. Lopšelio-

darželio 

darbuotojai 

supažindinti su 

korupcijos 

prevencijos 

programa ir 

priemonių planu. 

Planuojant ir 

organizuojant 

įstaigos 

veiklą 

nenaudojama 

įstaigos 

paslaptį 

sudaranti 

informacija. 

Analizuojamos 

vertinamos 

korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės. 

Teikiamos 

vertinimo 

išvados. 

Esant 

pakeitimams 

pagal 

nustatytą 

tvarką  

Direktorius, 

korupcijos 

prevencijos 

komisija.  

2019 m. rugsėjo 30 d. pateikta ataskaita  

„Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 

Jonavos vaikų lopšelyje- darželyje „ 

Saulutė“ Vytautui Kaminskui, atsakingam 

už korupcijos prevenciją savivaldos 

administracijoje.  

Viešinama informacija įstaigos 

informacijos lentoje.  

8. Atnaujinti 

darbuotojų 

pareigybių 

aprašai. 

Aiškiai 

apibrėžti 

darbuotojo 

pareigas bei 

atsakomybę 

pagal 

galiojančius 

teisės aktus. 

Parengti 

atnaujinti 

darbuotojų 

pareigybių 

aprašai. 

Darbuotojai 

supranta savo 

teises ir 

atsakomybę. 

Vykdyta 

metų eigoje  

Direktorius Peržiūrėti  ir patvirtinti darbuotojų 

pareigybių aprašai pagal  pasikeitusią 

pareigybių rengimo metodiką. 

9. Direktoriaus 

metinė veiklos 

ataskaita 

Užtikrinti 

veiklos 

skaidrumą, 

Vertinama 

ataskaita apie  

Bendruomenės 

narių 

informavimas 

2019 m. Direktorius Direktoriaus metinė veiklos ataskaita 

teikiama darželio bendruomenės 

https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-ataskaita/
https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-ataskaita/
https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-ataskaita/
https://jonavossaulute.lt/veikla/finasine-ataskaita/


pateikta 

lopšelio-darželio 

tarybai, 

visuotiniame 

darbuotojų 

susirinkime, 

Jonavos rajono 

savivaldybės 

tarybai. 

suteikti 

informaciją 

apie įvykdytą 

veiklą. 

įvykdytą 

vadovo veiklą.  

apie ugdomąją, 

finansinę ir 

ūkinę veiklą 

svarstymui, skelbiama įstaigos 

internetinėje svetainėje: 

https://jonavossaulute.lt/veikla/ataskaitos/ 

Direktoriaus veikla paties vadovo ir l/d 

„Saulutė“ tarybos įvertinama gerai. 

10. Veikia l/d 

„Saulutė“ 

labdaros ir 

paramos 

komisija. 

Skaidriai 

panaudotos 

gautos 

paramos 

lėšos.  

Finansiniai 

įsipareigojimai 

už gautas 

paramos lėšas.  

Skaidrus ir 

tinkamas lėšų 

panaudojimas 

2019 m. Direktorius, 

įstaigos 

paramos ir 

labdaros 

komisija. 

Darbuotojams, esantiems komisijos 

sudėtyje, išėjus iš darbo, direktoriaus 

2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.1V-

207 „ Dėl lopšelio-darželio paramos ir 

labdaros komisijos sudarymo“ atnaujinta 

labdaros – paramos komisijos sudėtis. Su 

labdaros ir paramos lėšų panaudojimu 

supažindintas tėvų aktyvas 2019-11-20, 

lopšelio – darželio bendruomenė 

visuotiniame susirinkime 2019-12-19. 

Labdaros – paramos komisija nėra aktyvi 

skirstant paramos, labdaros lėšas, tačiau 

jos nariai yra informuojami apie šių lėšų 

panaudojimą. 2020 m. planuojama 

įtraukti į svarstymus dėl paramos, 

labdaros lėšų panaudojimo.  

11. Skundų dėl 

korupcijos 

atvejų gauta 

nebuvo. 

Išvengti 

korupcijos 

prielaidų  

Vertinama 

gauta 

informacija 

Mažinama 

korupcijos 

galimybė 

įstaigoje. 

Pagal 

poreikį 

Įstaigos 

korupcijos 

prevencijos 

komisija. 

Informacijos apie korupcijos 

pasireiškimą nagrinėjant skundus 

nebuvo. 

Korupcijos pasireiškimo atvejų per 2019 metus nebuvo. 

Per 2019 metus už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakingi asmenys nesikeitė.  

Antikorupcijos  komisijos pirmininkas – Jolita Skeirienė,  vadovaujantis lopšelio-darželio „ Saulutė“ direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. Nr.1V-44 

įsakymu. 

https://jonavossaulute.lt/veikla/ataskaitos/

