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2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PLANO PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (2002 m. gegužės 28 d. 

Nr. IX-904), Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (1997 m. liepos 2 d. 

Nr. VIII-371), Kauno miesto savivaldybės administracijos centralizuoto vidaus audito ataskaita, 

parengta lopšelio-darželio „Židinėlis“ 2020-2022 metų korupcijos prevencijos programos plano 

priemonių įgyvendinimo ataskaita: 

1. Per analizuojamą laikotarpį 2020-2022 m. nebuvo užfiksuota Lietuvos Respublikos 

Korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų ir 

kitų tapataus pobūdžio atvejų, už kuriuos numatyta administracinė ar kitokia teisinė atsakomybė; 

2. Bendruomenė informuota apie įstaigoje vykdomą korupcijos prevenciją, įstaigos 

internetinėje svetainėje skelbiama „Korupcijos prevencijos programa“; 

3. 2020-2022 įstaiga nėra gavusi labdaros. Spec. lėšos ir lopšelio-darželio biudžeto lėšos 

naudojamos pagal patvirtintas sąmatas. 

4. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimai ir užsakymai vykdomi laikantis viešųjų pirkimo 

įstatymo ir įstaigos mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų . Viešieji pirkimai vykdomi 

pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą „Viešųjų pirkimų tvarką“. Konkursai vykdomi elektroniniu 

būdu CVP IS, CPO LT sistemose, žaislai perkami vykdant apklausas. Užtikrinamas viešumas, 

interneto svetainėje skelbiami viešųjų pirkimų planai ; 

5. Vaikai 2020-2022 m. buvo priimami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, laikantis 

tėvų pateiktų prašymų eiliškumo ir atsižvelgiant į vaikų amžių ir grupių užpildymą, vadovaujantis 

vaikų priėmimo į Kauno miesto  savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. T-456 „Dėl 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto 

vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ paketimo“.  

6. Skaidriai vykdomas darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo. Įstaigos interneto 

svetainėje ir Kauno savivaldybės puslapyje skelbiama informacija apie įstaigoje laisvas darbo vietas.  



7. Per minėtą laikotarpį įstaigos vadovas pateikė ir pristatė bendruomenei vadovo metinės 

veiklos atsakaitas. Įstaigos taryba teikė siūlymus, rekomendacijas ir vertinimus. Vadovo metinės 

ataskaitos skelbiamos viešai įstaigos internetinėje svetainėje. 

8. 2020-2022 m. nebuvo pateikta skundų dėl lopšelio-darželio darbuotojų veikos esant 

korupcijos rizikai. 
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