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         Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

         direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. 

         įsakymu Nr. V-75 

 

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMO ATASKAITA  

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

laikas 

Rezultatas 

 

1. Paskirti asmenį, įgaliotą 

vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę  

2017 m. sausio 

mėn. 

Paskirtas asmuo Utenos vaikų lopšelio-

darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 2016 m. 

gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-70 

2. Patvirtinti kovos su 

korupcija programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą 

2017 m. sausio 

mėn. 

Patvirtinta programa ir priemonių planas 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

direktoriaus 2016 m. gruodžio 12 d. 

įsakymu Nr. V-70; 

Paskirti asmenys korupcijos prevencijos 

priemonių įgyvendinimo stebėsenos 

vykdymui bei informavimui Utenos vaikų 

lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktoriaus 

2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-50. 

3. Paskelbti kovos su 

korupcija programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planą įstaigos interneto 

svetainėje 

2017 m. sausio 

mėn. 

Paskelbta Mokyklos interneto svetainėje 

2017-01-05 

www.saltinelis.utena.lm.lt/korupcijos 

prevencija. 

4. Supažindinti Mokyklos 

darbuotojus su patvirtinta 

kovos su korupcija 

programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių 

planu 

2017 m. sausio 

mėn. 

Mokyklos darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su kovos su korupcija 

programa.  

5. Užtikrinti skaidrų ir 

racionalų viešųjų pirkimų 

organizavimą ir vykdymą 

Nuolat Mokyklos interneto svetainėje 

www.saltinelis.utena.lm.lt/administracinė 

informacija/viešieji pirkimai skelbiami 

dokumentai: Utenos vaikų lopšelio-

darželio „Šaltinėlis“ supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės (iki 2018 m.), Mažos 

vertės pirkimų organizavimo ir vykdymo 

tvarkos aprašas. Mažos vertės pirkimai 

organizuojami ir vykdomi vadovaujantis 

Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

Mažos vertės pirkimų organizavimo ir 

vykdymo tvarkos aprašo nuostatomis. 

Atlikti pirkimai per CPO sistemą. 

6. Viešai skelbti informaciją 

apie laisvas darbo vietas 

Mokyklos interneto 

svetainėje 

Nuolat Informacija apie laisvas darbo vietas 

skelbta Mokyklos interneto svetainėje 

www.saltinelis.utena.lm.lt/informacija apie 

laisvas darbo vietas. 

7. Skelbti Mokyklos 

darbuotojų darbo 

užmokesčio vidurkius 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Mokyklos interneto svetainėje paskelbta 

kiekvieno ketvirčio vidutinis mėnesinis 

darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis 



Mokyklos interneto 

svetainėje 

www.saltinelis.utena.lm.lt/administracinė 

informacija/informacija apie darbo 

užmokestį. 

8. Skelbti finansines 

ataskaitas Mokyklos 

interneto svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Mokyklos interneto svetainėje paskelbta 

kiekvieno ketvirčio finansinių ataskaitų 

rinkiniai ir aiškinamieji raštai 

www.saltinelis.utena.lm.lt/administracinė 

informacija/finansinių ataskaitų rinkiniai 

9. Kontroliuoti gautos 

labdaros, paramos 

panaudojimą 

Nuolat 2 proc. GPM lėšų panaudojimo metinė 

ataskaita skelbiama Mokyklos interneto 

svetainėje www.saltinelis.utena.lm.lt/2 

proc. GPM lėšos bei jų panaudojimo 

ataskaita aptariama Mokyklos tarybos 

posėdžiuose. 

13. Viešai skelbti informaciją 

apie rengiamus konkursus 

darbuotojų pareigoms 

užimti  Mokyklos interneto 

svetainėje 

Esant reikalui 2017 m. skelbta informaciją apie rengiamą 

konkursą direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui pareigoms užimti, 2018 m. – 

vyresn. buhalterio pareigoms užimti  

Mokyklos interneto svetainėje ir Valstybės 

Tarnybos valdymo informacinėje sistemoje 

14. Viešai skelbti informaciją 

apie laisvas darbo vietas 

Mokyklos interneto 

svetainėje 

Nuolat Informacija apie laisvas darbo vietas 

skelbiama Mokyklos interneto svetainėje, 

skyriuje „Informacija apie laisvas darbo 

vietas“. 

15. Įtraukti antikorupciniu 

požiūriu svarbias nuostatas 

bei teisinės atsakomybės 

priemones į darbuotojų 

pareigybių aprašymus 

Esant reikalui Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. V-48 naujai patvirtinti 

logopedo, mokytojo, dirbančio pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, 

mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio 

ugdymo programą, mokytojo, dirbančio 

pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programą, padėjėjo, socialinio 

pedagogo, meninio ugdymo mokytojo, 

dirbančio pagal ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo programą, 

pareigybių aprašymai. 

16. Suorganizuoti paskaitą-

diskusiją darbuotojams apie 

privačias žmogaus teises 

bei korupcijos atvejus 

2018  2018 m. rugsėjo 4 d. Mokytojų tarybos 

posėdyje buvo aptarta Mokyklos asmens 

duomenų apsaugos politika, darbuotojai 

supažindinti su asmens duomenų apsaugos 

taisyklėmis. 

17. Aptarti darbuotojų veiklos 

etikos principus 

2017-2019 Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu 

Nr. V-70 naujai patvirtintas Mokyklos 

darbuotojų etikos kodeksas, kuriame 

atnaujinti darbuotojų veiklos etikos 

principai. Utenos vaikų lopšelio-darželio 

„Šaltinėlis“ direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 

31 d. įsakymu Nr. V-48 naujai patvirtinti 

logopedo, mokytojo, dirbančio pagal 

ikimokyklinio ugdymo programą, 

mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio 



ugdymo programą, mokytojo, dirbančio 

pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio 

ugdymo programą, padėjėjo, socialinio 

pedagogo, meninio ugdymo mokytojo, 

dirbančio pagal ikimokyklinio/ 

priešmokyklinio ugdymo programą, 

pareigybių aprašymai, kuriuose numatytos 

nuostatos dėl emocinio saugumo. 

18. Suorganizuoti akciją 

vaikams „Tikroji 

draugystė“  

2019 2019 m. gruodžio mėn. Mokyklos grupėse 

vyko akcija – pokalbiai ir piešinių 

konkursai tema „Tikroji draugystė“ 

19. Vykdyti anonimines tėvų 

nuomonės apklausas per 

IQES platformą 

2017-2019 Buvo vykdytos  anoniminės tėvų 

nuomonės apklausos per IQES platformą: 

„Vaiko emocinė savijauta lopšelyje-

darželyje“, „Ugdymo kokybė“, „Tėvų 

lūkesčiai ir vaikų poreikiai“ , „Sveikatos 

stiprinimo organizavimo veikla ir sveikatos 

ugdymas“, „Fizinis aktyvumas šeimoje“, 

kiekvienais metais atliekama apklausa dėl 

įstaigos veiklos kokybės įvertinimo. 

 

__________________________________ 

 

 

Parengė 

 

Ūkvedė 

Felė Jurevičienė 


