
 

 

 

DĖL 2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ 

PLANO ĮGYVENDINIMO 
 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 ir 5 

punktu, Lietuvos Respublikos korupcijos  prevencijos įstatymo 6 ir 7 nuostatomis, Korupcijos rizikos 

analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 

1601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės 

įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo 

rekomendacijų patvirtinimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu 

Nr. V17-3 „Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų korupcijos prevencijos 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelio-darželio direktoriaus 2020 m. vasario 

11 d. įsakymu Nr. V1-11 „Dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės Rumšiškių lopšelyje-darželyje 

užtikrinimo“ įstaiga vykdo korupcijos prevencijos priemonių planą, analizuoja ir vertinta  korupcijos 

tikimybę ir rengia priemonių plano vykdymo ataskaitą. 

 Laikotarpiu nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. vasario 1 d. 

1. Įstaigoje parengta korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas. Paskelbti lopšelio- 

darželio internetinėje svetainėje https://rumsiskiudarzelis.lm.lt/dokumentai/kiti dokumentai/. 

2. Vadovaujantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, įstaigos 

direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys teikia privačių interesų deklaraciją 

(PINREG) Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.   

3. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir  

Kaišiadorių r. Rumšiškių  lopšelio-darželio direktoriaus 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. V1-2 

„Dėl Kaišiadorių r. Rumšiškių  lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo ir kontrolės 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Rumšiškių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo 

taisyklėmis. 

4. Laimėjusių dalyvių pasiūlymai ir viešojo pirkimo sutartys bei jų pakeitimai viešinami CVP 

IS . 

5. Informacija apie mažos vertės viešuosius pirkimus talpinama Rumšiškių  lopšelio-darželio 

tinklalapyje https://rumsiskiudarzelis.lm.lt/dokumentai/kiti dokumentai/. 

6. Kiekvienais metais iki sausio 31 d. CVP IS teikiamos ataskaitos apie mažos vertės viešuosius 

pirkimus (prekės ir paslaugos).  

7. Vadovaujantis įstaigos veiklos plano ir strateginio plano tikslais ir uždaviniais, sudaromas 

įstaigos biudžetas, numatomi priemonių ir įrangos pirkimo planai, o taip pat ugdomosios ir 

ūkinės veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo planai.  

8. Organizuojamas ir vykdomas įstaigos finansinių ir materialinių išteklių planavimas, paieška, 

paskirstymas ir naudojimas, sudaromos asignavimų sąmatos ir jos tvirtinamos. Lėšų valdymas 

atliekamas sąžiningai ir skaidriai. 

9. Įstaigos finansinės ataskaitos kas ketvirtį skelbiamos internetinėje svetainėje 

https://rumsiskiudarzelis.lm.lt/dokumentai/kiti dokumentai/. 

10. Darbuotojų funkcijos, uždaviniai bei atsakomybė yra reglamentuoti pareigybių 

aprašymuose, įstaigos nuostatuose bei darbo tvarkos taisyklėse, kurie patvirtinti direktoriaus 

įsakymais. Su šias dokumentai darbuotojai supažindinti pasirašytinai. 

11. Visi darbuotojai informuoti, kad apie galimą korupcinį atvejį ar korupciją galima pranešti 

elektroniniu paštu adresu rumsiskiu. darzelis@gmail.com . Šį elektroninį paštą administruoja 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 
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12. Įstaigos svetainėje https://rumsiskiudarzelis.lm.lt/dokumentai/kiti dokumentai/ patalpinta 

informacija tėvams apie galimą korupcinį atvejį ar korupciją galima pranešti elektroniniu paštu 

adresu rumsiskiu.darzelis@gmail.com. Šį elektroninį paštą administruoja direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui. 

13. Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d įstaigoje nebuvo užfiksuota Lietuvos 

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 2 str. 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veiklų. 

 

            Ataskaitą parengė: direktorė  Liudmila Radzevičienė 
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