
KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VAIKYSTĖS DVARAS“  

 2017 - 2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

laikas 

Vykdytojas Rezultatas  

 

1. 

Patvirtinti Mokyklos Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą 2017-

2019 metams 

2017 m. vasaris Direktorė 

 

2017 m. vasario 7 d. direktoriaus 

įsakymas Nr. IS-18 

2. Privačių interesų deklaracijų teikimas Kartą per metus Direktorė, 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui,  

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems reikalams  

Visi patvirtintų pareigybių 

sąrašo darbuotojai yra deklaravę 

privačius interesus. 

 

3. 

Skelbti Mokyklos interneto svetainėje Korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 2017-2019 m. 

priemonių planą 

2017 m. vasaris Direktorė 

 

Skelbiama adresu: 

https://vaikystesdvaras.lt/korupc

ijos-prevencija/  

4. Kontroliuoti Mokyklos gautos labdaros, paramos, 

spec. lėšų panaudojimą 

Nuolat Korupcijos prevencijos 

komisija 

Labdaros, paramos ir spc. lėšos 

panaudojamos skaidriai. Pastabų 

ar nusiskundimų negauta. 

 

5. 

Viešai skelbti Mokyklos internetiniame puslapyje 

informaciją apie laisvas darbo vietas 

Nuolat Direktorė 

 

Visa informacija apie laisvas 

darbo vietas skelbiama: 

https://vaikystesdvaras.lt/laisvos

-darbo-vietos/ 

6. Skaidriai vykdyti specialistų, darbuotojų priėmimą ir 

atleidimą iš darbo 

Nuolat Direktorė 

 

Priėmimo į ir atleidimo iš darbo 

procedūros vykdomos skaidriai. 

Nusiskundimų negauta.  

 

7. 

Skelbti Mokyklos internetiniame puslapyje metinį 

planuojamų viešųjų pirkimų planą 

Kasmet Direktorės pavaduotoja 

ūkio ir bendriesiems 

reikalams 

Informacija skelbiama adresu: 

https://vaikystesdvaras.lt/viesieji

-pirkimai-2019/  
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8. Teikti Mokyklos metinę veiklos ataskaitą Mokyklos 

tarybai 

Kasmet Direktorė 

 

Mokyklos metinė veiklos 

atskaita teikiama Mokyklos 

tarybai. 2017-2019 metų 

strateginio plano ataskaitai 

pritarta. 2019 m. direktoriaus 

veiklą Mokyklos taryba įvertino 

labai gerai. 

9. Skelbti Mokyklos darbuotojų atlyginimų vidurkius 

Mokyklos svetainėje 

Kas ketvirtį Vyr. buhalterė 

 

Darbuotojų darbo užmokesčio 

vidurkiai skelbiami adresu: 

https://vaikystesdvaras.lt/darbo-

uzmokestis-2019/  

 

 

10. 

Siekti didinti viešųjų pirkimų apimtis per Centrinę 

perkančiąją organizaciją (toliau – CPO) atsižvelgiant 

į prekių ir paslaugų kataloge (toliau katalogas) 

pateiktų prekių, paslaugų ir darbų asortimentą 

2017-2019 

metais 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio ir 

bendriesiems reikalams 

 

Viešųjų pirkimų apimtis per 

Centrinę perkančiąją 

organizaciją 2019 metais 

padidėjo 15 proc. lyginant su 

2017 metais. 

 

11. 

Dalyvauti mokymuose korupcijos prevencijos 

klausimais 

2017-2019 

metais 

Direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui  

Direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui dalyvavo Kaišiadorių 

rajono savivaldybės 

administracijos organizuotuose 

mokymuose korupcijos 

prevencijos bei interesų 

konfliktų klausimais. 

 

Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais neturime pasiūlymų dėl veiklos analizės ir vertinimo 

atlikimo. Žiežmarių mokykloje-darželyje „Vaikystės dvaras“  2019 m. negautas nei vienas pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamą 

veiklą. 
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