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Korupcijos prevencijos Jonavos vaikų lopšelyje –darželyje  „Lakštingalėlė“ plano 
įgyvendinimo ataskaita už 2021 metus 

Eil. 
nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Vykdytojai Įvykdymo 
terminas 

 

Informacija apie įvykdymą 

1 Privačių interesų 
deklaravimo teikimas 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Kartą per 
metus 

Įvykdyta  

2 Viešuosius pirkimus 
vykdyti vadovaujantis 
Lietuvos respublikos 
viešųjų pirkimų 
įstatymu. 

Egidijus 
Pauplys, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio daliai 

Nuolat Skaidrus viešasis pirkimas. 

3 Vaikų priėmimą į 
lopšelį –darželį 
vykdyti vadovaujantis 
steigėjo nustatyta 
tvarka. 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Nuolat Įvykdyta. 

4 Vaikų grupes 
komplektuoti steigėjo 
nustatyta tvarka. 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Nuolat Įvykdyta. 

5 Teikti informaciją dėl 
laisvų vietų lopšelyje-
darželyje. 

Vilma 
Ivanovienė, 
raštvedis 

Kartą per 
mėnesį 

Įvykdyta. 
Internetiniame puslapyje 
https://lakstingalele.jonava.lm.lt/ 
skelbiama informacija apie 
laisvas vietas. 

6 Lopšelio – darželio 
biudžeto lėšas 
naudoti pagal 
patvirtintas sąmatą. 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Nuolat Įvykdyta. 

7 Metinė finansinė 
ataskaita tiekti viešai. 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Kartą per 
metus pagal 
patvirtintus 
steigėjo 
grafikus 

Įvykdyta.  
 

8 2 proc. pajamų lėšų 
naudojimas pagal 
lopšelio – darželio 
parengtą tvarką.  

Vilija 
Trakimienė, 
įstaigos tarybos 
pirmininkas 

Pagal poreikį Įvykdyta. 
 

9 Korupcijos 
prevencijos 

Aušrinė 
Baltkojienė, 

Kartą per 
metus 

Įvykdyta. 



priemonių plano ir 
ataskaitos už 
programos vykdymą 
skelbimas įstaigos 
internetinėje 
svetainėje. 

direktoriaus 
pavaduotojas 
ugdymui 

Jonavos lopšelio-darželio 
„Lakštingalėlė“ internetinėje 
svetainėje 
https://lakstingalele.jonava.lm.lt/ 
Paskelbta korupcijos prevencijos 
plano įgyvendinimo ataskaita už 
2021 m. 

10 Siūlyti ir/ar 
organizuoti 
darbuotojų mokymus 
korupcijos 
prevencijos 
klausimais. 

Jolanta 
Boltienė, 
atsakinga už 
korupcijos 
prevenciją 

Pagal poreikį Įvykdyta.  
Korupcijos samprata ir 
pasireiškimas Lietuvoje.  
Korupciniai nusikaltimai ir 
atsakomybė. 
2021-03-30 

12 Anketų  vaikų – 
lopšelio darželio 
„Lakštingalėlė“ 
ugdytinių tėvams, 
darbuotojams dėl 
korupcijos 
prevencijos 
veiksmingumo 
(efektyvumo) 
vertinimo, 
parengimo, pateikimo 
ir apibendrinimo.  

Jolanta 
Boltienė, 
atsakinga už 
korupcijos 
prevenciją 

Kartą per 
metus. 

Įvykdyta. 
 

13 Naujų darbuotojų 
priėmimas į lopšelį – 
darželį 
„Lakštingalėlė“. 

Jolanta 
Bieliauskienė, 
direktorius 

Pagal poreikį Įvykdyta. 
 

14 Pažymėti tarptautinę 
antikorupcijos dieną. 

Jolanta 
Boltienė, 
atsakinga už 
korupcijos 
prevenciją 

2021-12-09 Įvykdyta.  
Informacija pateikta  kiekvienoje 
grupėje skelbimų lentoje tėvams.  
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