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JONAVOS VAIKq LOPSEUS-DARZELIS,DOBILASB

INFORMACIJA APIE KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYYENDINIMO 2018.2022 METV PRIEMOMU PLAI\IO
VYKDYMO EIGA Jq VEIKSMINGUMA IR PASIEI(IUS REZULTATUS 2021 METAIS
202241-27
Ei1.

Nr.

Priemones
pavadinimas

Tikslas

{gyvendinimo
vertinimo

Laukiami

Planuotas

reniltatai

vykdymo

kriteriiai
1

Korupcijos
prevencijos
programa ir jos
igyvendinimo
planas beijq
pakeitimai
skelbiami
istaigos
intemetineje
svetaineje.

Darbuotojrl
informavimas

Padeti

!gyvendinti
istaigos veiklos
tikslus,
sistemingai ir

apie
planuojamas
priemones,
i5vadas.

visapusiSkai
vertinant
korupcijos
pasireiSkimo

Vykdytojas

{vykdymas

(ivykdlta/neivykdyla)

laikas

Darbuotojai
Zinos apie
istaigoje
vykdomas
korupcijos
prevencijos
priemones.

Nuolat

[staigos
korupcijos
prevencijos
komisija.

Darbuotojai supaZindinti su parengtu 20182022 m. korupcij os prevencij os priemoniq
planu, patvirtintu 2018 m. spalio 12 d.
lopSelio-darZelio,,Dobilas" direktoriaus
isakymu lY-94 2 priedas.
Jonavos vaikq lop5elio-darZelio,,Dobilas"
korupcij os prevencijos progama" ataskaitos
skelbiamos istaigos internetinej e svetaineje:

rizlk4.

https ://dobilas-j onava.ltlpriemones/

2.

UZtikrinti

VieSai
skelbiama
!staigos
interneto
svetaineje

skaidry
darbuotojq
priemimo

informacijaapie

orgamzavimq

laisvas darbo
vietas, darbo

kr[vi11
paskirstym4.

krliviq
paskirstym4.

darb4

Gauti
pretendentq

reikiami

i

dokumentai
paskelbtas

i

istaigos
tinklalapyje
laisvas darbo
pozicijas.

Skaidriai
vykdomas
darbuotojq
priemimas,
atleidimas,
darbo

kr[viq

paskirstymas.

Pagal
porerki

Direktorius,
Darbo taryba
patvirtinta
direktoriaus
2021m. kovo 3
d. isakymuNr.

tY-27.
L/d,, Dobilas"
direktoriaus
sudarytos
atrankos
komisiios:

fvykus konkursinei atrankai, istaigoje darb4
pradejo:

maitinimo organizatore Inga Makarevidiene,
2021-03-29 direktoriaus isakymas lP-150,75 etato;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida
Paplauskiene, 2021-08-02 direktoriaus
isalcymas 1P-36 -1 etatu;

ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo
mokytoja Rasa Petrusevidiene, 2021-08-23
direktoriaus [sakymas lP-42 -1 etatu;

direktoriaus pavaduotoia

iikiui

Skaiste

(

(
2021-03-16,
isakymuNr. lV-

Zuveliene, 202-Tl-03, direktoriaus isakyrnas
lP-67 -1 etahr.

22maitirimo

organizatoriaus
pareigoms :uZimti;

202t-10-12,
isak.Nr.lV-110
direktoriaus
pavaduotojos
lkiui pareigoms
uZimti;
Direktorius,
vadovaudamasis
Lietuvos
Respublikos
Svietimo ir
mokslo ministro
20ll m. rugsejo
15 d. isalrymuNr.

v-1680,,Del
mokytojq
priemimo ir
atleidimo i5 darbo
tvarkos apra"Su".

2021m. gruodZio
29 d. isalcymas

Nr.lP-79
,, Del premijq i5

aplinkos,
mokytojq
padejejq
pareievbiu

Metines premijos darbuotojams

buvo
skiriamos pagal LR valstybes ir savivaldybiq
biudZetiniq istaigrt darbuotojq darbo
apmokejimo
istaigos vadovo
iniciafia pagal Valstybes savivaldybiq
biudZetiniq istaig,+ darbuotojq darbo
apmokejimo istatym4 lop5elio darZelio
darbo apmokeiimo warka
sitrlomus

tvarkq

ir

ir

(

(

steigimo ir
mokinio krepSelio
darbo
uZmokesdio leSq
iSmokejimo
pedagogams,

specialistams ir
kitiems
darbuotojams".
J.

VieSai
skelbiama

informacijaapie
vieSuosius

pirkimus.

UZtikrinti
skaidrum4
vykdant
vieSuosius
pirkimus.

{staigos vie5qjq
pirkimq
organizavimo

dokumentai,
Centrine

vie5qiqpirkimq
informacine
sistema (toliau cvP rs.).

Skaidrus
vieSqjq

pirkimq
organizavimas.

Nuolat,
pagal
poreiki

kriterijus, juos aptarus lopSelio-darlelio
,,Dobilas" taryboje 2021-12-28 d. protokolo
Nr.3.
{staigos darbuotojrl tiesioginiai vadovai
vertina kartu su istaigos taryba, svarsto
darbuotojq pareigines algos kintamq1 dali
pagal pasiektus rezultatus, turimus istaigos
finansus, nevir5ijant istaigos biudZeto leiq.

Direktorius,
direktoriaus
pavaduotda
ukiui, vieSqjq

Vie5qjq pirkimq sutardiq

pirkimq

darZelio ,,Dobilas" vie5qjq

vie5inimas
vykdomas pagal VieSUiq pirkimq tarnybos
nustat5rt4 tvark4 ir skelbiami CV PIS.
Vadovaujantis patvirtirfu vaikq lopSelio-

organizavimo
komisija.
Sudaryta Vie5qiq
pirkimq komisija
direktoriaus
isakymu 2021 m.

gruodZio 30
Nr.Vl-153;

Vaikr+

d.

lop5elio-

darZelio

,,Dobilas" vieSqjq
pirkimq

organizavimo ir
vykdymo tvarkos
apraias

pawirtintas 201812-31lsakymu
Nr.lV-124.

pirkimq

organizavimo ir vykdymo tvarkos apraiu,
istaigoje per 2021 m. atlilli maZos vertds
pirkimai, nevir5ijant l0 hlkst. Eur (be PVM);
Pirkimo orqanizatorius. atliko maZos vertes
pirkimus kreipdamasis ra5tu ir ZodZiu.
2021 m. remonto ir statybos darbai, isigytas
inventorius:

. Vedinimo sistemos
.

demontavimo,
montavimo darbai - 640 Eur
Sildymo radiatoriaus keitimo darbai
2258,1Ettr

o Grindq dangr+ klojimo darbai su
medZiagomis - 1713,1 Eur
o Remonto darbai, pastato uZbaigimo darbai
- 1747,2Ew
o Pakabinamr+ lubq montavimo darbai
o

544,5Eur
Dvisluoksnes liejamos dangos irengimo
da$ai -4561.1Ew

(

(

Sanitarinio mazgo atnaujinimo darbai
2239,71Etx
Pakabinamq lubq montavimo darbai
1663,75 Eur
Grindq dangq klojimo darbai - 1306,8 eur.
Remonto darbai, pastato uZbaigimo darbai
-2849,76Eur
Prausyklos remonto, atnaujinimo darbai 6717,76Eur
Grindq dangq klojimo darbai - 491,26 eur.
Remonto darbar, pastato uZbaigimo darbai
- 1320 Eur
Prausyklos remonto, atnaujinimo darbai
4302,76Vur
Virtuves zonos elektros rekonstrukcijos
darbai -2057 Eur
PVC palanges ir palangiq montavimo
darbai - 536,62Bur
Segmentine tvora, montavimo darbai
1331 Eur

Baldai -9275,03 Ew
4.

Vaikq

{gyvendinti

priemimas i
steigejo
lop5eli-darZeli ir nustat5rt4
grupiq
tvark4.
komplektavimas

vykdomi

Centralizuotas

vaikq
priemimas

i

Jonavos r.

savivaldybes
Svietimo istaigq

steigejo

ikimokyklinio ir

nustat5rta tvarka.

prieSmokyklinio
ugdymo grupes
pagal HN.

Tinkamai
igyvendinami
Jonavos

rajono
savivaldybes
tarybos
sprendimai.

Nuolat

Kuruojanti
Svietimo, kulturos
ir sporto skyriaus
vyr. specialiste
Rita Lisauskiene

Ugdytiniai priimami

i

darileli vadovaujantis
Jonavos rajono savivaldybes tarybos 2013 m.
sausio 31 d. sprendimu Nr. lTS - 15 ,,Del
centralizuoto vaikq priemimo i Jonavos
rajono savivaldybes Svietimo istaigq
ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo
grupes tvarkos apraSo patvirtinimo".

(

(
5.

[staigos
biudZeto le5os
naudojamos
pagal
patvirtintas

UZtikrinti
skaidrum4
panaudojant
darZeliui skirtas

Tinkamai
igyvendinama
lstaigos le5q
panaudojimo

leSas.

s4mata.

Informacijos
sklaida apie
finansines

Finansiniai
isipareigojimai
uZ panaudotas

ataskaitas.

le5as.

LeSos

Nuolat

naudojamos
tinkamai ir
kryptingai.

s4mata.
6.

Finansines
ataskaitos
teikiamos laiku
ir vieSai.

Skaidrus ir
tinkamas 1e5q
panaudojimas.

Nuolat

Direktorius,
Centralizuotos
biudZetiniq
istaigq
buhalterines
apskaitos
buhalteris.
Direktorius,
Centralizuotos
biudZetiniq
istaigq
buhalterines
apskaitos
buhalteris-

Atlikta biudZeto iSlaidq s4matos vykdymo
202I m. gruodZio men. 31 d ir skelbiama
lstaigos internetinej e svetaindj e :
https iidobilas- i oirava. 1tlfi nansiniu-ataskai tu:

rinkiniai/

Kartq per metus pagal patvirtintus
steigejo grafikus.
2021 m. metq finansiniq ataskaitq rinkinys ir
ketvirtines ataskaitos apie le5q panaudojim4
skelbiamas darZelio internetineje svetain0je:
http s //dobilas-i onava. ltlfi nansiniu-ataskaitu:

rinkiniai/

[staigos bendruomend informuota

skaidry

ir tinkam4 finansiniq

apie
le5q

panaudoiima.
7.

8.

LopSeliodarZelio
darbuotojai
supaZindinti su
korupcijos
prevencijos
programa ir
priemoniq
planu.

Atnaujinti
darbuotojrl
pareigybiq
apra5ai.

Planuojant ir
organizuojant
istaigos veikl4
nenaudojama
istaigos
paslaptf
sudaranti
informacija-

AiSkiai
aplbrEZti
darbuotojo
pareigas bei
atsakomvbe

Analizuojamos
vertinamos
korupcijos
pasireiSkimo
tikimybes.

Teikiamos
vertinimo

Parengti
atnaujinti
darbuotojq
pareigybiq
apra5ai.

Darbuotojai

Vykdyta

supranta savo
teises ir
atsakomybE.

metq eigoje

iSvados.

Esant

pakeitimams
pagal
nustaty.t4
tvark4

Direktorius,
korupcijos
prevencijos
komisija.

Direktorius.

2021 m. spalio 11 d. pateikta ataskaita ir
siqsta atsakingiems asmenims.
,,I5vada del korupcijos pasirei5kimo tikimybes

nustatymo";
Jonavos vaikq lop5elyje- dafielyje,,Dobilas"
Nr. 5-194 Renatai Noreikeinei, atsakingai uZ
korupcijos prevencij4 savivaldos
administracijoje.
Vie5inama informacija istaigos internetineje
svetaineje:
https ://dobilas-j onava. ltlpriemones/

ir

patvirtinti visi darbuotojq
pareigybiq apra5ai pagal pasikeitusiE

PerZiureti

pareigybiq rengimo metodik4. Parengta nauja
mokytojo (mokinio) padejejo pareigybe pagal
teises aktu numafirta tvarka Darbuotoiai su

(

(
pagal
galiojandius
teises aktus.

dokumentais supaZindinami pasiraiytinai.
Teises aktai periodi5kai perZiflrimi. Atskiry
darbuotojq pavaldumas ir atskaitingumas
reglamentuotas ir darbuotojq pareigybiq
apraiymuose.

9.

Parengtos,

Vykdyta

priimtos

metq eigoje

Direktorius.

istaigos tvarkos,
taisykles.

10.

Direkloriaus
metine veiklos
ataskaita
pateikta
lopSeliodarZelio tarybai,
darbuotojams
vieSam
susipaZinimui
Jonavos rajono
savivaldybes
tarybai.

{staigoje priimtos tvarkos vie5ai skelbiamos
ir laisvai prieinamos istaigos intemetineje
svetaineje:
https /dobilas:i onava. ltltvarko s/
:

UZrikrinti
veiklos
skaidrum6
suteikti
informacij4
apie ivykdyt4
veikl4.

Vertinama
ataskaita apie
ivykdytq
vadovo veikl4.

Bendruomene
s nariq
informavimas
apie
ugdomqjq
finansing ir

2020 m.

Direktorius.

Direkloriaus metine veiklos ataskaita teikiama
dafielio bendruomends, Jonavos rajono
savivaldybes administracijos svarstymui,
vertinimui ir skelbiama lstaigos internetineje
svetaineje:
https ://dobilas-j onava. ltladministracii a/

lking veikl4
Direktoriaus veikla paties vadovo vertinama

labai gerai,

lop5elio-darZelio tarybos
vertinama labai gerai. Visos uZduotys
ivykdytos ir virSijo kai kuriuos sutartus
vertinimo rodiklius.

Q022-02-06 lop3elio-darZelio

tarybos
posedZio protokolas Nr.l).
Vadovo metines veiklos ataskaitos vertinimas
Jonavos savivaldybes mero planuojamas
2022-02-22.

lt.

Parengtas
Jonavos vaikq
lopSelio-

UZtikrintas
paramos le5q

Vertinami

tikslinis

darir,lio
,,Dobilas"

panaudojimas.

poreikiai bei
situacija
istaieoie.

bendruomends

Skaidriai,
pagal
poreikius
panaudotos
gautos

2021m.

Direktorius.

Jonavos vaikq lop5elio-darZelio,,Dobilaso'
gautos paramos apskaitos ir panaudojimo
tvarkos apraias, direktoriaus 2022m. sausio
26 d. isakymas Nr. 1V-1 1.
https //dobilas:ionava. ltltvarko s/
:

I

(
gautos paramos
apskaitos ir
panaudojimo

t2.

tvarkos apra5as.
Skundq del
korupcijos
atvejq gauta
nebuvo.

parfimos
leSos.

ISvengti
korupcijos
prielaidrl.

Vertinama
gauta
informacija.

MaZinama
korupcijos
galimybe
istaigoje.

Pagal

poreikf

{staigos
korupcijos
prevencijos
komisija.

Informacijos apie korupcijos pasirei5kim4
nagrinejant skundus nebuvo.

Korupcijos pasireiSkimo atvejq per 202 I metus nebuvo.
Per 2021 metus uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg atsakingi asmenys nesikeite.
Uz antikolupcij4 atsakingas asmuo - Jolita Skeirien6, vadovaujantis lopsetio - darZelio ,,Dobilas" direktodaus 2019 m. spalio 10 d. isakymu Nr.

lV-

108.

Direktores pavaduotoj a ugdymui, pavaduoj anti direktorg

Parenge antikorupcij os komisijos pirmininke
Jolita Skeiriene

Neringa Petrusevidiene

