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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 

TAIKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „EGLUTĖ“ 

  

2022 m. vasario 28 d.  Nr. 7V-25 

Vievis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 24 straipsnio 3 ir 5 dalimis: 

1. S k i r i u  už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Elektrėnų sav. Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ 

atsakingus asmenis: 

1.1. Violetą Petravičienę, direktoriaus pavaduotoją ugdymui; 

1.2. Danguolę Tviragienę, direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams; 

1.3. Vitaliją Turevičienę, ikimokyklinio ugdymo vyresniąją mokytoją; 

1.4. Rimą Bliujienę, vyriausiąją buhalterę; 

1.5. Jurgitą Juknienė, sekretorę. 

2. P a v e d u  už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingiems asmenims: 

2.1. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti teisės pažeidimų 

tyrimą arba dalyvauti juos tiriant, jeigu specialiuosiuose įstatymuose ar jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose 

nenustatyta kita pažeidimų tyrimo tvarka; 

2.2. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atlikti atsparumo 

korupcijai lygio nustatymą;  

2.3. organizuoti lopšelio-darželio darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą; 

2.4. teikti pasiūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių 

diegimo ir įgyvendinimo; 

2.5. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka rengti korupcijos 

prevencijos veiksmų planą, pagal kompetenciją atlikti jo įgyvendinimo stebėseną; 

2.6. pagal poreikį ir kompetenciją atlikti kitas funkcijas, gerinančias korupcijai atsparią aplinką. 

3. P a v e d u  Violetai Petravičienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pagal kompetenciją užtikrinti 

arba pagal poreikį dalyvauti užtikrinant Pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimą lopšelyje-darželyje. 

4. P a v e d u  Vitalijai Turevičienei, ikimokyklinio ugdymo vyresniajai mokytojai:  

4.1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymą;  

4.2.  dalyvauti ir teikti nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka gautą informaciją apie asmenį. 

5. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus 2021 

m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. 7V-91 „Dėl asmens, atsakingo už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Elektrėnų 

sav. Vievio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ skyrimo“. 

6. Lopšelio-darželio darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir viešųjų ir privačių interesų 

derinimo praktikos kontrolę, stebėseną ir šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau. 

 

Direktorė                             Giedrė Ignatavičienė
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Vitalija Turevičienė  


