
PATVIRTINTA 

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2015 m. gruodžio 30 d.  

įsakymu Nr. V-142 

 

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2015-2017 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2015-2017 metų  korupcijos prevencijos  

programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymu, Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų 

korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio     

26 d. sprendimu Nr. T-137 „Dėl Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos 

programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano tvirtinimo“, Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio 

„Žilvitis“ direktoriaus 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-140 „Dėl Kalvarijos vaikų lopšelio-

darželio „Žilvitis“ antikorupcijos komisijos“. Programoje numatytos priemonės siejamos su 

socialinių problemų sprendimu, korupcijos  apraiškų prevencija ir neišvengiamos atsakomybės už 

neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimu. Programa pagrįsta visuotinai pripažintais elementais: 

prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, visuomenės švietimu ir jos parama. 

 

II. KORUPCIJOS PRIELAIDOS 

 

2.1. Galimybė dėl asmeninio suinteresuotum įtakoti priimamus sprendimus įstaigoje. 

2.2. Įstaigos teisės aktai, sudarantys sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi. 

2.3. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl valstybės lėšų ir kito turto 

panaudojimo. 

2.4. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atlyginimų disproporcija.  

2.5. Nepakankama darbuotojų rotacija. 

 

III. GALIMAS KORUPCIJOS PAPLITIMAS 

 

3.1. Atestuojant pedagogus. 

3.2. Organizuojant konkursus atitinkamoms pareigoms užimti. 

3.3. Organizuojant viešuosius pirkimus.  

3.4. Priimant sprendimus lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Tikslai: užtikrinti teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi įstaigoje, veiklos 

skaidrumą ir atvirumą. 

5. Uždaviniai: 

5.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo galimybes lopšelyje-darželyje; 

5.2. užtikrinti lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą, efektyvumą, 

antikorupcinių principų laikymąsi; 

5.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, įtraukiant visuomenę ir lopšelio- darželio profesinės 

sąjungos narius; 

5.4. tobulinti personalo valdymo praktiką įstaigoje; 

5.5. užtikrinti lėšų panaudojimo skaidrumą; 

4.6. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą kovą su korupcija, efektyvų numatytų priemonių 

įgyvendinimą.     

___________________ 
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Eil. 

Nr. 

Korupcijos prevencijos 

priemonės pavadinimas 

Tikslas  Įvykdymo laikas  Vykdytojas  

1. Nustatyti, ar įstaiga priėmė 

teisės aktus, užtikrinančius  

Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymų reikalavimų 

įgyvendinimą. 

Korupcijos 

tikimybės 

sumažinimas 

 

Kasmet  

 

Antikorupcijos 

komisija 

 

2. Antikorupciniu požiūriu 

vertinti įstaigos priimtus teisės 

aktus (darbuotojų pareigybių 

aprašymą ir nuostatus) 

reglamentuojančius darbuotojų 

funkcijas, atsakomybę. Ar 

darbuotojai pasirašytinai 

supažindinti su šiais teisės 

aktais? 

Nustatyti galimas 

korupcijos 

prielaidas 

 

Kasmet  

 

Antikorupcijos 

komisija 

 

3. Kiekvienais metais viešai 

skelbti lopšelio - darželio 

pedagogų atestacijos 

perspektyvinę programą. 

Siekti 

objektyvaus 

antikorupcinio 

įvertinimo 

Esant būtinybei Atestacijos 

komisija, 

antikorupcijos 

komisija 

4. Bendradarbiauti su korupcijos 

prevenciją vykdančiomis 

institucijomis. 

 

Siekti geriau 

užtikrinti 

korupcijos 

prevenciją 

Kartą per metus 

 

Antikorupcijos 

komisija 

 

5. Rengti antikorupcijos kultūros 

ugdymo dienas lopšelyje- 

darželyje. 

 

Informuoti 

bendruomenę 

apie veiklą 

korupcijos ir 

kontrolės srityje 

Nuolat  

  

Antikorupcijos 

komisija 

 

6. Vykdant finansinę-ūkinę 

veiklą, užtikrinti antikorupcinių 

principų laikymąsi. 

Siekti skaidrumo, 

aiškumo 

 

Nuolat  

 

Pavaduotojas 

ūkinei veiklai, 

antikorupcijos 

komisija 

 

____________________ 
 


