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PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2018-2021 METAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos prevencijos 

programa 2018-2021 metams (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos 

pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje-darželyje. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 

metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 

17 d. nutarimu Nr. 648, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Prienų rajono savivaldybės 

tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. (1.3)-T1-101 „Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos 

prevencijos 2017-2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ ir kitais 

teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevencijos kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę 

lopšelio-darželio darbuotojų veiklą.  

4. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas ir 

informavimas. 

5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir lopšelio-darželio 

darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo 

socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas. 

 

II. PRIENŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „SAULUTĖ“  VEIKLOS SITUACIJOS 

ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

6. Galima išskirti tokias bendrąsias korupcijos prielaidas: teisines, institucines ir 

visuomenės pilietiškumo stokos. 

7. Lopšelio-darželio internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių 

pirkimų planas, viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas, finansinės ataskaitos. Viešieji 

pirkimai vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS ir CPO sistemas, vadovaujantis Viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

8. Lopšelio-darželio direktorius kasmet atsiskaito už ūkinę ir finansinę veiklą Prienų 

rajono savivaldybės tarybai ir Darželio tarybai. Lopšelio-darželio bendruomenė informuojama apie 

metinį biudžetą, dalyvauja, planuojant lopšelio-darželio biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo 

klausimus bei mokinio krepšelio, aplinkos, 2 procentų, specialiųjų programų lėšų panaudojimą. 

9. Lopšelio-darželio turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Centralizuotoje 

savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją.  

10.  Lopšelyje-darželyje korupcija galima šiose veiklos srityse: 

10.1. formuojant darbuotojų  personalą; 
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10.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

10.3. vaikų priėmimas į ugdymo įstaigą ir išbraukimas iš ugdytinių sąrašo. 

10.4. naudojant lopšelio-darželio biudžetą; 

 

III.  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

11. Tikslai: 

11.1. mažinti korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas; 

11.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; 

11.3. sukurti  ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, 

skatinančią plėtoti ryšius tarp lopšelio-darželio administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti prielaidas 

pasinaudoti tarnybine padėtimi. 

12. Uždaviniai: 

12.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

12.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

lopšelio-darželio bendruomenei;  

12.4. įtraukti į korupcijos prevenciją lopšelio-darželio bendruomenę, ugdyti 

bendruomenės narių pilietinį sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai; 

12.5. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus. 

   

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 
 

13. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis 

kiekybės ir kokybės rodikliais: 

13.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu lopšelyje-darželyje; 

13.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

13.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu; 

13.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu; 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

14. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, 

kuris nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. 

15. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo lopšelio-darželio direktorius 

ir komisija, atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą.  

17. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti atsakingi 

asmenys. 

18. Ši Programa skelbiama lopšelio-darželio interneto svetainėje saulute@prienai.lt ; 

 
 

______________________________                                 


