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PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 2014 -2015 M.M. 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ korupcijos prevencijos programa 2014 - 2015 m.m. 

parengta vadovaujantis „Plungės rajono savivaldybės 2014 - 2015 metų korupcijos prevencijos 

programa“ (2014 m. balandžio 24 d. NR. T1 – 125 Tarybos sprendimas). 

2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir 

įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant 

neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimu. 

3. Programa siekiama paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, 

bendruomenės paramą įgyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudų 

Savivaldybės bendradarbiavimą su įstaiga ir kitomis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant 

prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir pareigas. 

II. PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ VEIKLOS SITUACIJOS 

ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

4. Išskiriamos bendrosios korupcijos prielaidos: teisinės, institucinės ir visuomenės pilietiškumo 

stokos. 

5. Plungės lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ korupcija galima šiose veiklos srityse: 

5.1. Organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

5.2. Organizuojant vaikų priėmimą į ugdymo įstaigą; 

5.3. Formuojant darbuotojų personalą; 

5.4. Atestuojant pedagogus; 

5.5. Organizuojant vaikų maitinimą; 

5.6. Dėl ugdytiniui išskirtinių ugdymo ar kitokių sąlygų sudarymo ugdymo procese; 

5.7. Priimant sprendimus lopšelio-darželio tarybos posėdžiuose. 

 

III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Tikslai: 

6.1. Sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą; 

6.2. Užtikrinti teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi įstaigoje, veiklos skaidrumą ir 

atvirumą; 



6.3. Plėtoti antikorupcinę kultūrą siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo institucija. 

 

7. Uždaviniai: 

7.1. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą; 

7.2. Nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

7.3. Užtikrinti lopšelio – darželio viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą, efektyvumą, 

antikorupcinių principų laikymąsi; 

7.4. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, įtraukiant visą bendruomenę; 

7.5. Tobulinti personalo valdymo praktiką įstaigoje; 

7.6. Užtikrinti lėšų panaudojimo skaidrumą; 

7.7. Viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

8. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir kokybės 

rodikliais: 

8.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Plungės lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ 

vadovaujantis korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo planu; 

8.2. Įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

8.3. Didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimus 

korupcinio pobūdžio nusikaltimus įstaigoje skaičiumi; 

8.4. Skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiumi. 

 

V. ADMINISTRAVIMAS 

 

9. Už antikorupcinius veiksmus, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos 

srityje pagal kompetenciją atsako lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorius, visi administracijos 

darbuotojai, materialiai atsakingi asmenys, buhalteris, kasininkas - sąskaitininkas, 

sandėlininkas, slaugytojas, ikimokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas, priešmokyklinio 

ugdymo pedagogai, aplinkos personalo darbuotojai, lopšelio-darželio Taryba. 

10. Darbo grupė, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakinga už korupcijos 

prevencijos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“. Komisija teikia pasiūlymus įstaigos 

vadovui ir kitiems atsakingiems asmenims dėl įsakymų, sprendimų antikorupcinio vertinimo ir 

tobulinimo. 

11. Komisija atsakinga už korupcijos priežasčių lopšelyje-darželyje atskleidimą ir jų šalinimą, 

tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimą, priežiūrą ir kontrolę. 

12. Programą parengia korupcijos prevencijos komisija, įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir 

jos kontrolę, ir įsakymu patvirtina lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorius. 

13. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ darbuotojai savo darbe vadovaujasi Etikos normomis. 

14. Programoje numatytoms priemonėms įgyvendinti sudaromas vienerių metų priemonių planas, 

kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus ir vykdytojus. 



15. Atsižvelgiant į kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas ir rekomendacijas, metinę 

komisijos ataskaitą, kitą reikšmingą informaciją, programa ir jos įgyvendinimo priemonių 

planas gali būti peržiūrimi iki einamųjų metų pabaigos. 

16. Komisijos, įgaliotos vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pirmininkas kartą per metus, 

ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 15 dienos, pateikia lopšelio-darželio direktoriui 

ataskaitą apie Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą ir 

komisijos veiklą. Ataskaita viešai paskelbiama informaciniame stende, bendruomenės 

susirinkime ir įstaigos internetiniame puslapyje. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

17. Ši Tvarka bus skelbiama Plungės lopšelio-darželio „Vyturėlis“ informaciniame stende bei 

internetinėje svetainėje http://www.vyturelis.plunge.lm.lt/.  

18. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. Jos įgyvendinimo 

kontrolę vykdo direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.  

19. Lopšelio-darželio atsakingi asmenys su programa pasirašytinai supažindina visus įstaigos 

darbuotojus.  
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