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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2020–2023 METAMS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai Vykdymo 

laikas 

Laukiami rezultatai 

1. Supažindinti lopšelio-darželio 

darbuotojus su Korupcijos 

prevencijos programa ir 

priemonių planu 

Direktorius 2020 m. 

rugpjūčio 

mėn. 

Ugdomas 

pilietiškumas ir 

nepakantumas 

korupcijai 

2. Paskelbti Korupcijos prevencijos 

programą ir jos įgyvendinimo 

priemonių planą lopšelio-

darželio internetinėje svetainėje 

Raštinės vedėjas  Viešinama 

informacija apie 

vykdomas 

priemones 

3. Sudaryti sąlygas lopšelio-

darželio darbuotojams dalyvauti 

mokymuose ir seminaruose 

korupcijos prevencijos, 

antikorupcinio ugdymo 

klausimais 

Direktorius Pagal 

poreikį 

2020–2023 

m. 

Pagerės žinių 

kokybė apie 

korupcijos 

prevenciją 

4. Skelbti lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje 

informaciją dėl darbuotojų darbo 

užmokesčio 

Direktorius, 

Raštinės vedėjas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Užtikrinamas 

prieinamumas ir 

skaidrumas 

5. Skelbti finansines ataskaitas 

lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje 

Direktorius, 

Raštinės vedėjas 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Mažinamos 

prielaidos galimam 

korupcijos 

pasireiškimui 

6. Kontroliuoti lopšelio-darželio 

gautų paramos, spec. lėšų 

panaudojimą 

Direktorius Nuolat Užtikrinamas 

skaidrus lėšų 

naudojimas 

lopšelyje-darželyje 

7. Parengti lopšelio-darželio 

direktoriaus metinę ataskaitą  ir 

pristatyti bendruomenei. Teikti 

lopšelio-darželio metų veiklos 

ataskaitą lopšelio-darželio 

tarybai 

Direktorius Sausio mėn. Lopšelio-darželio 

vadovo sprendimai 

atviri, skaidrūs, 

prieinami lopšelio-

darželio 

bendruomenei 

8. Privačių interesų deklaracijų 

pildymas 

Lopšelio-darželio 

vadovai 

Kartą per 

metus 

Užtikrinamas 

skaidrumas 

9. Viešai skelbti informaciją apie 

laisvas darbo vietas lopšelio-

darželio internetinėje svetainėje 

Direktorius, 

Raštinės vedėjas 

Nuolat Bendruomenė 

informuojama apie 

rengiamus 

konkursus, 

užtikrinamas jų 

skaidrumas 
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10. Sudaryti sąlygas bendruomenės 

nariams pranešti lopšelio-

darželio vadovams apie įtarimus 

dėl galimos korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

Direktorius Nuolat  Ugdomas 

pilietiškumas ir 

nepakantumas 

korupcijai 

11. Teisės aktų nustatyta tvarka 

lopšelio-darželio interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

apie numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus ir jų 

rezultatus 

Ūkio dalies 

vedėjas 

Pagal 

poreikį 

Užtikrinamas 

viešųjų pirkimų 

skaidrumas, 

visuomenė 

informuota apie 

planuojamus ir 

įvykdytus pirkimus 

12. Kaip viešumo įrankis 

naudojamas Elektroninis 

dienynas, sudaromos galimybės 

kiekvienam bendruomenės 

nariui gauti jame talpinamą 

informaciją 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui,            

e. dienyno 

administratorius 

Nuolat Bendruomenei 

prieinama 

informacija 

13. Esant būtinybei, papildyti 

lopšelio-darželio korupcijos 

prevencijos programą 

Darbo grupė Pagal 

poreikį 

Veiksminga 

korupcijos 

prevencijos 

programa 
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