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ŠIAULIŲ LOPŠELIO–DARŽELIO ,,GINTARĖLIS“  

2020-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ 2020-2023 metų korupcijos Prevencijos 

programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

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

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu        

Nr. 2-185, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą, „Šiaulių miesto 

savivaldybės korupcijos prevencijos 2019-2022 metų programa“, ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.  

2. Šioje Programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose 

teisės aktuose.  

3. Programa skirta korupcijos prevencijai Šiaulių lopšelyje–darželyje ,,Gintarėlis“ 

(toliau– lopšelis-darželis).  

4. Programos tikslas - užtikrinti korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje, siekti 

kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis 

atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina 

korupcijos sklaidą lopšelyje-darželyje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti lopšelio-darželio 

bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti paramą korupcijos prevencijos 

priemonėms įgyvendinti.  

5. Programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.  

6. Programa parengta 4 metų laikotarpiui ir įgyvendinama Programos priede pateiktą 

Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

7. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką. 

 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Programos tikslai:  

8.1. Formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

8.1. Atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti ir jas šalinti. 

9. Programos uždaviniai: 

9.1. mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

9.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai lopšelyje-darželyje būtų skaidrūs, 

atviri ir prieinami lopšelio-darželio bendruomenei; 

9.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą lopšelyje-darželyje, supažindinti su 

korupcijos reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis; 

9.4. skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams; 

9.5. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui 

pilietinę poziciją; 
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9.6. sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos 

prevencijos klausimais. 

 

 

III SKYRIUS 

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

10. Siekiami rezultatai:  

10.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;  

10.2. padidinti nepakantumą korupcijai;  

10.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą lopšelyje-darželyje;  

10.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą lopšeliu-darželiu. 

11. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės 

rodikliais:  

11.1. korupcijos paplitimo mažėjimu lopšelyje-darželyje;  

11.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;  

11.3. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;  

11.4. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų lopšelio-darželio darbuotojų korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų skaičiumi;  

11.5. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio 

nusikaltimus skaičiumi ir santykiu;  

11.6. specialių pranešimų pasitarimuose, darbo posėdžiuose skaičiumi.  

12. Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano (priedas) priemonė 

vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus. 

 

 

VI SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

13. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas 

(priedas), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir 

pabaiga.  

14. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako 

priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

15. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakinga lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos darbo grupė. 

16. Lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programą tvirtina lopšelio-darželio 

direktorius. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą. 

18. Programa skelbiama lopšelio-darželio internetinėje svetainėje. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

  

 

 




