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KĖDAINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PURIENA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMA 2021–2023 METAMS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kėdainių lopšelio-darželio „Puriena“ (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos prevencijos 

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

2002-05-28 įstatymu Nr. IX-904 (su visomis aktualiomis redakcijomis) ir skirta užtikrinti, kad būtų 

vykdomi korupcijos prevenciją nustatančių teisės aktų reikalavimai įstaigoje.  

2. Šios programos tikslas nustatyti pagrindinius kovos su korupcija lopšelyje-darželyje 

tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos 

prevencijos srityje ir plėtoti antikorupcinę veiklą. 

3. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

4. Šioje programoje numatytomis priemonėmis įstaigos bendruomenė skatinama reikšti 

nepakantumą korupcijai, remti korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą įstaigoje. Todėl 

rengiamos korupcijos prevencijos priemonės planuojamos nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės. 

  

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU 

POŽIŪRIU 

 

5. Analizuojant lopšelio-darželio veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius 

kaip stipriąją įstaigos pusę, mažinančią korupcijos pasireiškimo tikimybę, galima pažymėti tokius 

aspektus:  

5.1. Įstaigos administracija, planuodama veiklą ir vykdydama metinius veiklos planus bei 

priimdama svarbius sprendimus informuoja įstaigos bendruomenę ir ją įtraukia į sprendimų 

priėmimo ir įgyvendinimo procesą. 

6. Analizuojant lopšelio-darželio veiklos situaciją ir vertinant išorinius ir vidinius veiksnius 

kaip silpnąją įstaigos veiklos pusę, turinčią įtakos korupcijai pasireikšti, galima pažymėti tokius 

aspektus:  

6.1. Nėra nuolat analizuojamas bendruomenės narių pasitenkinimas įstaigos teikiamomis 

paslaugomis.  

 

III SKYRIUS 

 PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

7. Programos tikslai:  

7.1. Įgyvendinti veiksmingą korupcijos prevencijos priemonių sistemą;  

7.2. Užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą;  

7.3. Šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas įstaigos darbuotojams pasinaudoti tarnybine 

padėtimi;  

7.4. Organizuoti švietimą įstaigoje apie korupcijos prevencijos principų taikymą.  

8. Programos uždaviniai:  

8.1. Atskleisti priežastis, sudarančias palankias sąlygas korupcijai atsirasti lopšelyje-

darželyje;  



8.2. Informuoti ir į svarstymo bei sprendimų priėmimo procesą įtraukti įstaigos 

bendruomenę, teikiant kokybiškas ugdymo paslaugas ir siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą;  

8.3. Užtikrinti efektyvią korupcijos prevencijos ir priežiūros vykdymo bei kontrolės sistemą.  

8.4. Užtikrinti ugdymo įstaigos sprendimų priėmimo ir paslaugų teikimo viešumą, 

skaidrumą ir atskaitingumą;  

8.5. Šviesti įstaigos bendruomenę ir informuoti korupcijos prevencijos klausimais;  

8.6. Nustatyti įstaigoje sritis, kuriose yra palankiausios sąlygos korupcijai atsirasti ir plisti;  

8.7. Korupcijos prevencijos priemones vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją.  

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

9. Už Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, įskaitant šios programos nuostatų 

vykdymą, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje pagal kompetenciją yra 

atsakingas lopšelio-darželio direktorius ar jo įsakymu paskirtas atsakingas asmuo, t. y. korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komisijos pirmininkas, kuris kartu su komisija organizuoja korupcijos 

prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimą bei kontrolę įstaigoje. Komisija už savo 

veiklą atsiskaito lopšelio-darželio tarybai vieną kartą metuose, finansinių metų pabaigoje. 

10. Programai įgyvendinti sudaromas lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kuris nustato įgyvendinimo priemones, vykdytojus, 

įvykdymo laiką bei laukiamą rezultatą ir yra neatskiriama šios programos dalis.  

11. Lopšelio-darželio administracija kasmet išnagrinėja Programos nuostatas bei 

įgyvendinimo priemones ir prireikus atitinkamai koreguoja Programą ir biudžeto lėšas numatytoms 

priemonėms įgyvendinti.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Korupcijos prevencijos programa vykdoma iš įstaigai skirtų savivaldybės biudžeto 

asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.  

13. Korupcijos prevencijos programos nuostatų ir jos priemonių plane numatytų priemonių 

vykdymas įstaigoje yra privalomas. 

14. Ši programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas skelbiami įstaigos internetinėje 

svetainėje www.kedainiaipuriena.lt 
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