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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos prevencijos 

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

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

miesto savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programa ir kitais teisės aktais, 

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

 2. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas: 

 2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant 

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams. 

 2.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstama veika – kyšininkavimas, papirkimas, kita 

nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: 

piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais, dokumentų klastojimas, 

sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės 

paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 

legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklą ar kitos veikos, kurių metu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo. 

 3. Programa grindžiama korupcijos prevencija, lopšelio-darželio darbuotojų antikorupciniu 

švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir 

sąlygas.  

 4. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja lopšelio-darželio direktoriaus 

sprendimu sudaryta Korupcijos prevencijos komisija. 

 5. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti 

visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimui. 

 7. Programa nustato pagrindinius kovos su korupcija tikslus ir uždavinius, korupcijos 

prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje ir reglamentuoja 

korupcijos prevencijos priemonių taikymą. 

 

II. APLINKOS ANALIZĖ 

 

 8. Lopšelyje-darželyje veikia antikorupcinius teisės aktus atitinkanti korupcijos prevencijos 

sistema – vykdomi teisės aktų reikalavimai, antikorupcinis švietimas ir informavimas, sudaryta 

Korupcijos prevencijos komisija. 

 9. Analizuojant lopšelio-darželio administracijos veiklą ir vertinant išorinius ir vidinius 

veiksnius, nustatytos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas: 

 9.1. priimant vaikus į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes;  

 9.2. organizuojant vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje; 

 9.3. formuojant lopšelio-darželio darbuotojų personalą;  

 9.4. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;  
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 9.5. panaudojant lėšas, deleguotas iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos 

struktūrinių fondų, tėvų 2% pajamas; 

 9.6. nustatant pažeidimus, surašant protokolus ir skiriant nuobaudas.  

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI  

 

 10. Korupcijos prevencijos tikslai yra: 

 10.1. didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas lopšelyje-darželyje. 

 10.2. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas lopšelio-darželio darbuotojams pasinaudoti 

tarnybine padėtimi; 

 10.3. plėtoti antikorupcinį švietimą. 

 11. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekti numatomi tokie uždaviniai: 

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

 11.2. įtraukti į korupcijos prevenciją visą lopšelio-darželio bendruomenę; 

 11.3. apibrėžti elgesį, prieštaraujantį teisės normoms ir palankų korupcijai; 

 11.4. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų poveikį; 

 11.5. skatinti darbuotojų antikorupcinį švietimą; 

 11.6. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą. 

 

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, VERTINIMAS,  

ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

 12. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią, palankių korupcijai sąlygų 

atsiradimui lopšelyje-darželyje. 

 13. Programos tikslo ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir 

kokybės rodikliais:  

 13.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;  

 13.2. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio pažeidimus, skaičiaus pokyčiu;  

 13.3. organizuotų antikorupcinių švietimo priemonių ir dalyvių juose skaičiumi. 

 14. Už antikorupcinių veiksmų kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos 

srityje pagal kompetenciją atsako Korupcijos prevencijos komisija ir lopšelio-darželio direktorius. 

 15. Lopšelio-darželio darbuotojai, kiti bendruomenės nariai gali teikti savo pasiūlymus dėl 

programos keitimo ar/ir papildymo lopšelio-darželio direktoriui ir/ar Korupcijos prevencijos  

komisijai lopšelio-darželio interneto svetainės www.boruzele-alytus.lt/ skiltyje „Klausimai“, 

telefonu, elektroniniu paštu atvirai ar anonimiškai. 

 16. Lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą rengia 

Korupcijos prevencijos komisija, atsižvelgdama į lopšelio-darželio bendruomenės pasiūlymus. 

Programos plano svarstymas vyksta Korupcijos prevencijos komisijos posėdyje, vėliau jis teikiamas 

tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui. 

  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Programa įsigalioja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

 18. Programa skelbiama lopšelio-darželio interneto svetainėje www.boruzele-alytus.lt skiltyje 

„Korupcijos prevencija“. 

 19. Už Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys Programoje nustatytų 

reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 
   

________________________ 

 

 

http://www.boruzele-alytus.lt/sk%20klausimai-pageidavimai-skundai
http://www.boruzele-alytus.lt/
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          Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  

          Korupcijos prevencijos programos  

          1 priedas  
 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

 ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdytojai 

Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

1. Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės analizę ir išskirti 

veiklos sritis, kuriose egzistuoja 

korupcijos pasireiškimo tikimybė.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Kasmet  Nustatytos konkrečios 

veiklos sritys, kuriose 

galimas korupcijos 

pasireiškimas  

2. Rengti korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių planą ir jo pakeitimus.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Esant 

poreikiui  

Korupcijos prevencijos 

priemonių vykdymas 

pagal parengtą ir 

patvirtintą planą  

3. Viešai paskelbti korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

lopšelio-darželio interneto 

svetainėje.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Nedelsiant  Užtikrinti korupcijos 

prevencijos priemonių 

viešumas  

4. Lopšelio-darželio darbuotojus 

supažindinti su korupcijos 

prevencijos įstatymu, paskelbta 

korupcijos prevencijos programa 

bei jos įgyvendinimo priemonių 

planu.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Kasmet,  

po atliktų 

pakeitimų  

Aukštas darbuotojų 

pilietinės sąmonės lygis, 

nepakantumas korupcijai  

5. Sudaryti sąlygas pranešti apie 

korupcijos apraiškas ar įtarimus 

telefonu, elektroniniu paštu 

atvirai ar anonimiškai.  

Direktorius, 

korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Nuolat  Visuomenės nariai žinos, 

kur kreiptis susidūrus su 

korupcinio pobūdžio 

veikomis  

6. Ugdyti antikorupcinę kultūrą, 

mokyti darbuotojus korupcijos 

prevencijos klausimais.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Nuolat  Aukštas darbuotojų 

pilietinės sąmonės lygis, 

nepakantumas korupcijai  

7. Nagrinėti pareiškimus, skundus 

dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų; nedelsiant 

informuoti lopšelio-darželio 

direktorių.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

Gavus 

skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą  

Savalaikis reagavimas ir 

nustatytų priemonių 

įvykdymas  

8. Kontroliuoti ir koordinuoti 

korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimą, prireikus teikti 

pasiūlymus lopšelio-darželio  

direktoriui dėl jos pakeitimų.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

 

Nuolat Savalaikis korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių vykdymas  

 

9. Viešinti viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro ir supaprastinto 

atviro konkurso būdu: su pirkimų 

procesu susijusius neslaptus 

duomenis, didinti pirkimų, 

vykdomų per CVP IS, skaičių.  

Viešųjų pirkimų 

komisijos 

pirmininkas  

 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

procedūrų aiškumas ir 

skaidrumas  
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10. Viešinti informaciją apie laisvas 

darbo vietas.  

Direktorius  

 

Nuolat Administracinių 

procedūrų aiškumas ir 

skaidrumas  

11. Viešinti informaciją apie laisvas 

vietas lopšelio-darželio 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo grupėse.  

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui  

Kartą per 

ketvirtį  

 

Administracinių 

procedūrų aiškumas ir 

skaidrumas  

12. Prireikus bendradarbiauti ir 

keistis informacija, kurios reikia 

korupcijos prevencijai ir 

kontroleri užtikrinti, su kitomis 

valstybės ar savivaldybių 

įstaigomis ir jose dirbančiais 

asmenimis, vykdančiais 

korupcijos prevencijos kontrolę.  

Korupcijos 

prevencijos 

komisija  

 

Esant 

poreikiui, 

direktoriaus 

leidimu  

 

Korupcijos prevencija, 

nepakantumas korupcijai  

 

13. Antikorupcinio švietimo temas 

integruoti į priešmokyklinio 

ugdymo programą.  

Priešmokyklinio 

ugdymo 

pedagogai.  

Nuolat  

 

Ugdytinių pilietinės 

sąmonės formavimas, 

skatinant nepakantumą 

korupcijai  

 
14. Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną  

 Gruodžio  

9 d.  

 
________________________ 
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          Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“  

          Korupcijos prevencijos programos  

          2 priedas  

 

 

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS KOMISIJA 

 

 

Eil. 

Nr. 
Vardas pavardė Telefono numeris Elektroninis paštas 

1.    

2.    

3.    

 

 


