
MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“  KORUPCIJOS 

 

PREVENCIJOS  PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

2020–2023 m. 
 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiamas 

rezultatas 

1. Paskirti asmenis, atsakingus 

už korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Direktorė Meilutė 

Paulauskaitė 

2020–2023 m. 

 
 

Bus išaiškinta 

galimos korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

2. Nustatyti galimos  

korupcijos pasireiškimo 

veiklos sritis lopšelyje-

darželyje. 

Direktorė  

M. Paulauskaitė, 

korupcijos 

prevencijos 

vykdymo grupė 

2020–2023 m. 
 IV ketvirtis 

Parengta išvada 

apie korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybę sudarys 

galimybę nustatyti 

rizikos sritis ir 

taikyti prevencines 

priemones 

3. Vykdyti asmenų, siekiančių 

eiti pareigas lopšelyje-

darželyje, priėmimo į 

pareigas tikrinimo tvarką, 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymais. 

 

Direktorė 

M. Paulauskaitė 

Prieš skiriant į 

pareigas 

 

2020–2023 m. 
   

Įvertinus asmens 

patikimumą, 

mažinama 

korupcijos 

pasireiškimo 

lopšelyje-darželyje 

tikimybė 

4. Sudaryti galimybę pateikti 

darželio vaikų tėvams 

anonimines anketas apie 

aptarnavimo kultūrą, 

suteiktų paslaugų kokybę, 

galimas korupcinio pobūdžio 

apraiškas  

lopšelyje-darželyje 

Korupcijos 

prevencijos 

vykdymo grupė 

 

Kartą metuose 

Parengtoje 

ataskaitoje bus 

nustatytas galimos 

korupcijos 

pasireiškimo sritys 

5. Nagrinėti skundus dėl 

lopšelio-darželio darbuotojų 

veiklos, esant korupcijos 

pasireiškimo rizikai. 

Direktorė 

M. Paulauskaitė 

Gavus skundą Padidės 

pasitikėjimas 

lopšelio-darželio 

veikla vykdant 

antikorupcines 

priemones 

6. Informuoti visuomenę apie 

nustatytas korupcijos 

apraiškas ir priimtus 

sprendimus. 

Direktorė 

M. Paulauskaitė 

Gavus 

informaciją 

Padidės 

pasitikėjimas 

lopšelio-darželio 

veikla vykdant 

antikorupcines 

priemones, 

darbuotojai ir kiti 

asmenys bus 

skatinami pranešti 

apie pasitaikančias 

negeroves 



7. Viešuosius pirkimus vykdyti 

vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu. 

Direktorė  

M. Paulauskaitė, 

viešųjų pirkimų 

organizatoriai 

Nuolat Mažės korupcijos 

pasireiškimo 

galimybės 

8. Vaikų priėmimą į lopšelį-

darželį ir grupių 

komplektavimą vykdyti 

vadovaujantis steigėjo 

nustatyta tvarka. 

Direktorė M. 

Paulauskaitė 

Nuolat Padidės bendras 

pasitikėjimas 

lopšelio-darželio 

veikla 

9. Lopšelio-darželio biudžeto 

lėšas naudoti pagal 

patvirtintas sąmatas. 

2 procentų pajamų lėšas 

naudoti pagal lopšelio-

darželio tarybos priimtą 

sprendimą. 

Direktorė 

M. Paulauskaitė, 

Vyr. buhalterė 

Loreta Šulcienė 

Nuolat Visapusiškai bus 

vertinama 

korupcijos 

pasireiškimo rizika 

10. Skelbti informaciją apie 

įvairių fondų ir programų 

finansuojamus projektus 

lopšelio-darželio interneto 

svetainėje 

Korupcijos 

prevencijos 

vykdymo grupė 

Nuolat Padidės galimybė 

užkirsti kelią  

galimai korupcijai 

11. Organizuoti antikorupcinių 

reklaminių šūkių parodą  

„Korupcijai ne...“ 

Korupcijos 

prevencijos 

vykdymo grupė 

Gruodžio 9 d. 

(korupcijos 

dienai paminėti). 

Padidės galimybė 

užkirsti kelią  

galimai korupcijai 

 


