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MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 METŲ PROGRAMA  

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ (toliau Lopšelio – darželio) 

korupcijos prevencijos 2022-2024 metų programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis  

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymu 2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-471, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtina Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Marijampolės savivaldybės 2021-

2024 m. korupcijos prevencijos programa. 

2. Programos tikslas – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir 

kontrolę, antikorupcinį švietimą įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos 

politiką, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę Lopšelio-darželio darbuotojų veiklą.  

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas.  

4. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Lopšelio-darželio darbuotojų 

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

priežastis ir sąlygas. 

5. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Lopšelio-darželio  korupcijos 

prevencijos komisijos  pirmininkė, atsakinga už korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

6. Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, 

savo veiklą grindžia, įgyvendindama valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Marijampolės savivaldybės tarybos 

sprendimais, Marijampolės savivaldybės mero potvarkiais, Marijampolės savivaldybės 

administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais.  

7. Kiekvienais metais nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė vienoje iš Lopšelio-

darželio veiklos sričių, teisės aktų nustatyta tvarka ir ataskaita pateikiama Marijampolės 

savivaldybės administracijai. 

8. Lopšelio - darželio darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas 

korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę, Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje 

skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintos Lopšelio-darželio mažos vertės 

viešųjų pirkimų taisyklės, patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo 

tvarka.  

9. Lopšelio-darželio direktorius metinį finansinių ataskaitų rinkinį pateikia Lopšelio-

darželio tarybai ir Marijampolės savivaldybės tarybai.  



10. Lopšelyje-darželyje inicijuojamas bendruomenės antikorupcinis švietimas, 

organizuojant ir rengiant mokymus korupcijos prevencijos klausimais. 

11. Lopšelio-darželio interneto svetainėje  http://vaivoryksteld.lt skiltyje „Korupcijos 

prevencija" skelbiama  informacija,  kur galima anonimiškai kreiptis ir pranešti apie korupcinio 

pobūdžio nusižengimus. 

12. Lopšelio-darželio interneto svetainėje  http://vaivoryksteld.lt korupcijos prevencijos 

skiltyje skelbiama Lopšelio-darželio Programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, šios programos 

įgyvendinimo metinės ataskaitos, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ar pasiūlymai 

korupcijos prevencijos klausimais, atsakingi už korupcijos prevenciją asmenys bei kita aktuali 

informacija. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

13. Pirmasis programos tikslas - atskleisti korupcijos pasireiškimo tikimybę, sąlygas 

korupcijai pasireikšti Lopšelyje-darželyje ir jas šalinti. Uždaviniai pirmajam programos tikslui 

pasiekti: 

13.1. atlikti Lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo jose įvertinimą; 

13.2. užtikrinti skaidrų korupcijos rizikos valdymą Lopšelyje-darželyje; 

13.3. užtikrinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei. 

14. Antrasis programos tikslas - diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti 

didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo. Uždaviniai antrajam programos tikslui 

pasiekti: 

14.1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Lopšelio-darželio darbuotojams pasinaudoti 

tarnybine padėtimi; 

14. 2. didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei; 

14.3. didinti visuomenės pasitikėjimą Lopšeliu-darželiu, skaidriai ir atsakingai naudojant 

lėšas; 

14.4. stiprinti viešųjų pirkimų inicijavimo, organizavimo ir kontrolės vykdymą. 

15. Trečiasis programos tikslas - skatinti antikorupcinį švietimą. Uždaviniai trečiajam 

programos tikslui pasiekti: 

15.1. įgyvendinti antikorupcinį ugdymą; 

15.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Lopšelio-darželio bendruomenę 

įsijungti į antikorupcinę veiklą; 

15.3. šviesti Lopšelio-darželio bendruomenę antikorupcinėmis temomis. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

16. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir 

kokybės rodikliais:  

16.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Lopšelyje-darželyje;  

16.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;  

16.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiumi;  

16.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu. 

 

http://vaivoryksteld.lt/
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V SKYRIUS 

ADMINISTRAVIMAS 

 

17. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), 

kuris nustato įgyvendinimo priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus, priemonių tikslus ir 

laukiamus rezultatus, priemonių vertinimo kriterijus ir yra neatskiriama šios programos dalis. 

18. Lopšelio-darželio darbuotojai ir kiti asmenys gali teikti pasiūlymus korupcijos 

prevencijos komisijai dėl Programos pakeitimo ir papildymo. 

19. Programoje numatytas priemones įgyvendina Lopšelio-darželio direktorius ir 

programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

20. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingi už 

korupcijos prevencijos įgyvendinimą Lopšelyje-darželyje. 

21. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, kartą per metus pateikia 

Lopšelio-darželio direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą. 

22. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Lopšelio-darželio korupcijos prevencijos tvarkos 

aprašas. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

23. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Lopšelio-darželio darbuotojai per 

dokumentų valdymo sistemą „Kontora“.  

24. Už Programos priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje 

Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. 

25. Programa skelbiama Lopšelio-darželio interneto svetainėje  http://vaivoryksteld.lt 

skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

26. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai skelbiama Lopšelio-

darželio interneto svetainėje. 

 

 

_____________________________ 
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