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Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 

korupcijos prevencijos  2022-2024 metų programos 

priedas  

 

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „VAIVORYKŠTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022-2024 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS  

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Priemonės 

vykdytojai 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminai 

Priemonės tikslas ir 

laukiami rezultatai 

Priemonės 

vertinimo kriterijai 

Finansavimas 

Uždaviniai: 

1. atlikti Lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymą ir korupcijos pasireiškimo jose 

įvertinimą; 

2. užtikrinti skaidrų korupcijos rizikos valdymą Lopšelyje-darželyje; 

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

1. Atlikti Lopšelio-darželio veiklos 

sričių, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymą ir korupcijos 

pasireiškimo jose įvertinimą 

Direktorius Kiekvienų metų III 

ketvirtis 

Nustatytos veiklos sritys, 

kuriose yra didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

parengta korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymo išvada 

Parengta motyvuota 

išvada 

Lėšos 

nereikalingos 

2. Viešai skelbti  Privačių interesų 

registre Lopšelio-darželio 

direktoriaus ir direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui pareigas, 

viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas  

Direktorius Per 30 kalendorinių 

dienų nuo pareigos 

atsiradimo dienos, 

pasikeitus 

duomenims, 

informaciją 

atnaujinti per 30 

kalendorinių dienų 

nuo pasikeitimo 

Padidintas gyventojų 

pasitikėjimas Lopšeliu-

darželiu ir jose einančiais 

pareigas asmenimis, laiku ir 

tinkamai pateikiant 

Savivaldybės biudžetinių 

įstaigų interneto svetainėje 

Viešųjų ir privačių interesų 

deklaracijas. 

Paskelbtų viešųjų ir 

privačių interesų 

deklaracijų skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

3. Tvirtinti, peržiūrėti ir atnaujinti 

kovos su korupcija programas, 

Lopšelio-

darželio 

Kiekvienų 

kalendorinių metų I 

Didesnis Lopšelio-darželio 

veiklos skaidrumas ir 

Parengta ir 

atnaujinta programa 

Lėšos 

nereikalingos 



skatinti korupcijos prevencijos 

iniciatyvas ir jų viešinimą 

korupcijos 

prevencijos  

komisija 

 

ketvirtis atskaitingumas visuomenei. 

Nustatytų korupcijos rizikos 

veiksnių mažinimas ir 

šalinimas 

4. Informuoti visuomenę apie 

vykdomą Korupcijos prevencijos 

komisijos veiklą, Lopšelio-

darželio interneto svetainėje 

www.mld.vaivorykste.lt  skiltyje 

„Korupcijos prevencija“ paskelbti 

ataskaitą apie Korupcijos 

prevencijos programos įvykdymą. 

Lopšelio-

darželio 

korupcijos 

prevencijos 

komisija 

 

Kiekvienų 

kalendorinių metų I 

ketvirtis 

Bendruomenė atsakingai 

supažindinta su Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės 

galimybėmis bei programos 

rezultatyvumu 

Paskelbtų posėdžių, 

jų darbotvarkių, 

protokolų skaičius, 

laiku paskelbta 

ataskaita 

Lėšos 

nereikalingos 

II. Tikslas - diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo. 

Uždaviniai:  

1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Lopšelio-darželio darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi; 

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

3. gerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo srityje; 

4. didinti visuomenės pasitikėjimą Lopšeliu-darželiu, skaidriai ir atsakingai naudojant lėšas; 

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

5. Lopšelio-darželio interneto 

svetainėje skelbti informaciją 

apie darbuotojų  komandiruotes,  

taip pat informaciją apie laisvas 

nuolatinio pobūdžio darbo vietas 

Direktorius  Nuolat atnaujinti 

informaciją 

pasikeitus 

duomenims, esant 

rengiamiems 

konkursams ir 

laisvoms 

darbuotojų, 

dirbančių pagal 

darbo sutartis, 

pareigybėms 

Viešumas, skaidrumas, 

siekiant didinti Marijampolės 

savivaldybės gyventojų 

pasitikėjimą, visuomenės 

nariams  suteikiama galimybė 

pretenduoti užimti laisvas 

pareigas 

Organizuotų 

komandiruočių,  

laisvų darbo vietų  

skelbimų skaičius 

Lėšos 

nereikalingos 

6. Lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje viešai skelbti 

informaciją apie surinktą ir 

panaudotą 1,2 proc. gyventojų 

pajamų mokestį 

Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

Iki kiekvienų 

kalendorinių metų 

sausio 31 d.  

Internetinėje svetainėje 

paskelbta informacija apie 1,2 

proc. gyventojų pajamų 

mokesčio surinkimą ir 

panaudojimą, sąžiningas, 

skaidrus ir tinkamas gaunamų 

lėšų panaudojimas, 

Internetinėje 

svetainėje laiku 

paskelbta išsami 

informacija apie 1,2 

proc. gyventojų 

pajamų mokesčio 

dydį ir panaudojimą 

Lėšos 

nereikalingos 



užtikrinant atskaitingumą 

gyventojams 

7. Lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje viešai skelbti apie tėvų 

mokamo mokesčio įstaigos 

reikmėms panaudojimą 

Direktorius, 

vyr. 

buhalteris 

Iki kiekvienų 

kalendorinių metų 

sausio 31 d. 

Internetinėje svetainėje 

paskelbta informacija apie 

surenkamo mokesčio įstaigos 

reikmėms panaudojimą, 

užtikrinant įstaigos 

atskaitingumą gyventojams 

bei ugdant pasitikėjimą 

įstaigos veikla 

Internetinėje 

svetainėje laiku 

paskelbta išsami 

informacija apie 

surenkamo mokesčio 

įstaigos reikmėms 

panaudojimą 

Lėšos 

nereikalingos 

8. Užtikrinti, kad interesantai turėtų 

galimybę pareikšti savo nuomonę 

el. p. 
korupcija.vaivorykste@gmail.com 

apie juos aptarnavusių Lopšelio-

darželio darbuotojų elgesį 

Direktorius, 

korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

pirmininkas 

Kiekvienų 

kalendorinių metų I 

ketvirtis 

Gyventojams suteikta 

galimybė anonimiškai 

informuoti apie jų 

aptarnavimą, Lopšelio-

darželio darbuotojų etiškas ir 

kompetentingas elgesys 

užtikrins pasitikėjimą įstaiga 

Gautų teigiamų ir 

neigiamų pranešimų 

skaičiaus santykis 

Lėšos 

nereikalingos 

9. Sistemingai atnaujinti dokumentų 

valdymo informacinę sistemą, 

siekiant gerinti Lopšelio-darželio 

rengiamų dokumentų kokybę ir 

prieinamumą 

Direktorius 

 

 

 

 

Kiekvienais 

kalendoriniais 

metais 

 

 

Lopšelio-darželio darbuotojai 

naudojasi dokumentų 

valdymo sistema, gerėja 

informacijos pateikimo 

kokybė ir sklaida 

Parengtų dokumentų 

atnaujinimo skaičius 

 

 

Lėšos 

nereikalingos 

10. Skelbti Lopšelio-darželio 

sudarytas pirkimo sutartis, 

pirkimo sutarčių pakeitimus bei 

laimėjusio dalyvio pasiūlymus, 

išskyrus konfidencialią 

informaciją, Centrinėje viešųjų 

pirkimų informacinėje sistemoje 

 

Lopšelio-

darželio 

direktoriaus 

įgalioti 

pirkimų 

organizatoriai  

Per 15 dienų nuo 

viešojo pirkimo 

sutarties sudarymo 

ar pakeitimo, bet ne 

vėliau kaip iki 

pirmojo mokėjimo 

pagal viešojo 

pirkimo sutartį 

pradžios 

 Skaidriai vykdomos viešųjų 

pirkimų procedūros 

Lopšelyje-darželyje, 

užtikrintas visuomenės 

pasitikėjimas įstaiga 

Sudarytų pirkimo 

sutarčių, pirkimo 

sutarčių pakeitimų 

bei laimėjusių 

dalyvių 

pasiūlymų  bei 

paskelbtos 

informacijos apie 

pirkimo sutarčių, 

pirkimo sutarčių 

pakeitimų bei 

laimėjusių dalyvių 

pasiūlymus skaičiaus 

santykis 

Lėšos 

nereikalingos 

mailto:korupcija.vaivorykste@gmail.com


III. Tikslas-skatinti antikorupcinį švietimą. 

Uždaviniai: 

1. įgyvendinti antikorupcinį ugdymą; 

2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti Lopšelio-darželio bendruomenę įsijungti į antikorupcinę veiklą; 

3. šviesti Lopšelio-darželio bendruomenę antikorupcinėmis temomis. 

11. Įgyvendinti antikorupcinį ugdymą 

Lopšelyje-darželyje 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Lopšelio-

darželio 

korupcijos 

prevencijos 

komisija, 

pedagogai 

Per kiekvienus 

kalendorinius 

metus 

Bendruomenės nepakantumas 

korupcijos apraiškoms-

korupcijos apraiškų nuolatinis 

mažėjimas 

Ne mažiau kaip 2 

antikorupcinio 

ugdymo renginiai 

Lopšelyje-darželyje 

Lėšos 

nereikalingos 

12. Skatinti visuomenę dalyvauti ir 

įsitraukti į antikorupcinę veiklą, 

organizuojant renginius, skirtus 

antikorupciniam švietimui 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Lopšelio-

darželio 

korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Per kiekvienus 

kalendorinius 

metus 

Korupcijos apraiškų bei 

galimybių atsirasti korupcijai 

nuolatinis mažėjimas, 

neigiamos nuomonės apie 

korupciją stiprėjimas, 

įtraukiant visuomenę 

1 renginys, skirtas 

antikorupciniam 

švietimui 

Reikalingos 

papildomos 

lėšos 

13. Inicijuoti, organizuoti ir skatinti 

dalyvauti  kursuose, mokymuose, 

susijusiuose su antikorupcine 

veikla, Lopšelio-darželio 

darbuotojus 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

Lopšelio-

darželio 

korupcijos 

prevencijos 

komisijos 

nariai 

Per kiekvienus 

kalendorinius 

metus 

Įstaigos darbuotojų 

antikorupcinis sąmoningumas 

ir netolerancija korupcijos 

reiškiniams-korupcijos kaip 

reiškinio nykimas 

Ne mažiau kaip 3 

įstaigos darbuotojų 

dalyvavimas 

kursuose, 

mokymuose 

Reikalingos 

papildomos 

lėšos 

 


