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PATVIRTINTA 

Šalčininkų lopšelio-darželio 

„Vyturėlis 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d.  

įsakymu Nr. VI-74 

 
 

ŠALČININKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau tekste 

– Aprašas) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso 

organizavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę 

Šalčininkų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“: 

2. Apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 

2.1. Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad lopšelyje-darželyje, įgyvendinant jai 

nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas ar kitas su korupcija susijusias veikas; 

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

3. Šalčininkų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

3.1.  Korupcijos prevencijos kontrolės ir priežiūros vykdymas; 

3.2. Veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir 

vertinimas; 

3.3. Viešųjų ir privačių interesų derinimas, užtikrinimas, kad priimant sprendimus 

pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir 

užkirsti kelią korupcijai ir apgaulei lopšelio-darželio veikloje; 

3.4. Pranešimų, skundų, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemonių taikymas 

jiems pasitvirtinus; 

3.5. Savo kompetencijos neviršijimas; 

3.6. Problemų išankstinis nuspėjimas ir jų pašalinimas; 

3.7. Atliekamos veiklos ir sudaromų sandorių dokumentavimo reikalavimų laikymasis; 

3.8. Lopšelio-darželio kontrolę vykdančių institucijų išvadų vertinimas; 

3.9. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Lopšelio-darželio nuostatų, kitų 

dokumentų, susijusių su įstaigos veikla, laikymasis; 

3.10. Lopšelio-darželio darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos vertinime; 

3.11. Visuomenės informavimas ir kt. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

4. Lopšelyje - darželyje asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę 

koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 

4.1 Lopšelio-darželio darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos vertinime; 

4.2 Visuomenės informavimas ir kt. 
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                IV SKYRIUS 

VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

5. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Lopšelyje-darželyje atliekama veiklos 

sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas: 

5.1. viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė; 

5.2. efektyvus Lopšelio –darželio biudžeto naudojimas: 

5.2.1. lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto; 

5.2.2. 2 procentų tikslinis panaudojimas;; 

5.3. vaikų maitinimo organizavimas  

5.4. asmenų įdarbinimas; 

5.5. viešų ir privačių interesų derinimas (deklaravimas) lopšelyje-darželyje; 

5.6. turto (žemės sklypų, pastatų ir statinių) ir įstaigai priskirtos valstybinės žemės ir kito 

valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas; 

6. Asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, pateikia direktoriui 

pasiūlymus ir, vadovaudamiesi korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo kriterijais, atlieka 

analizę ir įvertinimą iki einamųjų metų pabaigos. 

7. Veiklos analizę ir vertinimą lopšelyje-darželyje atlieka direktoriaus įgalioti asmenys vykdyti 

korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. 

8. Įgalioti asmenys pateikia lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo aprašymus ir išvadas direktoriui, kuris ne vėliau kaip 

iki biudžetinių metų galo priima sprendimus dėl pateiktos informacijos bei siūlymų įgyvendinimo. 

9. Įgalioti asmenys Lopšelio-darželio išvadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo tikimybė pateikia Darželio tarybai. 

 

V SKYRIUS  

ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS  PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

10. Korupcijos prevencijos Programos priemonių planus tvirtina  Darželio direktorius, suderinus su 

Darželio taryba. 

11.  Korupcijos prevencijos Programos priemonių vykdytojai kiekvienais metais iki sausio 1 dienos 

pateikia analizę už Programos priemonių įgyvendinimo organizavimą ir kontrolę atsakingiems asmenims. 
12. Lopšelio - darželio asmenys, įgalioti vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę,  apibendrina 

informaciją apie priemonių įgyvendinimą ir  kiekvienais metais iki vasario 1 d. teikia išvadas Lopšelio -

darželio Tarybai. 
13.  Korupcijos prevencijos programos priemonių planas ir analizė skelbiami Lopšelio -

darželio  tinklapyje https://www.salcininkuvyturelis.lt 

VI SKYRIUS 

INFORMACIJA APIE ASMENIS, ĮGALIOTUS VYKDYTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMĄ 

 

14. Informaciją apie asmenis įgaliotus vykdyti korupcijos prevencijos programą ir jos priemones, teikia 

Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais. 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15.  Šio aprašo nuostatas įgyvendina Darželio darbuotojai; 

16. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Darželio direktorius. 
 

 

 

 

 

 

https://www.salcininkuvyturelis.lt/
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                                                                                                                    PARVIRTINTA 

                                                            Šalčininkų  lopšelio-darželio 

                                                                                    „Vyturėlis“ direktoriaus  

2018 m. gruodžio 27 d. 

                                             įsakymu Nr. V-82 

 

ŠALČININKŲ  LOPŠELIO-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil.Nr. 

 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

 

1. 

2019-2021 m. korupcijos prevencijos 

plano numatymas. 

Sausis  

Natalija Kazlauskienė 

2. Viešųjų pirkimų vykdymas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, bei jo pakeitimais 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotoja ūkiui 

3 Privačių interesų deklaracijų teikimas Kartą per mėn. Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

4. Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį 

„Vyturėlis“ grupių komplektavimas 

vadovaujantis savininko nustatyta tvarka 

Nuolat 

 

Direktorius 

 

5. Lopšelio-darželio „Vyturėlis“ internetinėje 

svetainėje www.salcininkuvyturelis.lt 

įstaigos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo 2020-2023 m. priemonių 

planą; laisvų vietų skelbimas dėl priėmimo 

į lopšelį-darželį. 

Kartą per mėn. Direktorius 

6. Teikiamų paslaugų teikimas bei 

atnaujinimas skelbiant viešai 

Nuolat Direktorius 

7. 2 proc. pajamų lėšų panaudojimo ataskaita 

vaikų tėveliams. 

Pagal poreikį Direktorius 

8. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas 

bei teisines atsakomybės priemones 

Kiekvienais 

metais 

Direktorius 

9. Darbuotoju dalyvavimas antikorupcinio 

švietimo mokymuose.. 

Kiekvienais 

metais 

Direktorius 

10.  Įstaigos biudžeto lėšas naudoti pagal 

paskirtį. 

Finansines ataskaitas teikti viešai. 

Pagal patvirtintus 

steigėjo grafikus 

Direktorius 

11. Gavus informaciją apie galimą korupcinę 

veiklą informuoti vadovą. 

Nuolat Natalija Kazlauskienė 

12. Viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje analizė Kiekvienais 

metais 

Direktorius 

13. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas 

bei teisinės atsakomybės priemonių 

Kasmet Direktorius 

 

    
 

http://www.salcininkuvyturelis.lt/
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