
PATVIRTINTA 

Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 

direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d.  

įsakymo Nr. V-101 

 

KALVARIJOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 2019-2021 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ 2019-2021 metų  korupcijos prevencijos  

programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Seimo Antikorupcijos komisijos įstatymu, Kalvarijos savivaldybės 2019-2021 metų 

korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 22 

d. sprendimu Nr. T-199 „Dėl Kalvarijos savivaldybės korupcijos prevencijos 2019‒2021 metų 

programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo,  Kalvarijos vaikų lopšelio-

darželio „Žilvitis“ direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-95 „Dėl Kalvarijos vaikų 

lopšelio-darželio „Žilvitis“ antikorupcijos komisijos sudarymo“. Programoje numatytos priemonės 

siejamos su socialinių problemų sprendimu, korupcijos  apraiškų prevencija ir neišvengiamos 

atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimu. Programa pagrįsta visuotinai 

pripažintais elementais: prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, visuomenės švietimu ir jos parama. 

2. Lopšelio-darželio 2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa yra korupcijos 

prevencijos priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti 

įstaigoje. 

3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos 

prevencijos kontrolę įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, 

užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešą  lopšelio-darželio darbuotojų veiklą. 

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

informavimas.  

5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir lopšelio-darželio darbuotojų 

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

priežastis ir sąlygas. 

6. Programa sudaroma 3 metams, ją tvirtina Kalvarijos lopšelio-darželio direktorius.  

 

II SKYRIUS 

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

7. Lopšelio-darželio veiklos situacijos analizė atliekama, vadovaujantis strateginio 

planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių 

analizę. 

8. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, lopšelyje-darželyje korupcija galima šiose 

veiklos srityse: 

8.1. formuojant lopšelio-darželio darbuotojų personalą; 

8.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

8.3. priimant vaikus į lopšelį-darželį; 

8.4. organizuojant vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje; 

8.5. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

9. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 



9.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 

asmens teisių laisvių apsaugą; 

9.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos 

darbuotojai; 

9.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

9.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinamas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Programos tikslai: 

10.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; 

10.2. sukurti  ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, 

skatinančią plėtoti ryšius tarp lopšelio-darželio administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti prielaidas 

pasinaudoti tarnybine padėtimi. 

11. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra: 

11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

11.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

11.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

lopšelio-darželio bendruomenei; 

11.4. įtraukti į korupcijos prevenciją bendruomenę, ugdyti bendruomenės narių pilietinį 

sąmoningumą ir nepakantumą korupcijai; 

11.5. stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis; 

11.6. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus 

 

 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS,  

ATSKAITOMYBĖ IR KONTROLĖ 

 

13. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas 

Nr.2), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir 

pabaiga. 

14. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo lopšelio-darželio direktorius ir 

antikorupcijos komisija. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 

16. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti atsakingi 

asmenys. 

17. Programa skelbiama lopšelio-darželio internetinėje svetainėje www.zilvitiskalvarija.lt  

  

______________________ 

 

 

 

http://www.zilvitiskalvarija.lt/

