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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO „LINELIS“ 

 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno lopšelio – darželio „Linelis“ (toliau - Darželis) korupcijos prevencijos programa 

(toliau – Programa) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones, korupcijos prevencijos proceso 

organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą. 

2. Programa parengta vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – KPĮ), LR 

specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 

savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta LR 

Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos 

patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2017-03-18). (Nauja redakcija nuo 2022-01-01, Nr. XIV-471, 

2021-06-29, paskelbta TAR 2021-07-14, i. k. 2021-1585, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su 

korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. 

nutarimu Nr. XII-1537. 

3. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose. Korupcija – darbo drausmės ar tarnybinis 

nusižengimas, padarytas tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant arba reikalaujant turtinės ar kitokios 

asmeninės naudos (dovanos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui, taip pat ją priimant, kai tai 

daroma piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant 

viešuosius interesus, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika. 

4. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos 

kontrolę, korupcijos prevencijos politiką, skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Darželio darbuotojų 

veiklą.  

5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir informavimas.  

 

II. DARŽELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 



6. Įstaigos interneto svetainėje skelbiama metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisyklės, finansinės ataskaitos. Įstaigos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, 

dalyvauja, planuojant Darželio biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.  

7. Įstaigos veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitos kasmet pateikiamos Mokytojų tarybai, 

Įstaigos tarybai.  

8. Darželyje korupcija galima šiose veiklos srityse:  

8.1. Formuojant darbuotojų personalą. 

8.2. Organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras. 

8.3. Priimant vaikus į ugdymo instituciją.  

III. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

9. Tikslas - plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant didesnio visuomenės pasitikėjimą ugdymo 

institucija.  

10. Uždaviniai:  

10.1. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikių korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą. 

10.2. Viešai skelbti informaciją apie nustatytus korupcinius veiksmus ir jų rezultatus. 

 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

11. Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis:  

11.1. Įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi. 

11.2. Skundų, pateiktų Darželio direktoriui, aukštesnėms institucijoms skaičiumi. 

 

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

10. Programa įgyvendinama pagal Programos priede pateiktą Programos įgyvendinimo 

priemonių planą. 

11. Už Programos įgyvendinimą atsakingas Darželio direktorius. 

12. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių 

plane nurodyti vykdytojai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Programa įsigalioja nuo 2022 m. vasario 21 d. 

14. Programa skelbiama Darželio interneto svetainėje. 



15. Už Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų 

reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.  

16. Su Programa ir priemonių planu supažindinami Darželio darbuotojai pasitarimų metu. 

 

 

--------------------------- 

 


