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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kauno lopšelio-darželio „Linelis“ Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) 

reglamentuoja Kauno lopšelio-darželio (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos prevencijos 

principus, tikslus, uždavinius, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, 

korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo 

koordinavimą bei kontrolę lopšelyje-darželyje. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau 

– KPĮ), Lietuvos Respublikos 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 Lietuvos Respublikos 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). 

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme 

(toliau KPĮ), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 

13 d. įsakyme Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja 

didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ Korupcijos 

rizikos analizės atlikimo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. 

spalio 8 d. nutarimu Nr. 601 „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“ 

(suvestinė redakcija nuo 2017-03-18) vartojamas sąvokas. Pagrindinės vartojamos sąvokos yra 

šios: 

3.1. atsparumo korupcijai lygis – dydis, rodantis viešojo sektoriaus subjekto atsparumą 

korupcijai; 

3.2. korupcija – piktnaudžiavimas įgaliojimais siekiant naudos sau ar kitam asmeniui 

viešajame ar privačiame sektoriuje; 

3.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – procedūra, kuria nustatomi 

korupcijos rizikos veiksniai viešojo sektoriaus subjekto veikloje; 

3.4. korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus 

sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių 

nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai 

atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą; 

3.5. korupcijos rizika – tikimybė, kad viešojo ar privataus sektoriaus subjekto veiklos srityje 

gali pasireikšti korupcija; 

3.6. korupcijos rizikos analizė – korupcijos rizikos ir jos veiksnių tam tikroje valstybės ar 

savivaldybės veiklos srityje ar procese, apimančiame vieno ar kelių viešojo sektoriaus 

subjektų veiklos sritis, nustatymas ir nagrinėjimas antikorupciniu požiūriu; 

3.7. korupcijos rizikos valdymas – viešojo sektoriaus subjekto vidaus kontrolės sudedamoji 

dalis, apimanti korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą ir priemonių, kurios 

mažina korupcijos riziką, parinkimą, jų įgyvendinimą, pasiektų rezultatų vertinimą; 

3.8. korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali 



 

pasireikšti korupcijos rizika; 

3.9. korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos: 

3.9.1. kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, piktnaudžiavimas; 

3.9.2. nusikalstamos veikos, padaromos viešajame sektoriuje arba teikiant 

administracines ar viešąsias paslaugas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar 

netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui: neteisėtas teisių į daiktą 

įregistravimas, tarnybos pareigų neatlikimas, valstybės paslapties atskleidimas, 

neteisėtas politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimas, sukčiavimas, turto 

pasisavinimas, turto iššvaistymas, komercinės paslapties atskleidimas, 

nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimas, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo 

funkcijas atliekančio asmens veiklą, tarnybos paslapties atskleidimas, dokumento 

suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu; 

3.9.3. kitos nusikalstamos veikos, kuriomis siekiama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar 

užmaskuoti kyšininkavimą, prekybą poveikiu ar papirkimą. 

3.10. korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų 

pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir 

tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio 

pobūdžio nusikalstama veika; 

3.11. privataus sektoriaus subjektas – juridinis asmuo, išskyrus nurodytą šio straipsnio 14 

dalyje; 

3.12. savarankiška įstaiga – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos 

Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, ministerija, 

Lietuvos bankas, savivaldybės administracija ar kita valstybės ar savivaldybės įstaiga, 

kuri nėra pavaldi jokiai kitai įstaigai ar institucijai ir (ar) nėra priskirta kitos įstaigos ar 

institucijos valdymo sričiai; 

3.13. teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas – esamo ir (ar) numatomo teisinio 

reguliavimo vertinimas antikorupciniu požiūriu ir teisinio reguliavimo trūkumų, galinčių 

sudaryti prielaidas korupcijai, nustatymas; 

3.14. viešojo sektoriaus subjektai – šiame įstatyme suprantami kaip: 

3.14.1. savarankiška įstaiga, kita valstybės ar savivaldybės įstaiga; 

3.14.2. viešoji įstaiga, kurios vienas iš steigėjų ar dalininkų yra valstybės ar savivaldybės 

institucija ar įstaiga ar šios dalies 3 ar 4 punkte nurodytas viešojo sektoriaus 

subjektas; 

3.14.3. valstybės ar savivaldybės įmonė, taip pat akcinė bendrovė bei uždaroji akcinė 

bendrovė, kurios visos akcijos ar jų dalis, suteikianti daugiau kaip 1/2 balsų 

visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei, vienai ar 

kelioms savivaldybėms; 

3.14.4. šios dalies 3 punkte nurodytų bendrovių patronuojamoji (dukterinė) akcinė 

bendrovė ar uždaroji akcinė bendrovė, taip pat visos kitos su šiomis bendrovėmis 

per paskesnių eilių patronuojamąsias (dukterines) bendroves susijusios 

patronuojamosios (dukterinės) bendrovės, išskyrus subjektus, kurie įsteigti kitoje 

valstybėje ir veikia pagal tos valstybės teisės aktus. 

3.15. viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas – asmuo, kurį su viešojo sektoriaus subjektu 

sieja tarnybos ar darbo santykiai, išskyrus pareigas, kurioms netaikomi išsilavinimo ar 

profesinės kvalifikacijos reikalavimai, einantį asmenį; 

3.16. viešojo sektoriaus subjekto vadovas – vienasmenis viešojo sektoriaus subjekto valdymo 

organas. 

4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos 

Respublikos baudžiamajame kodekse, Lietuvos Respublikos įmonių konsoliduotos finansinės 

atskaitomybės įstatyme, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos viešojo administravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. 



 

II. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS IR JŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

5. Korupcijos prevencija įgyvendinama laikantis šių principų: 

5.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant 

pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą; 

5.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

5.3. korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos 

prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

5.4. korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas 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; 

5.5. lopšelyje-darželyje yra taikomos šios korupcijos prevencijos priemonės: 

5.5.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, 

analizė ir vertinimas atliekamas kiekvienų metų III ketvirtį; 

5.5.2. sudaroma komisija korupcijos prevencijos įgyvendinimo kontrolei ir stebėsenai; 

5.5.3. paruošiama korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas; 

5.5.4.  korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymo ataskaita skelbiamos Kauno lopšelio – darželio 

„Linelis“ internetinėje svetainėje darzelis_linelis@inbox.lt; 

5.5.5. lopšelio-darželio bendruomenės švietimas ir informavimas apie lopšelyje-darželyje 

vykdomą korupcijos prevenciją. 

III. SKYRIUS 

KORUPCIJOS TIKIMYBĖS NUSTATYMO VYKDYMO TVARKA 

IR IŠVADOS PATEIKIMAS 

 

6. Lopšelyje-darželyje kartą per metus iki III ketvirčio pabaigos atliekama korupcijos rizikos 

analizė, kurios metu direktoriaus įgalioti asmenys vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę 

lopšelyje-darželyje, pateikia motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, jos 

mažinimo, vadovaujantis lopšelio-darželio veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

7. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes. 

8. Darbuotojų personalo formavimas (priėmimo į darbą procedūrų skaidrumas ir viešumas); 

9. Darbuotojų skatinimas, priedų, išeitinių kompensacijų mokėjimo tvarka, naujų pareigybių 

steigimas. 

10. Viešųjų pirkimų organizavimas, jų vykdymas (neviešinama informacija teisės aktų nustatyta 

tvarka, neatskiriamos pirkimų funkcijos, neužtikrinami nešališkumo ir konfidencialumo 

reikalavimai, nedeklaruojami privatūs interesai, neužtikrinama tiekėjų konkurencija, pirkimo 

sąlygos pritaikomos konkrečiam tiekėjui / pirkimo objektui ir pan. 

11. Lėšų iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, tėvų, rėmėjų paramos lėšų pajamų panaudojimas, 

informacijos apie gautą paramą viešinimas. 

12. Finansavimą gavusių projektų vykdymas, gautų lėšų tikslingas naudojimas. 

13. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo etapai: 

13.1. pasirenkama sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

13.2. įvairių teisės aktų, atitinkančių pasirinktą sritį, analizavimas, peržiūra; 

13.3. išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės lopšelyje-darželyje pateikimas. 



 

14. Atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, įgaliotas asmuo už korupcijos prevenciją 

pateikia tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui motyvuotą išvadą dėl korupcijos pasireiškimo 

tikimybės lopšelyje-darželyje. 

IV. SKYRIUS 

PRANEŠIMŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR 

INFORMACIJOS PERDAVIMO TVARKA APIE KORUPCIJOS 

ATVEJĮ LOPŠELYJE-DARŽELYJE 

15. Pranešimai gali būti pateikiami: 

15.1.  telefonu; 

15.2.  lopšelio – darželio elektroninio pašto adresu: darzelis.vaidilute@gmail.com; 

15.3.  tiesiogiai atvykus į lopšelį-darželį; 

15.4.  atsiuntus paštu (Savanorių pr. 236 A, Kaunas). 

16. Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamame pranešime turi būti 

nurodyta: 

16.1. asmuo ar asmenys, kurio(-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi piktnaudžiavimo, 

susijusių su korupcija požymių; 

16.2. asmuo ar asmenys, apie kurį(-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime 

nurodytas aplinkybes; 

16.3. įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys 

reikšmės pranešimui nagrinėti. 

17. Pranešimą apie korupciją teikęs asmuo taip pat gali pateikti dokumentus, nuotraukas ar kitus 

įrodomus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes. Pranešimas turėtų būti pasirašytas 

jį surašiusio asmens. Kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę, patvirtinama pranėšėjo ir surašiusio asmens parašu. 

18. Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir atitinkantys 

šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami pranešimų, susijusių su korupcija, 

apskaitos žurnale (1 priedas). 

19. Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą (-us) 

dokumentą(-us) pažymima žurnale, nurodant, kokie dokumentai pateikti, pateiktų dokumentų 

puslapių skaičių. Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale.  

20. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimtą, užregistruotą pranešimą bei su 

pranešimu susijusią informaciją išnagrinėja ir ištiria kartu su lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymų konkrečiam atvejui nagrinėti sudaryta korupcijos prevencijos komisija. Tyrimo metu 

įvertinama ar darbuotojo, dėl kurio gautas pranešimas, veikoje yra piktnaudžiavimo, susijusių 

su korupcija, požymių. Tyrimo išvada pateikiama lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti. 

Nustačius, jog darbuotojas įvykdė korupcinio pobūdžio veikas, jis atsako teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

21. Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos 

konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę gautos informacijos konfidencialumo, atsako teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

V. SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO 

KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

22. Asmuo įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę lopšelyje-darželyje, rengia ir 

teikia lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti korupcijos prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą. 

23. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje, pateikia korupcijos 



 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitą lopšelio-darželio 

direktoriui. 

VI. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

24. Šio aprašo nuostatas įgyvendina lopšelio-darželio direktorius, asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir jos kontrolę lopšelyje-darželyje, lopšelio-darželio darbuotojai. 

25. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir jos kontrolę lopšelyje-darželyje. 

26. Lopšelyje-darželyje už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę atsako lopšelio-darželio direktorius 

arba direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               1 PRIEDAS  

Pranešimų, susijusių su korupcija, apskaitos žurnalas  

 

Eil. 

Nr.  

Pranešimas Asmuo, pateikęs 

pranešimą 

Data  Parašas  
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Susipažinome:  

 

Eil. 

Nr. 

Darbuotojo vardas, pavardė Pareigos  Supažindinimo 

data 

Darbuotojo 

parašas 

1. Asta Tamušauskaitė direktorė 2022-02-17  

2. Gražina Išarienė direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui 

  

3. Daiva Jocienė direktoriaus pavaduotoja ūkio 

reikalams 

  

4. Vilma Budrikienė logopedė   

5. Ingrida Šukienė mokytoja   

6. Rima Jasilionienė mokytoja   

7. Dalia Tumėnienė mokytoja   

8. Loreta Kazakevičienė mokytoja   

9. Laima Pakalnickienė mokytoja   

10. Lina Deakne mokytoja   

11. Ritma Jakubauskaitė mokytoja   

12. Emilija Guogaitė meninio ugdymo mokytoja   

13. Marytė Norvaišienė mokytoja   

14. Asta Stankevičiūtė mokytoja   

15. Valė Kaminskienė mokytoja   

16. Marijona Šlepikienė mokytojos padėjėja   

17. Dalia Aštrauskienė mokytoja   

18. Virginija Čaikauskienė mokytoja   

19. Sonata Lasickaitė mokytoja   

20. Ingrida Zelionkienė mokytoja   

21. Rita Gapšytė mokytoja   

22. Dangira Archipova mokytoja   

23. Kristina Ramansevičienė meninio ugdymo mokytoja   

24. Emilija Guogaitė meninio ugdymo mokytoja   

25. Vida Štelmokaitienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

26. Elena Žaltauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

27. Diana Štarienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

28. Jolanta Jablonskienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

29. Daiva Valdajevienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

30. Ligita Žiemienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

31. Reda Karpavičienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

32. Dalia Bružienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

33. Zita Sudeikienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  



 

34. Teresė Mikalauskienė ikimokyklinio ugdymo mokytojo 

padėjėja 

  

35. Dalė Žukauskienė sandėlininkė   

36. Nijolė Gaudinskienė valytoja   

37. Loreta Gotautienė raštvedė   

38. Rolandas Jonas Kavaliūnas kiemsargis   

39. Justina Vaičiūnienė virėja   

40. Angelė Dzindziliauskienė virėja   

41. Remigijus Dzindziliauskas ūkvedys   

42. Antanas Varkalis ūkvedys   

43. Irena Rutkauskienė virėja   

44. Rasa Vainauskienė ikimokyklinio ugdymo padėjėja   

45.     

46.     

47.     

48.     

49.     

50.     

51.     

52.     

 

 

 

 

 

 

 

 


