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DRUSKININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BITUTĖ“ 

2022-2024 Ų KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA  

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Druskininkų vaikų lopšelio – darželio „Bitutė“ (toliau – lopšelis – darželis) 2022-2024 

metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai  ir korupcijos 

pasireiškimo galimybėms mažinti lopšelyje – darželyje. 

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu. 

3. Programos tikslas – užtikrinti  veiksmingą ir kryptingą prevencijos kontrolę lopšelyje – 

darželyje, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos prevencijos atsiradimą, siekti darbuotojų 

atgrasinimo nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo. 

4. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką. Užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio – darželio darbuotojų veiklą. 

5. Programos strateginės veiklos kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas 

ir informavimas. 

6.Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės  ir lopšelio darželio darbuotojų 

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

priežastis ir sąlygas. 

7. Programa peržiūrima kas treji metai. 

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

8. Programos tikslai: 

8.1. mažinti korupcijos pasireiškimo priežastis ir jas šalinti; 

8.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje – darželyje; 

9. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai: 

9.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

9.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

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

– darželio bendruomenei; 

9.4. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus. 

 

III. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI 

 

10. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir 

kokybės rodikliais: 

10.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu lopšelyje – darželyje; 

10.2. didėjančiu nepakankamu korupcijai, tai yra anonimiškų ir oficialių pranešimų apie 

galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu. 

 

 

IV. LOPŠELIO – DARŽELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ 

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 



11. Lopšelyje – darželyje korupcija galima šiose srityse: 

11.1. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

11.2. priimant vaikus į ikimokyklinio ugdymo grupes; 

11.3. naudojant lopšelio – darželio biudžetą. 

11.4. Lopšelio – darželio turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Centralizuotoje 

savivaldybės biudžetinių įstaigų buhalterijoje, atliekant kasmetinę turto inventorizaciją; 

11.5. Lopšelio – darželio internetinėje svetainėje skelbiamos įstaigos finansinės ataskaitos. 

Viešieji pirkimai vykdomi elektroniniu būdu per CVP IS ir CPO sistemas, vadovaujantis Viešųjų 

pirkimų įstatymu. 

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

12. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris 

nustato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. 

13.Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo lopšelio – darželio direktorius ir 

atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. 

 

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 

15. Programa skelbiama lopšelio – darželio internetinėje svetainėje  http://bitutesdarzelis.lt/. 
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DRUSKININKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „BITUTĖ“ 

 

2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. Nr. Priemonės 

pavadinimas 

Vykdytojai Įvykdymo 

laikas 

Laukiami 

rezultatai 

1. Skelbti korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą įstaigos 

internetinėje svetainėje 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

2022 m. 

III ketvirtis 

Visuomenė 

informuojama apie 

įstaigos korupcijos 

programą 

2. Viešai skelbti informaciją 

apie numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus 

Direktorius 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui 

Nuolat Užtikrinamas 

viešumas 

3. Vaikų priėmimą į lopšelį-

darželį ir grupių 

komplektavimą vykdyti 

steigėjo nustatyta tvarka 

Direktorius Nuolat Tinkamai 

įgyvendinami 

Druskininkų miesto 

savivaldybės tarybos 

sprendimai 

4. Įstaigos biudžeto lėšas 

naudoti pagal patvirtintas 

sąmatas. 

Direktorius Nuolat Lėšos tinkamai ir 

kryptingai 

naudojamos pagal 

suplanuotus 

straipsnius, įstaigos 

poreikius 

5. Metines įstaigos veiklos 

ataskaitas teikti laiku ir 

viešai 

Direktorius 

 

Nuolat Visuomenė 

informuota apie 

skaidrų ir tinkamą 

lėšų panaudojimą 

6. Supažindinti lopšelio-

darželio darbuotojus su 

korupcijos prevencijos 

programa ir priemonių planu 

Direktorius 2022 m. 

II pusmetis 

Ugdyti pilietiškumą ir 

nepakantumą 

korupcijai 

7. Nagrinėti gautus skundus, 

pranešimus dėl galimų 

korupcijos atvejų 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę. 

Pagal poreikį Mažės korupcijos 

galimybė įstaigoje 

8. Teikti informaciją apie 

laisvas darbo vietas įstaigoje 

lopšelio -darželio 

internetiniame tinklapyje  

Direktorius Nuolat 

pagal poreikį 

Teikiama informacija 

apie laisvas vietas 

įstaigoje, viešinami 

reikalavimai 

pretendentams, 

priėmimo į darbą 

konkursų skaidrumas 



9. Esant pasiūlymas ir kitai 

būtinybei papildyti lopšelio-

darželio  korupcijos 

prevencijos programą ir 

priemonių planą 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Kiekvienais 

metais 

Veiksminga 

korupcijos 

prevencijos 

programa. 

10. Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir 

esant  būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei 

teisinės atsakomybės 

priemones. Sistemingai 

atnaujinti galiojančias 

taisykles ir tvarkos aprašus 

Direktorius  

        Raštvedė 

Kiekvienais  

metais II 

pusmetį. 

Apibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės 

priemonės darbuotojų 

pareigybėse 

11.  Pažymėti Tarptautinę 

antikorupcijos dieną 

lopšelyje – darželyje  

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Kiekvienais 

metais  gruodžio 

mėnesio II sav. 

Atnaujinamos 

įstaigos 

bendruomenės žinios 

apie korupcijos 

prevenciją. 

Vykdomos įstaigos 

bendruom. narių, 

steigėjo 

informavimas 

12. Elektroninį dienyną ir  

lopšelio – darželio 

internetinę svetainę naudoti 

kaip informacijos teikimo ir 

viešinimo įrankius  

mokytojams ir tėvams 

Direktorius, 

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

Asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

ir kontrolę 

Nuolat Sudaromos 

galimybės 

kiekvienam 

bendruomenės nariui 

gauti talpinamą 

informaciją. 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                                                 Joana Grigienė 


