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KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“  

KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 METŲ PROGRAMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos lopšelio-darželio „Klevelis“ (toliau – Įstaiga) korupcijos prevencijos 2020-

2022 metų programa (toliau – Programa), parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, 

taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatymų nuostatas. 

2. Korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa, 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  Įstaigos darbuotojų veiklą. 

4. Programos strateginės kryptys: korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas.  

5. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Įstaigos darbuotojų 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio 

reiškinio priežastis ir sąlygas.  

6. Korupcijos prevencijos programa sudaroma trejiems metams ir įgyvendinama 

vadovaujantis šiais principais: 

6.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

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

asmens teisių laisvių apsaugą; 

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

darbuotojai; 

6.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant 

visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam kitokią pagalbą; 

6.4. 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. 

7. Programoje nurodytų priemonių vykdymą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovo 

paskirta korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo komisija. 

8. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

 



II SKYRIUS 

VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU 

 

9. Lopšelio-darželio „Klevelis“ veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis 

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

galimybių analizę. 

10. 2019 metais atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybę, buvo vertinta lopšelio-darželio 

„Klevelis“ veikla, susijusi biudžeto lėšų tikslingu ir racionaliu panaudojimu užtikrinant  teikiamų 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę. 2018 metais buvo atliktas korupcijos pasireiškimo 

tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų srityje. 

11. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Įstaigoje korupcija galima šiose veiklos srityse: 

11.1. formuojant lopšelio-darželio darbuotojų personalą; 

      11.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

      11.3. priimant vaikus į lopšelį-darželį; 

      11.4. organizuojant vaikų maitinimą lopšelyje-darželyje; 

      11.5. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas. 

 

III SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

12. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę lopšelyje-

darželyje „Klevelis“, šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą. 

13. Pirmas tikslas – didinti bendruomenės pasitikėjimą  Įstaigos administracija, 

darbuotojais, siekti didesnio skaidrumo, viešumo, atskaitingumo  bendruomenei.   

Uždaviniai pirmajam  Programos tikslui pasiekti: 

13.1. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų  antikorupcinį vertinimą; 

13.2. pašalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Įstaigos administracijai, darbuotojams 

pasinaudoti tarnybine padėtimi, sukurti ir įgyvendinti Nulinės tolerancijos korupcijai politiką. 

13.3. maksimaliai padidinti priimamų sprendimų viešumą ir skaidrumą, pagerinti 

informacijos sklaidą viešųjų pirkimų, darbuotojų priėmimo, vaikų priėmimo į Įstaigą, vaikų 

maitinimo organizavmo ir tikslingo lėšų panaudojimo srityse. 

14. Antras tikslas – ugdyti Įstaigoje dirbančių asmenų atsparumą korupcijai bei didinti 

bendruomenės nepakantumą korupcijai. 

Uždaviniai antrajam tikslui pasiekti: 

14.1. padėti formuotis darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, geranorišką 

darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam bei stiprinti darbuotojų autoritetą; 

14.2. vykdyti antikorupcinį įstaigos darbuotojų švietimą; 

14.3. skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių planą ir kitą su korupcijos 

prevencija susijusią informaciją; 

14.4. fiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti 

informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių  ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms; 

14.5. nustatyti Įstaigos darbuotojų  požiūrį į korupciją. 

15. Trečias tikslas – užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų, ir paslaugų pirkimą bei 

Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą. 

Uždaviniai trečiajam  Programos tikslui pasiekti: 

15.1. sustiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines 

priemones, kurios leistų sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

15.2. užtikrinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą. 



16. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal šiuos kokybę ir kiekybę 

apibūdinančius kriterijus:  

16.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių; 

16.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;  

16.3. antikorupciniu požiūriu ištirtų Įstaigoje veiklos sričių skaičiaus pokytį; 

16.4. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas teikiant Įstaigoje paslaugas skaičiaus pokytį; 

16.5. Įstaigos bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatus, parodančius pasitikėjimą 

Įstaigos administracija ir darbuotojais; 

16.6. renginių, skirtų antikorupciniam švietimui, ir jų dalyvių skaičių. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, VERTINIMAS, 

KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS 

 

  17. Programos įgyvendinimui sudaromas Programos įgyvendinimo 2020-2022 metų 

priemonių planas (1 priedas), kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų 

įgyvendinimo terminai, atsakingi vykdytojai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo 

kriterijai.  

 18. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo 

organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje atsako Įstaigos 

direktorius ir Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija.  

 19. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Įstaigos direktorius ir Korupcijos 

prevencijos ir kontrolės komisija, o įgyvendina Įstaigos administracija ir darbuotojai. 

 20. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programos priemonių planus, būtina nuolatinė 

prevencinė kontrolė. Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija turi kontroliuoti, kaip 

administracija ir darbuotojai laikosi kovos su korupcija principų, kokių imasi veiksmų 

antikorupcinėms priemonėms įgyvendinti. 

 21. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki 

kito mėnesio 10 d., pateikia Savivaldybės paskirtiems asmenims, ataskaitą apie Programos 

priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą. 

 22. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

 22.1. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

 22.2. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. pranešimų apie galimus korupcinio 

pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu; 

 22.3. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija 

klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi; 

 22.4. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi; 

 22.5. parengtų Įstaigoje dokumentų, įvertintų antikorupciniu požiūriu, skaičiumi. 

 23. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Įstaiga.  

 24. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo 

priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai 

informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus. 

  25. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes 

ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Įstaigos 

direktoriui bei Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl 

įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų 

tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus. 



 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

   26. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Įstaigos internetinėje svetainėje 

www.ldklevelis.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“. 

   27. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Įstaigos darbuotojai.  

   28. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys 

šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės 

aktus. 

   29. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai skelbiama Įstaigos 

interneto svetainėje. 

___________________________________ 

 

 

 


