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KAUNO ALEKSOTO LOPŠELIO-DARŽELIO  

2020-2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Numatomi 

rezultatai 

1 Paskirto asmens, atsakingo už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolės vykdymą lopšelyje-

darželyje, kontaktus paviešinti 

įstaigos interneto svetainėje. 

2020  m. 

I ketvirtis 

 

Administratorius  Užtikrintas planingas 

darbas 

2 Su patvirtintu lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos 

programos ir jos įgyvendinimo 

priemonių planu 2020-2022 m. 

supažindinti įstaigos 

bendruomenės narius. 

2020  m. 

I ketvirtis 

Direktorius 

 

Darbuotojams 

leidžiama teikti 

siūlymus dėl 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstamos veikos 

mažinimo 

3 Interneto svetainėje 

www.aleksotodarzelis.lt 

pakelbti korupcijos prevencijos 

programą ir jos gyvendinimo 

planą bei atsakingų asmenų 

kontaktinius duomenis 

2020  m. 

I ketvirtis 

Direktorius 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę. 

Užtikrinamas 

viešumas, informacija 

kur kreiptis, susidūrus 

su korupcinio 

pobūdžio veikomis. 

4 Interneto svetainėje skelbti 

planuojamų pirkimų planus, 

ataskaitas, pirkimus CVPIS’e, 

mažos vertės pirkimus, viešųjų 

pirkimų laimėtojus, sutartis, 

viešųjų pirkimų taisykles, 

paramos panaudojimą, 

finansines ataskaitas, 

darbuotojų vidutinio mėnesio 

darbo užmokestį (brutto). 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Užtikrinamas 

viešumas, sveika 

konkurencija ir 

įgyvendintos Viešųjų 

pirkimų įstatymo 7 str. 

1 ir 3 dalių nuyostatos 

5 Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašus ir esant 

būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei 

atsakomybės priemones 

Kasmet 

IV ketvirtis 

Direktorius Didinama darbuotojų 

atsakomybė 

6 Įvertinus atliktų tyrimų ar 

apklausų rezultatus, gautus 

skundus ar pranešimus, 

rekomenduoti nustatyti 

Gavus skundą 

ar pranešimą 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

Sustiprinta korupcijos 

prevencijos kontrolė 



korupcijos pasireiškimo 

tikimybę 

kontrolę 

7 Kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl 

informacijos apie asmenį, 

siekiantį eiti pareigas, 

numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 9 

straipsnio 6 dalyje 

Privaloma 

tvarka, 

numatant 

priimti į 

vadovaujančias 

pareigas 

Direktorius Į lopšelį-darželį bus 

priimami tik 

nepriekaištingos 

reputacijos asmenys. 

8     

9 Dalyvauti savivaldybės 

organizuojamuose seminaruose 

korupcijos prevencijos srityje 

Nuolat Direktorius, 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Darbuotojai bus geriau 

informuoti apie 

korupcijos prevencijos 

sistemą ir konkrečias 

prevencines priemones 

10 Teikti ataskaitą bendruomenės 

susirinkime. 

Metų 

pabaigoje 

Asmuo, 

atsakingas už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

Užtikrinamas 

viešumas, savalaikis 

atsiskaitymas 
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