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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITUTĖ“  

2019-2021 METŲ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

1. Atlikti korupcijos pasireiškimo 

tikimybės analizę ir išskirti veiklos 

sritis, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

kasmet Nustatytos konkrečios 

veiklos sritys, kuriose 

galimas apgaulės ir 

korupcijos pasireiškimas 

2. Rengti Antikorupcijos programos 

priemonių planą ir jo pakeitimus 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

esant 

poreikiui 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos priemonių 

vykdymas pagal 

parengtą ir patvirtintą 

planą 

3. Viešai paskelbti apgaulės ir 

antikorupcijos programą ir jos 

įgyvendinimo priemonių planą 

įstaigos interneto svetainėje 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija, 

paskirtas atsakingas asmuo, 

dėl įstaigos internetinės 

svetainės naujinimo 

sausio mėn. Uţtikrintas apgaulės ir 

korupcijos prevencijos 

priemonių viešumas 

4. Įstaigos darbuotojus reguliariai 

(kas metus ir naujai atvykusius 

darbuotojus) supaţindinti su 

apgaulės ir korupcijos prevencijos 

įstatymu, antikorupcijos programa 

bei jos įgyvendinimo priemonių 

planu 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

kasmet Aukštas darbuotojų 

pilietinės sąmonės lygis, 

nepakantumas 

korupcijai 

5. Sudaryti sąlygas pranešti apie 

korupcijos apraiškas ar įtarimus 

telefonu, elektroniniu paštu atvirai 

ar anonimiškai 

Direktorius, 

apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija, 

paskirtas atsakingas asmuo, 

dėl įstaigos internetinės 

svetainės naujinimo 

nuolat Visuomenės nariai 

ţinos, kur kreiptis 

susidūrus su korupcinio 

pobūdţio veikomis 

6. Ugdyti antikorupcinę kultūrą, 

mokyti darbuotojus korupcijos 

prevencijos klausimais 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

nuolat Aukštas darbuotojų 

pilietinės sąmonės lygis, 

nepakantumas 

korupcijai 

7. Nagrinėti pareiškimus, skundus dėl 

galimų korupcinio pobūdţio 

nusikalstamų veikų; nedelsiant 

informuoti direktorių 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

gavus 

skundą, 

pareiškimą, 

pasiūlymą 

Savalaikis reagavimas ir 

nustatytų priemonių 

įvykdymas 



Priemonės pavadinimas Vykdytojai 
Įvykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

8. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos 

antikorupcijos programos 

įgyvendinimą, prireikus teikti 

pasiūlymus įstaigos vadovui dėl jos 

tikslinimo 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

nuolat Savalaikis apgaulės ir  

korupcijos prevencijos 

programos priemonių 

vykdymas 

9. Viešinti viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro ir supaprastinto 

atviro konkurso būdu: su pirkimų 

procesu susijusius neslaptus 

duomenis, didinti pirkimų 

vykdomų per CVP IS skaičių 

Viešųjų pirkimų komisijos 

pirmininkas 

nuolat Viešųjų pirkimų 

procedūrų aiškumas ir 

skaidrumas 

10. Viešinti informaciją apie laisvas 

darbo vietas  

Direktorius, paskirtas 

atsakingas asmuo, dėl 

įstaigos internetinės 

svetainės naujinimo 

nuolat Administracinių 

procedūrų aiškumas ir 

skaidrumas 

11. Prireikus bendradarbiauti ir keistis 

informacija, kurios reikia 

korupcijos prevencijai ir kontrolei 

uţtikrinti, su kitomis valstybės ar 

savivaldybių įstaigomis ir jose 

dirbančiais asmenimis, vykdančiais 

korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencijos komisija 

esant 

poreikiui, 

įstaigos 

vadovo 

leidimu 

Apgaulės ir korupcijos 

prevencija, 

nepakantumas 

korupcijai 
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APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. PASKIRTIS 

 

1. Šis dokumentas nustato pagrindinius apgaulės ir korupcijos prevencijos principus, tikslus 

ir uţdavinius vykdomojoje įstaigos veikloje, apgaulės ir korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius 

pagrindus. 

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

2. Korupcijos prevencija - korupcijos prieţasčių ir sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant 

atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdţio 

nusikalstamų veikų. 

3. Korupcija- tai tiesioginis ar netiesioginis kyšio arba kito nepagrįsto atlygio ar paţado 

Dėl tokio atlygio prašymas, siūlymas ,davimas ar priėmimas, kuris iškreipia asmens gaunančio kyšį, nepagrįstą 

atlygį ar paţadą, kas laikoma netinkama ir nusikalstama elgsena. 

4. Apgaulė- veiksmai, elgesys ar ţodţiai, kuriais sąmoningai norima apgauti, suklaidinti. 

III. SIEKIS 

5. Pašalinti apgaulės ir korupcijos atsiradimo galimybes darţelio veiklos sistemoje, 

siekti, kad ji netrukdytų teikti kokybiškas paslaugas, priklausančias lopšeliui darţeliui pagal 

įstaigos nuostatus, uţtikrinti darbuotojų teises ir laisves. 

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

6. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

6.1. teisėtumo - korupcijos prevencijos priemones įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei uţtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą. 

6.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

6.3.Sąveikos - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas uţtikrinamas derinant visų korupcijos 

prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam pagalbą. 

6.4. pastovumo- korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo uţtikrinimas nuolat tikrinant ir perţiūrint 

korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus, bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių 

veiksmingumo didinimo. 

V. PREVENCIJOS TIKSLAI 

7. Apgaulės ir korupcijos prevencija siekiama, kad apgaulė ir korupcija kuo maţiau trukdytų lopšelio- darţelio 

veiklai, didinti paslaugų teikimo kokybę. 

8. Rengiamos antikorupcines priemonės turi būti nuoseklios, visapusiškos ir ilgalaikės. 

Didelis dėmesys turi būti skirtas korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos atsakomybės Uţ neteisėtus 

veiksmus principo įgyvendinimui. Būtina ugdyti darţelio darbuotojų savimonę bei ţmonių nepakantumą 

korupcijai. 

9. Sėkmingai kovoti su korupcijos apraiškomis galima, kai ilgalaikė politika pagrįsta 

visuotinai pripaţįstamomis priemonėmis, prevencija, teisės paţeidimų tyrimu bei kitų švietimo įstaigų parama; 

10. Šiame dokumente numatytos priemones turi būti siejamos su iškilusia problema sprendimu ir apsauga nuo 

esamos ir atsirandančios korupcijos įstaigos veiklos sistemoje. Taip pat būtina visokeriopai ginti visuotinai 

pripaţįstamas ţmogaus teises ir laisves; 

11. Skatinti glaudesnį bendruomenės bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, organizacijomis, 



visuomene. 

VI. PREVENCIJOS UŢDAVINIAI 

12. Nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas įstaigos veiklos sritis, uţtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikę 

kovą su korupcija, numatytų priemonių įgyvendinimą. 

13. Atskleisti korupcijos prieţastis, sąlygas ir jas šalinti. 

14. Atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdţio nusikalstamos veikos ir apgaulės. 

15. Uţtikrinti prevencijos priemonių taikymą ir kontrolę; 

16. Skatinti skaidrumą įstaigos veiklų vykdyme; 

17. Skirti uţ šios politikos įgyvendinimą ir kontrolę atsakingus asmenis. 

18. Uţtikrinti teikiamos sveikatos prieţiūros ir kitų paslaugų kokybę; 

19. įtraukti i apgaulės ir korupcijos prevenciją darţelio visą bendruomenę. 

20. Korupcijos atsiradimo rizika įvertinama: 

20.1. motyvuota korupcijos tikimybės vertinimo išvada ir su tuo susijusi informacija; 

20.2. apklausos duomenys; 

20.3. galimybė vienam darbuotojui priimti dėl darţelio korupcinių atvejų; 

20.4. darbuotojų savarankiškumas priimant sprendimus ir sprendimų priėmimo diskrecija Darbuotojo ar 

įstaigos teisė spręsti klausimus savo nuoţiūra); 

20.5. darţelio darbuotojų prieţiūros kontrolės lygis; 

20.6. reikalavimas laikytis įprastos darbo tvarkos; 

20.7. nustatyti galiojančios vidaus tvarkos paţeidimai 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

21. Kontrolės ir prieţiūros vykdymas. 

22. Atsakomybes neišvengiamumo principo taikymas uţ darţelio veiklos sistemoje padarytus nusiţengimus, 

susijusius su korupcija. 

23. Viešųjų ir privačių interesų derinimas, uţtikrinimas, kad priimant sprendimus pirmenybe būtų teikiama 

viešiesiems interesams, siekti priimamų sprendimų nešališkumo ir uţkirsti kelią korupcijai ir apgaulei darţelio 

veikloje. 

24. Nustatytų vidaus tvarkos paţeidimų viešas tyrimas. 

25. pranešimų, skundų, anoniminių raštų tikrinimas ir priemonių taikymas jiems pasitvirtinus. 

26. Savo kompetencijos neviršijimas. 

27. Problemų išankstinis prognozavimas ir šalinimas. 

28. Darţelio darbuotojų supaţindinimas su vykdoma apgaulės ir korupcijos prevencijos politika. 

29. Atliekamos veiklos ir sudaromų sutarčių laikymasis. 

30. LR įstatymų, darţelio vykdomųjų dokumentų nustatytų tvarkų laikymasis 

31. Darbuotojų dalyvavimas korupcijos prevencijos perspėjime. 

32 Asmenys, paţeidę tvarką atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

     ___________________________ 


