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VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO ,,SAKALĖLIS‘‘  

2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS  PRIEMONIŲ 

ĮGYVENDINIMO PLANAS  

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

Vykdytojai 

1. Steigėjui teikti atlikto korupcijos pasireiškimo 

vertinimo medžiagą. 

Paprašius Direktorius 

2. Privačių interesų deklaracijų teikimas. Kovo mėnuo Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

3. Viešųjų pirkimų vykdymas vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

bei jo pakeitimais. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

4. Viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje analizė. Gruodžio 

mėnuo 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

5. Teikiamų paslaugų teikimas bei atnaujinimas 

skelbiant viešai. 

Nuolat Sekretorius 

6. 1,2 proc. pajamų lėšų panaudojimo ataskaita vaikų 

tėveliams. 

Sausio 

mėnuo 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

7. Anoniminės apklausos atlikimas nustatyti įstaigos 

veiklos sritis, kuriose galima korupcijos 

pasireiškimo tikimybė. 

Gruodžio 

mėnuo 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

8. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašus ir esant 

būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisines atsakomybės priemones. 

Kiekvienais 

metais 

Direktoriaus 

pavaduotojai 

9. Įstaigos biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį. 

Finansines ataskaitas teikti viešai. 

Pagal poreikį Direktorius  

10. Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą 

informuoti vadovą. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojai 

11. Siūlyti darbuotojams dalyvauti antikorupcinio 

švietimo mokymuose. 

Kiekvienais 

metais 

Direktorius 

 

 

 

 



 

A T M I N T I N Ė 

 

 Korupcija yra bet koks asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar 

nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims 

ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams. 

Korupcijos prevencija siekiama didinti lopšelio - darželio „Sakalėlis“ funkcijų 

kokybę, darbuotojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą. 

 Darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo 

pareigas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos darbo kodeksu, darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių aprašais.  

Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių 

pažeidimų. 

 Svarbu, jog darbuotojai 

  nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos įtaria; 

  nebandytų patys atlikti tyrimo;  

 jei kas svarbu – užsirašyti laiką, datą ir smulkmenas;  

 užrašus, svarbius dokumentus laikyti saugioje vietoje prieš atiduodant asmeniui, 

atsakingam už korupcinio pobūdžio nusižengimų tyrimą; 

 nebūti abejingiems ir pranešti apie pastebėtus pažeidimus.  

 

__________________________ 


