
S. VARĖNOS „NYKŠTUKO“ VAIKŲ L.-D. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS  2019-2021 M.M 

 

Tikslas – atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas korupcijai pasireikšti Savivaldybės institucijose, įstaigose ir jas šalinti 

 

Tikslo rezultato kriterijai:  

1. Įvertinta situacija Varėnos rajono savivaldybėje biudžetinių, viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra Savivaldybė) ir (ar) Savivaldybės kontroliuojamų 

įmonių (toliau –  Savivaldybės įstaiga) veiklos srityse, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo rizika, ir parengtos išvados. 
2. Nustatyti bendrą darbuotojų požiūrį į korupciją, įvertinti, kiek plačiai paplitęs korupcijos reiškinys įstaigose ir įmonėse. 
1 Uždavinys. Užtikrinti efektyvų korupcijos rizikos valdymą ;  
2 uždavinys. Efektyviai organizuoti asmenų, atsakingų už korupcijos prevenciją veiklą; 
3 uždavinys. Nustatyti įstaigose, įmonėse dirbančių asmenų atsparumą (toleranciją) korupcijai; 
 
Eil. 
Nr. 

Priemonės 
pavadinimas 

Tikslas Laukiamas 
rezultatas 

Vykdymo 
laikas 

Vykdytojas 

1. 
Skirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Didinti skaidrumą, mažinti ir 

Šalinti korupcijos prielaidas 

įstaigoje Užtikrinamas viešumas 2019-2021 

Paskirtas atsakingas asmuo 

– G. Bartusevičienė už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

Tikslas – diegti skaidraus ir sąžiningo elgesio standartus, siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei, 

užtikrinti efektyvų kontrolės mechanizmą Varėnos rajono savivaldybės institucijų veiklos srityse 

Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Kokybiškas norminių teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas. 

2. Užtikrintas nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas. 

1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą 

2 uždavinys. Organizuoti viešųjų ir privačių interesų konfliktų valdymą 

3 uždavinys. Didinti sprendimų ir procedūrų skaidrumą, viešumą ir atskaitingumą visuomenei 

4 uždavinys. Gerinti administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybę, užtikrinti informacijos gyventojams sklaidą 

 

 

 2. 

Parengti ir patvirtinti įstaigos 

Korupcijos Prevencijos 

programa ir jos įgyvendinimo 

2019-2021 m. priemonių planas 

Didinti antikorupcinio 

švietimo sklaidą lopšelyje-

darželyje 

Įstaigoje parengta programa  

ir jos įgyvendinimo 2019-

2021 m priemonių planas 2019-2021 

Direktorė ir atsakinga už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

G.Bartusevičienė 

3. Korupcijos prevencijos  

programos pristatymas ir 

skelbimas l.-d. tinklalapyje  

Formuoti pilietinę  

antikorupcinę poziciją ir 

didinti teisinį sąmoningumą. 

Informuoti l.-d 

bendruomenę. 

L.-d. bendruomenė 

supažindinama su 

prevencinėmis priemonėmis 

korupcijos pasireiškimui 2019-2021 

Paskirtas atsakingas 
darbuotojas talpinantis 
informaciją  l.-d 
tinklalapyje, raštvedė D. 
Voverienė 

4. Organizuoti susirinkimus l.-d. 

darbuotojams Antikorupcijos 

prevencijos temomis 

Stiprinti darbuotojų viešųjų 

ir privačių interesų derinimą 

L.-d. darbuotojai informuoti 

apie korupcijos prevencijos 

sistemą ir konkrečias 

prevencines priemones 2019-2021 

Direktorė, ir atsakinga už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą  

G. Bartusevičienė 
 



5. Sudaryti galimybę interesantams 
išreikšti savo nuomonę apie 

aptarnaujančių l.-d. darbuotojų 

pagirtiną ar netinkamą elgesį. 

Sudaryti galimybę interesantams  

kitiems asmenims palikti 

anoniminius įrašus skundų ir 

pastabų žurnale, siūsti 

anonimiškumą užtikrinančiu 

el.paštu.  

Išsiaiškinti priežastis ir 

trūkumus bei skatinti ieškoti 

būdų, kaip pagerinti 

paslaugų teikimą 
 

Interesantai galės 

anonimiškai 
informuoti l.-d. 

bendruomenę apie 

korupcijos atvejus 2019-2021 

Direktorė ir atsakinga 

už korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės vykdymą G. 

Bartusevičienė 

6. 
Viešai skelbti l.-d. internetiniame 

puslapyje informaciją apie laisvas  

darbo vietas  

Užtikrinti skaidrų darbuotojų  

priėmimą į ugdymo įstaigą 
Užtikrinamas 
viešumas Nuolat 

Direktorė ir raštvedė 
D. Voverienė 

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, savivaldybės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti 
nepakantumą korupcijos apraiškoms 
Tikslo rezultato kriterijai: 

1. Asmenų, kurie žino, kur reikia kreiptis norint pranešti apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas. 

2. Užtikrintas Korupcijos prevencijos programos priemonių vykdymo viešumas, informacijos aktualumas. 

3. Asmenų, kurie žino, kokia atsakomybė gresia už korupcinius nusižengimus, skaičiaus padidėjimas. 
4. Asmenų, kurie praneštų apie korupcijos atvejį, skaičiaus padidėjimas. 
1 uždavinys. Įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas 
2 uždavinys. Didinti antikorupcinio švietimo sklaidą ir skatinti savivaldybės bendruomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą 
3 uždavinys. Šviesti darbuotojus antikorupcinėmis temomis 

7. 

Diegti antikorupcinio švietimo 

programas:  

Tolerancijos diena tema ,,Ar man 

saugu būti šioje grupėje“, savaitės 

veikla ,,Aš ir mano grupės 

draugai“, lankstinys ,,Mano 

geriausias draugas“, pokalbis-

diskusija ,,Saugumo abėcėlė“, 

piešinių paroda ,,Būk saugus 

gatvėje“, situacijų šou ,,Padėk 

draugui nelaimėje“ 

Ugdyti toleranciją 

vieni kitiems, 

pakantumą,  

kantrybę, 

draugiškumą. Gebės suprasti draugus 2019-2021 Visi pedagogai 

8. 
Parengti l.-d. vadovo 

metinę ataskaitą, pristatyti 

l.-d. bendruomenei 

Supažindinti l.-d. 

bendruomenę 

 l.-d. sprendimai 

atviri, skaidrūs ir prieinami 

l.-d. bendruomenei 2019-2021 Direktorė 

9. 
Internete skelbti informaciją apie 

planuojamus viešuosius pirkimus, 

vykdomus atviro ir supaprastinto 

atviro konkurso būdu 

Įvardyti, kokia informacija 

turi būti paskelbta viešai, 

nustatyti atsakomybę už šios 

tvarkos procedūrų 

nesilaikymą. 
Užtikrinamas 
viešumas Pagal poreikį 

Atsakinga už 

viešuosius pirkimus 

O.Žarkauskienė  
 



 

 

 

   

10. Kontroliuoti l.-d. gautos labdaros, 

paramos, spec. lėšų panaudojimą 

Užtikrinti skaidrų lėšų 

naudojimą ugdymo įstaigoje 
Sprendimai atviri, skaidrūs ir 

prieinami l.-d bendruomenei Nuolat 

Atsakingi už labdaros 

ir paramos priėmimą ir 

skirstymą paskirta 

komisija 11. 
 
 
 
 
 
. 

Organizuoti susitikimą su policijos 

atstovais. Popietė: ,,Svečiuose 

Amsiukas“ 

Formuoti vaikų toleranciją 

kitam žmogui 

Pakantumas kitam,  buvimas 

kitokiu 2019-2021 Visos auklėtojos 
 

      

 

 

  Direktorė                                                                                                                                                                                        Marija Pigagienė                                                                                                                                                            


