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

PRIEMONIŲ PLANAS  2018-2020 M.M 

 

 

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 2018-2020 

Paskirtas atsakingas asmuo 

– G. Bartusevičienė už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą 

2. 
Parengti ir patvirtinti įstaigos 

Korupcijos Prevencijos programa 

ir jos įgyvendinimo 2018-2020 

m. priemonių planas 

Didinti antikorupcinio 

švietimo sklaidą lopšelyje-

darželyje 

Įstaigoje parengta programa  

ir jos įgyvendinimo 2018-

2020 m priemonių planas 2018-2020 

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 2018-2020 

Paskirtas atsakingas 
darbuotojas talpinantis 
informaciją  l.-d 
tinklalapyje. V. Zubrienė 

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 2018-2020 

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 

bei  

Išsiaiškinti priežastis ir 

trūkumus bei skatinti ieškoti 

būdų, kaip pagerinti paslaugų 

teikimą 

 

 

 

 
 

Interesantai galės anonimiškai 

informuoti l.-d. bendruomenę 

apie korupcijos atvejus Nuolat 

Direktorė ir atsakinga už 

korupcijos prevencijos ir 

kontrolės vykdymą G. 

Bartusevičienė  
 



 

 

   

       Direktorė                                                                                                                                                                                              Marija Pigagienė 

 

kitiems asmenims palikti 

anoniminius įrašus skundų ir 

pastabų žurnale     

6. 
Viešai skelbti l.-d. internetiniame 

puslapyje informaciją apie laisvas 

darbo vietas 

Užtikrinti skaidrų darbuotojų  

priėmimą į ugdymo įstaigą 
Užtikrinamas 
viešumas Nuolat Direktorė ir V. Zubrienė 

7. 

Diegti antikorupcinio švietimo 

programas  (tolerancijos diena, 

piešinių paroda -  ,,Bendras 

draugystės skėtis”, diskusija- 

,,Draugaukime” ) 

Ugdyti toleranciją, 

pakantumą,  

kantrybę,  Gebės suprasti draugus 2018-2020 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 2018-2020 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 2018-2020 Visos auklėtojos 
 


