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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS“ 2020–2023 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Pupų pėdas“ (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos prevencijos 

programa (toliau – programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms 

mažinti lopšelyje-darželyje. 

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos: 

2.1. Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių švietimo įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems 

suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant 

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams; 

2.2. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 

ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo. 

3. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai 

atsirasti ir plisti ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Programa padės vykdyti kryptingą prevencijos 

politiką, užtikrinti skaidresnę, viešesnę ir veiksmingesnę lopšelio-darželio veiklą. 

4. Programa grindžiama korupcijos prevencija ir lopšelio-darželio bendruomenės 

antikorupciniu švietimu ir mokymu. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

5. Programos tikslai: 

5.1. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje; 

5.2. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

5.3. užtikrinti lopšelio-darželio veiklos viešumą ir reagavimą į gyventojų nuomonę; 

5.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant bendruomenės narius. 

6. Programos uždaviniai: 

6.1. užtikrinti korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimą;  

6.2. skatinti antikorupcinį bendruomenės švietimą; 

6.3. viešai skelbti informaciją apie korupcijos veiksmus įstaigoje. 

 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

5. Korupcijos prevencijos priemonės yra: 

5.1. prašymų dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas savivaldybės 

įstaigoje, pateikimas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai; 

5.2. personalo mokymas ir informavimas; 

5.3. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas; 

5.4. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatų gyvendinimas; 
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5.5. bendruomenės įtraukimas į korupcijos Programos įgyvendinimą. Skatinti bendruomenę 

pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus ar mėginimą juos daryti lopšelio-darželio aplinkoje, 

sudaryti sąlygas apie tai pranešti telefonu ar interneto ryšiu. Siekti sukurti pranešimų nagrinėjimo, 

analizės sistemą. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 

6. Už programos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje atsako direktorius.   

7. Programoje numatytas priemones įgyvendina programos įgyvendinimo priemonių plane 

nurodyti vykdytojai. 

 

VSKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Programa skelbiama lopšelio-darželio interneto puslapyje. 

9. Lopšelio-darželio bendruomenė, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti 

pasiūlymus lopšelio-darželio direktoriui dėl programos papildymo ar pakeitimo. 

__________________________ 


