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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUPŲ PĖDAS” 2020–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo 

laikas 

Laukiamas rezultatas Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos 

sudarymas 
Direktorius 

 

Sausis 

 

Sudaryta korupcijos prevencijos 

komisija. 

Paskirti 3 asmenys 

atsakingi už korupcijos 

prevenciją 

2. Privačių interesų deklaracijų teikimas Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojai 

Kovas Pateiktos privačių interesų 

deklaracijos 

Deklaracijas pateikė 2 

darbuotojai 

3. Informacijos skelbimas apie numatomus, 

vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatus 

interneto svetainėje 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kasmet Užtikrinamas viešųjų pirkimų 

viešumas 

Paskelbta informacija 

apie viešuosius 

pirkimus 

4. Prekių, paslaugų ar darbų pirkimų ir 

užsakymų vykdymas laikantis viešųjų 

pirkimų įstatymo ir įstaigos mažos vertės 

viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimų 

Ūkvedys Nuolat Viešųjų pirkimų įstatymo ir 

įstaigos mažos vertės viešųjų 

pirkimų taisyklių reikalavimų 

laikymasis 

Viešųjų pirkimų 

dokumentai 

5. Viešas skelbimas lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje apie laisvas darbo 

vietas 

Administracija Esant laisvoms 

darbo vietoms 

Užtikrinamas viešumas Informacijos pateikimo 

ir organizuotų atrankų, 

konkursų santykis 

6. Darbuotojų pareigybių aprašymų 

peržiūrėjimas. Esant būtinybei, įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei 

teisines atsakomybes 

Administracija Nuolat Apibrėžtos antikorupcinės 

nuostatos bei teisinės 

atsakomybės priemonės 

darbuotojų pareigybėse 

Atnaujinti dokumentai 

7. Vaikų registravimas, priėmimas į lopšelį-

darželį, grupių komplektavimas pagal steigėjo 

nustatytą tvarką 

Administracija Nuolat Vaikų registravimas, priėmimas, 

grupių sudarymas vykdomas 

pagal nustatytą tvarką 

Nėra skundų 
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8. Lopšelio-darželio gautos labdaros, paramos, 

spec. lėšų panaudojimo kontroliavimas 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Nuolat Užtikrinamas skaidrus lėšų 

panaudojimas įstaigoje 

Paskelbta informacija 

lopšelio-darželio 

bendruomenei 

9. Mokymai, renginiai lopšelio-darželio 

darbuotojams korupcijos prevencijos 

klausimais 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kartą per du 

metus 

Lopšelio-darželio darbuotojai bus 

supažindinti su korupcijos 

pasekmėmis ir prevencinėmis 

priemonėmis. 

Asmenų, dalyvavusių 

mokymuose, skaičius 

10. Lopšelio-darželio vadovo metinės veiklos 

ataskaitos skelbimas viešai 

Direktorius Kasmet Vykdomas lopšelio-darželio 

bendruomenės informavimas apie 

ugdomąją, finansinę ir ūkinę 

veiklą 

Pateiktų ataskaitų 

skaičius 

11. Bendruomenės narių prašymų, skundų, 

anoniminių pranešimų tyrimas, siekiant 

išvengti nepagrįsto vilkinimo ir prielaidų 

korupcijai susidarymo 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Esant poreikiui Ištirti prašymai, skundai, 

anoniminiai pranešimai 

Gautų ir ištirtų 

prašymų, skundų, 

anoniminių pranešimų 

santykis 

12. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, nustatymas 

Korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija 

Kartą per 

metus 

Įvardijamos veiklos sritys Įvardijamos veiklos 

sritys 

13. Skundų nagrinėjimas dėl lopšelio-darželio 

„Pupų pėdas“ darbuotojų veiklos, esant 

korupcijos pasireiškimo rizikai 

Administracija Gavus skundą Padidės pasitikėjimas lopšelio-

darželio „Pupų pėdas“ veikla 

vykdant antikorupcines priemones 

Skundų skaičius 

 

___________________________________ 

 


