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ROKIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ 2023–2025 METŲ KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS PROGRAMA  

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

  

1. Rokiškio lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ (toliau – lopšelis-darželis) korupcijos 

prevencijos programa (toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu (2021 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIV-471 redakcija), Lietuvos Respublikos 

nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 

2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, „Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir 

planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 

tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-283, atsižvelgiant į Rokiškio rajono 

savivaldybės korupcijos prevencijos planavimo dokumentus ir į kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti 

skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio-darželio darbuotojų veiklą, dirbančių pagal 

galiojančias darbo sutartis, veiklą.  

3. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 

informavimas.  

4. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja lopšelio-darželio direktoriaus 

įsakymu paskirti asmenys (Antikorupcijos komisija).  

5. Programa parengta 3 (trejų) metų laikotarpiui.  

  

II. SITUACIJOS ANALIZĖ  

  

6. Rokiškio lopšelis-darželis „Pumpurėlis“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą 

grindžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių 

įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, 

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus, 

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais teisės aktais.  

7. Lopšelis-darželis vykdo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.  

8. Įstaigos internetiniame tinklapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, 

supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, finansinės ataskaitos.  

9. Įstaigos taryba kasmet informuojama apie metinį biudžetą, dalyvauja planuojant 

lopšelio-darželio biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymą.  

10. Direktorius ir lopšelio-darželio darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra 

pateikę privačių interesų deklaracijas.  

11. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  

11.1 formuojant darbuotojų personalą;  

11.2 organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;  



11.3 naudojant lopšelio-darželio biudžetą;  

11.4 lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių 

fondų, 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio, paramos, pajamų už nuomą tikslinis panaudojimas.  

  

  

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI  

  

12. Programos tikslai:  

12.1. šalinti prielaidas lopšelio-darželio darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi 

savanaudiškiems tikslams;  

12.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje;  

12.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo   

institucija.  

13. Programos  uždaviniai:  

13.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;  

13.2. užtikrinti įstaigos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, 

teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;  

13.3. antikorupciniu požiūriu vertinti lopšelio-darželio įsakymus, sprendimus;  

13.4. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą lopšelyje-darželyje;  

13.5. viešai skelbti informaciją apie antikorupcinius veiksmus ir jų rezultatus.  

  

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI  

  

14. Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybės ir 

kokybės rodikliais:  

14.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu lopšelyje-darželyje;  

14.2. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;  

14.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t. y. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie galimas 

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas skaičiaus didėjimu;  

14.4. skundų, pateiktų vadovui, aukštesnėms institucijoms, skaičiaus mažėjimu.  

  

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  

  

15. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio 

priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.  

16. Programoje numatytas priemones įgyvendina lopšelio-darželio direktoriaus ir 

programos įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.  

17. Paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevencijos plano įgyvendinimą lopšelyje-

darželyje, teikia pasiūlymus įstaigos vadovui ir kitiems atsakingiems asmenims dėl antikorupcinio 

vertinimo ir tobulinimo sprendimų.  

18. Atsižvelgiant į kompetentingų institucijų bei asmenų išvadas ir rekomendacijas, kitą 

reikšmingą informaciją, programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti peržiūrimi iki 

einamųjų metų pabaigos.  

19. Paskirtas asmuo pateikia lopšelio-darželio direktoriui ataskaitą apie Korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.   

  



VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

      

 

20. Programa galioja 2023–2025 metais.   

21. Programa skelbiama lopšelio-darželio svetainėje www.rokiskiopumpurelis.lt  

22. Apie darbuotojų neteisėtus, korupcinius veiksmus, netinkamą patikėtų pareigų atlikimą, 

piktnaudžiavimą įgaliojimais arba kitokį nesąžiningą ar neetišką elgesį galima pranešti lopšelio-

darželio direktoriui, el. p. pumpurelisrokiskis@gmail.com arba už korupcijos prevenciją įstaigoje 

atsakingam asmeniui: spec. pedagogei, logopedei Ingai Mačienei, el. p.: 

i.maciene@rokiskiopumpurelis.lt, tel. Nr. (8 458) 51 221. 

23. Už šios programos įgyvendinimą atsakingais paskirti asmenys, nesilaikantys šioje 

programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.  
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