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UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ (toliau – Mokykla) kovos su korupcija programa 

(toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos 

įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į Utenos rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 

2016-2018 metų programą, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2016-2018 m. 

strateginį veiklos planą. 

2. Programa skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti 

Mokykloje, skaidresnės, veiksmingesnės ir viešesnės darbuotojų veiklos užtikrinimui. 
 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

 

3. Mokykla -  savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Utenos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo, 

sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais. 

4. Mokykla teikia ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, maitinimo paslaugas. Už 

panaudotas lėšas atsiskaitoma Utenos rajono savivaldybės administracijos finansų skyriui. 

5. Vaikai į Mokyklą priimami Utenos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. 

6. Patvirtinta paramos gavimo, panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka. 

7. Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiamos supaprastintos Mokyklos mažos vertės 

viešųjų pirkimų taisyklės. 

8. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, 

supaprastintos Mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų taisyklės, atliekami mažos vertės 

pirkimai, metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai, darbuotojų darbo užmokesčio vidurkiai.   

9. Biudžeto vykdymo ataskaitas Mokyklos direktorius pateikia Mokyklos tarybai. 

10. Mokyklos bendruomenė informuojama apie metinį biudžetą, lėšų panaudojimą, sprendžiami 

lėšų taupymo klausimai. 

11. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui teikia privačių interesų, gyventojų turto 

deklaracijas įstatymų nustatyta tvarka.  

 

III. PROGRAMOS PRINCIPAI 

 

12. Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

12.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų; 

12.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

12.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir 

teikiant vienas kitam pagalbą; 



12.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus.  

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

13. Programos tikslai: 

13.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą; 

13.2. ugdyti ir puoselėti darbuotojų vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus suformuoti jų 

pilietinei pozicijai korupcijos atžvilgiu. 

14. Programos uždaviniai: 

14.1. užtikrinti administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą, teisinių ir 

antikorupcinių principų laikymąsi; 

14.2. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą Mokykloje; 

14.3. skatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 

14.4. užtikrinti efektyvų numatytų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą; 

14.5. vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą (priedas). 

16. Programos įgyvendinimo priemonių plane numatytos priemonės įtraukiamos į Mokyklos 

metinius veiklos planus. 

17. Programos priemones įgyvendina direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę ir kiti atsakingi asmenys, įrašyti į Programos priemonių 

planą.  

18. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių 

plane nurodyti atsakingi asmenys. 

19. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, kontrolę atsakingas Mokyklos 

direktorius.  

20. Programa ir Programos priemonių įgyvendinimo planas skelbiamas Mokyklos interneto 

svetainėje. 

 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 

    2017-2019 m. kovos su korupcija programos  

    priedas  

 

UTENOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“ 

2017-2019 METŲ KOVOS SU KORUPCIJA PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Įgyvendinimo priemonės Įgyvendinimo 

laikas 

Atsakingi asmenys 

1. Paskirti asmenį, įgaliotą vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę  

2017 m. sausio 

mėn. 

Direktorius 

2. Patvirtinti kovos su korupcija programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą 

2017 m. sausio 

mėn. 

Direktorius 

3. Paskelbti kovos su korupcija programą 

ir jos įgyvendinimo priemonių planą 

įstaigos interneto svetainėje 

2017 m. sausio 

mėn. 

Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

4. Supažindinti Mokyklos darbuotojus su 

patvirtinta kovos su korupcija programa 

ir jos įgyvendinimo priemonių planu 

2017 m. sausio 

mėn. 

Asmuo, įgaliotas vykdyti 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

5. Užtikrinti skaidrų ir racionalų viešųjų 

pirkimų organizavimą ir vykdymą 

Nuolat Viešųjų pirkimų 

organizatoriai, viešųjų 

pirkimų komisija 

6. Skelbti Mokyklos supaprastintų viešųjų 

pirkimų taisykles CVP IS  

Po pakeitimo 

per 3 d. 

Direktorius 

7. Skelbti Mokyklos planuojamus metinius 

viešuosius pirkimus Mokyklos interneto 

svetainėje 

Kasmet iki 

kovo 15 d. 

Ūkvedys 

8. Skelbti Mokyklos planuojamus mėnesio 

viešuosius pirkimus Mokyklos interneto 

svetainėje 

Kasmet 

kiekvieną 

mėnesį 

Ūkvedys 

9. Didinti viešuosius pirkimus per centrinę 

perkančiąją organizaciją (CPO) 

2017-2018 Viešųjų pirkimų 

organizatoriai 

10. Skelbti Mokyklos darbuotojų darbo 

užmokesčio vidurkius Mokyklos 

interneto svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Buhalteris, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

11. Skelbti finansines ataskaitas Mokyklos 

interneto svetainėje 

Kiekvieną 

ketvirtį 

Buhalteris, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

12. Kontroliuoti gautos labdaros, paramos 

panaudojimą 

Nuolat 2% GPM paskirstymo 

darbo grupė 

13. Viešai skelbti informaciją apie 

rengiamus konkursus darbuotojų 

pareigoms užimti  Mokyklos interneto 

svetainėje 

Esant reikalui Direktorius 

14. Viešai skelbti informaciją apie laisvas 

darbo vietas Mokyklos interneto 

svetainėje 

Nuolat Direktorius 

15. Įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės 

priemones į darbuotojų pareigybių 

Esant reikalui Direktorius 



aprašymus 

16. Suorganizuoti paskaitą-diskusiją 

darbuotojams apie privačias žmogaus 

teises bei korupcijos atvejus 

2018  Direktorius 

17. Aptarti darbuotojų veiklos etikos 

principus 

2019 Direktorius 

18. Suorganizuoti akciją vaikams „Tikroji 

draugystė“  

2019 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

19. Vykdyti anonimines tėvų nuomonės 

apklausas per IQES platformą 

2017-2019 Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

 

__________________________________ 

 


