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KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO „ŽIDINĖLIS“ 

2023-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 
 

EIL. 

NR. 

PRIEMONĖS PAVADINIMAS VYKDYMO 

TERMINAS 

VYKDYTOJAI LAUKIAMI REZULTATAI 

1. Korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo kontrolei ir 

stebėsenai komisijos sudarymas . 

2023 m. 

I ketvirtis 

Direktorius Komisijos nariai vykdys jiems 

priskirtas funkcijas. 

2. Paskelbti įstaigos interneto 

svetainėje korupcijos prevencijos 

aprašą, įgyvendinimo 2023-2025 

m. priemonių planą. 

2023 m. sausis Direktorius,  

Dokumentų 

specialistė 

Bendruomenė informuota apie 

įstaigos vykdomą korupcijos 

prevenciją. 

3. Teikti privačių interesų deklaracijas 2023-2025 m. 

Kovas-balandis 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Privačių interesų deklaravimą 

reglamentuoja Viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

įstatymas.  

4. Kontroliuoti įstaigos gautos 

labdaros, paramos, spec. lėšų 

panaudojimą. lopšelio-darželio 

biudžeto lėšas naudoti pagal 

patvirtintas sąmatas.  

Nuolat Direktorius, 

už korupcijos 

prevenciją 

atsakingi 

komisijos 

nariai 

Lėšos tinkamai ir kryptingai 

naudojamos pagal suplanuotus 

straipsnius, įstaigos poreikius. 

5. Vykdyti prekių, paslaugų ar darbų 

pirkimus ir užsakymus, laikantis 

viešųjų pirkimo įstatymo ir įstaigos 

mažos vertės viešųjų pirkimų 

taisyklių reikalavimų . 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkio 

reikalams 

Užtikrinamas viešumas. 

6. Vykdyti vaikų priėmimą į lopšelį-

darželį, grupių komplektavimą 

vadovaujantis steigėjo nustatyta 

tvarka.  

Nuolat Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dokumentų 

specialistė 

Tinkamai įgyvendinami 

Kauno miesto savivaldybės 

sprendimai. 



7. Skelbti viešai informaciją apie 

įstaigoje teikiamas paslaugas. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui, 

dokumentų 

specialistė 

Užtikrinamas viešumas. 

8. Skelbti įstaigos interneto svetainėje 

informaciją apie laisvas darbo 

vietas.  

Pagal poreikį Direktorius, 

Dokumentų 

specialistė 

Skaidriai vykdomas 

darbuotojų priėmimas, 

atleidimas iš darbo, darbo 

krūvių paskirstymas. 

9. Siūlyti darbuotojams dalyvauti 

mokymuose korupcijos prevencijos 

klausimais.  

2023-2025 Direktorius 

Už 

korupcijos 

prevenciją 

atsakingi 

komisijos 

nariai 

Darbuotojai įgis daugiau žinių 

apie korupcijos pasekmes ir 

prevenciją. 

10. Pristatyti lopšelio- darželio vadovo 

metinės veiklos ataskaitą 

bendruomenei.  

2023-2025 

metų pradžioje 

Direktorius Vadovo sprendimai atviri, 

skaidrūs ir vieši 

bendruomenei. 

11. Nagrinėti skundus dėl lopšelio-

darželio darbuotojų veikos esant 

korupcijos pasireiškimo rizikai. 

2023-2025 

Gavus 

informaciją 

Direktorius 

Už 

korupcijos 

prevenciją 

atsakingi 

komisijos 

nariai 

Padidės pasitikėjimas, 

darbuotojai ir kiti asmenys 

bus skatinami 

12.  Taikyti „Nulinę“ dovanų politiką. Nuolat Direktorius Įstaigoje netoleruojama 

korupcija jokiomis jos 

formomis. 

 

 

 

 

 
 


