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PANEVĖŽIO LOPŠELIO -DARŽELIO „ŽIBUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA 

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ (toliau – lopšelio-darželio) korupcijos  prevencijos  

tvarka  (toliau – tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos įstatymu ir 

reglamentuoja lopšelyje-darželyje  įgyvendinamas korupcijos prevencijos priemones, korupcijos 

prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo koordinavimą bei 

kontrolę. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad, lopšeliui-darželiui įgyvendinant jam 

nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusia veikas (atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų darymo). 

Korupcinio pobūdžio nusikaltamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, 

kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant 

viešąsias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piknaudžiavimas tarnybine padėtimi 

arba įgaliojimų viršijimas, piknaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, sukčiavimas, komercinės 

paslapties atskleidimas,  neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu 

būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo 

funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama 

ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą (2011 Nr. 

XI-1475). 

Korupcijos prevencijos principai: 

teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir 

laisvių apsaugą; 

              visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys; 

sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 

 pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir 

peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo.   

Kitos apraše vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas. 

     

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

     

3. Lopšelio-darželio korupcijos prevencijos priemonės yra šios: 

3.1. veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir 

vertinimas; 

3.2. teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektais numatomo teisinio reguliavimo poveikio 

korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų  ar jų  projektų antikorupcinis vertinimas); 

3.3. informacijos pateikimas valstybės  tarnautojų ir juridinių asmenų registrams; 

3.4. visuomenės švietimas ir informavimas; 

3.5. nustatytų korupcijos atvejų viešas paskelbimas; 

3.6. pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. 
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    III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 

     

4. Lopšelyje-darželyje už korupcijos prevencijos proceso organizavimą atsakingas direktorius. 

5. Lopšelio-darželio direktorius koordinuoja ir kontroliuoja 3.1–3.6 punktuose nurodytų   

korupcijos prevencijos  priemonių įgyvendinimą lopšelyje-darželyje. 

 

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO 

TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ, VERTINIMAS 

     

5. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, lopšelyje-darželyje atliekama veiklos 

sričių,  kuriose  yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir vertinimas (toliau 

vadinama – veiklos analizė ir vertinimas).  

6. Lopšelio-darželio veiklos sritys,  kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė: 

6.1. banko operacijos; 

6.2. viešieji pirkimai; 

6.3. materialinių vertybių panaudojimas ir apskaita; 

6.4. tėvų parama. 

7. Veiklos sričių, nurodytų 6.1-6.4 punktuose, analizė ir vertinimas atliekami kiekvienų metų 

IV ketvirtį: 

7.1. Ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų analizę atlieka direktoriaus įsakymu paskirta 

metinės inventorizacijos komisija inventorizacijos metu. 

7.2. Banko operacijų kontrolė atliekama nuolat pagal lopšelio-darželio Finansų kontrolės 

taisykles. 

8. Veiklos sričių, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą atlieka 

lopšelio-darželio direktorius sudarytos veiklos analizės komisijos: 

8.1. komisija vadovaujasi veiklos reglamentu, kurį tvirtina komisijos pirmininkas; 

8.2. komisijos pirmininku ir nariais skiriami kompetentingi darbuotojai, išmanantys  

analizuojamas veiklos  sritis  ir/ar  atsakingi už jas ar  susiję su šiomis veiklos sritimis. 

9. Jei komisija nesudaroma, lopšelio-darželio direktorius gali pasitelkti kitus įstaigos 

darbuotojus veiklos analizei ir vertinimui atlikti.  

10. Veiklos analizės ir vertinimo etapai, būdai ir priemonės: 

10.1. I etapas – korupcijos pasireiškimo tikimybės  situacijos identifikavimas, aprašymas, 

analizė, pirminių išvadų pateikimas: 

10.1.1. aprašomuoju būdu  surašoma  veiklos  analizei  ir vertinimui  reikalinga  pirminė  

informacija  apie   analizuojamą veiklą ir nurodomi ją reglamentuojantys teisės aktai; 

 10.1.2. lopšelio-darželio direktorius ar komisija pateikia analizuojamą veiklą išnagrinėti 

aprašant vertinamą situaciją; 

10.1.3. lopšelio-darželio direktorius ar komisija atlieka pateiktos informacijos analizę. 

11. II etapas – motyvuotos išvados pateikimas ir pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos 

priemonių. Lopšelio-darželio direktorius ar komisija atlieka veiklos analizę ir vertinimą, parengia 

išvadą dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės ir prielaidų bei pasiūlymus dėl priemonių įgyvendinimo.  

 

 

V. KOVOS SU KORUPCIJA ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, 

VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

     

12. Lopšelio-darželio direktorius ir/ar jo paskirta komisija rengia kovos su korupcija  

priemonių vykdymo planą, kuris pateiktas ir suderintas su Darbo taryba. 
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VI. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ 

REGISTRAMS 

     

 13. Informacija  valstybės tarnautojų ir  juridinių   asmenų registrams apie asmenis, 

dirbančius lopšelyje-darželyje, pateikiama Korupcijos  prevencijos įstatymo 11 straipsnyje nustatytais 

pagrindais. 

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS 
     

14. Informacija apie veiklą kovojant su korupcija skelbiama lopšelio-darželio tinklapyje ir/ar 

teikiama kitomis visuomenės informavimo priemonėmis. 

 

VIII. KITOS ĮSTATYMŲ NUSTATYTOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 

 

15. Valstybės tarnyboje dirbančių asmenų privačių ir viešųjų interesų derinimas užtikrinamas 

įgyvendinat Lietuvos Respublikos viešųjų ir  privačių interesų  derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2000, Nr. 18-431) nuostatas. 

     

_________________ 

 


