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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠILELIS“

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.

nr.

PRIEMONĖS PAVADINIMAS ATSAKINGAS ĮVYKDYMO

LAIKAS

LAUKIAMI

REZULTATAI

1 Su patvirtintu lopšelio-darželio

korupcijos prevencijos programos ir

jos įgyvendinimo priemonių planu

2021-2023 m. supažindinti įstaigos

bendruomenės narius.

Direktorius 2021m

sausis

Darbuotojams leis 

teikti siūlymus dėl 

korupcinio 

pobūdžio 

nusikalstamos 

veikos mažinimo

2 Korupcijos prevencijos

programos ir jos įgyvendinimo

priemonių plano skelbimas

įstaigos internetinėje svetainėje.

Direktoriaus

pavaduotojas

ugdymui

2021m

sausis

Bendruomenė

informuota

apie įstaigos

vykdomą

korupcijos

prevenciją.

3 Informacijos apie laisvas darbo

vietas skelbimas įstaigos

internetinėje svetainėje.

Direktoriaus

pavaduotoja

ūkiui

Nuolat Skaidriai vykdomas

darbuotojų

priėmimas,

atleidimas iš darbo,

darbo

krūvių

paskirstymas.

4 Viešuosius pirkimus vykdyti,

vadovaujantis viešųjų pirkimų

įstatymu ir patvirtintomis lopšelio-

darželio viešųjų pirkimų taisyklėmis

Viešųjų pirkimų

organizatorius,

direktorės

pavaduotoja

ūkio reikalams

Nuolat Užtikrinamas

viešumas

5 Privačių interesų deklaracijų

teikimas.

Direktorius,

direktoriaus 

pavaduotojai,

asmenys 

inicijuojantys, 

organizuojantys 

viešuosius 

pirkimus,

viešųjų pirkimų 

komisijos nariai

Kovo mėn. Išvengtas viešų ir

privačių interesų

konfliktas



6 Vaikų priėmimo į lopšelį-

darželį vykdymas steigėjo

nustatyta tvarka.

Raštvedė Nuolat Tinkamai

įgyvendinami

Kauno miesto

savivaldybės

tarybos

sprendimai.

7 Skaidrus gautų labdaros,

paramos, spec. lėšų

panaudojimas.

Direktorius Nuolat Lėšos tinkamai ir

kryptingai 

naudojamos

pagal suplanuotus 

įstaigos

poreikius.

8 Darbuotojų pareigybių aprašų

bei darbo tvarkos taisyklių

peržiūra, ir, esant būtinybei,

antikorupciniu požiūriu svarbių

nuostatų įtraukimas.

Direktorius Kasmet

pagal poreikį

Apibrėžtos

darbuotojų

antikorupcinės

nuostatos

ir teisinės

atsakomybės

priemonės.

9 Ataskaitos apie finansinių išteklių

(biudžetinių ir nebiudžetinių lėšų)

panaudojimą

viešinimas įstaigos internetinėje

svetainėje

Direktorius,

direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui

Kasmet Visuomenė

informuota

apie skaidrų ir

tinkamą

lėšų panaudojimą.

10 Nagrinėti gautus skundus,

pareiškimus, siūlymus apie

korupcinio pobūdžio pažeidimus

Direktorius,

direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui,

logopedė

Nuolat Mažės korupcijos

galimybė įstaigoje

11 Gavus informaciją apie galimą

korupcinę veiką informuoti

lopšelio-darželio direktorių

Direktoriaus

pavaduotoja

ugdymui,

logopedė

Nuolat Užtikrinamas

viešumas, 

savalaikis

atsiskaitymas

12 Lopšelio-darželio direktoriaus

metinės ataskaitos pristatymas

bendruomenei.

Direktorius Kasmet Vadovo sprendimai

atviri, skaidrūs ir

prieinami

bendruomenei.




