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ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,VYTURĖLIS“ 

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

2018–2019 M. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 

PLANAS 

 

 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai 

1 2 3 4 

1. Interneto svetainėje paskelbti atnaujintą 

lopšelio-darželio apgaulės ir korupcijos 

prevencijos priemonių planą. 

Metų IV ketvirtis Korupcijos prevencijos 

komisija 

2. Kontroliuoti ir koordinuoti įstaigos 

apgaulės ir korupcijos prevencijos  

priemonių plano vykdymą, teikti įstaigos 

vadovui informaciją ir pasiūlymus dėl jo 

tikslinimo. 

Nuolat Korupcijos prevencijos 

komisija 

3. Apgaulės ir korupcijos prevencijos 

priemonių plano įgyvendinimo ataskaita. 

Iki  gruodžio 31 d. Korupcijos prevencijos 

komisija 

4. Viešuosius pirkimus vykdyti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui, 

Viešųjų pirkimų 

komisija 

5. Teikti informaciją apie laisvas vietas 

lopšelyje-darželyje. 

Nuolat Direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

6. Internetinėje svetainėje skelbti 

informaciją apie teikiamas paslaugas, 

finansinių ataskaitų rinkinius. 

Kartą per ketvirtį ir 

pagal steigėjo 

patvirtintus grafikus 

Direktorius 

7. Lopšelio-darželio biudžeto lėšas naudoti 

pagal patvirtintas sąmatas ir jo vardu 

gautos paramos skirstymo taisykles. 

Nuolat Direktorius 

8. Gavus pranešimą apie galimą korupcinę 

veiklą įstaigoje, nedelsiant informuoti 

direktorių 

Gavus pranešimą Korupcijos prevencijos 

komisija 

9. Sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai ar 

kitomis priemonėmis pranešti apie 

apgaulę ir korupcinius teisės pažeidimus 

(ar mėginimą juos daryti). 

Nuolat Direktorius, 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

10. Skundų, pareiškimų dėl galimų apgaulės 

ir korupcinio pobūdžio nusikalstamų 

veiklų nagrinėjimas. 

Juos gavus Korupcijos prevencijos 

komisija 

11. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių Gruodžio mėnesį Direktorius 



aprašymus ir esant būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas 

bei teisinės atsakomybės priemones. 

12. Darbuotojų skatinimas vadovaujantis 

profesinės etikos principais. 

Pagal poreikį Direktorius 

Darbuotojų atstovas 

13. Interneto svetainėje skelbti informaciją 

apie laisvas darbo vietas. 

Pagal poreikį Direktorius 

14. Užtikrinti savalaikį viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijų pateikimą. 

Pagal nustatytus 

terminus 

Asmenys, įstatymų 

nustatyta tvarka 

turintys pateikti 

deklaracijas 

15. Esant reikalui bendradarbiauti su 

korupcinius nusikaltimus tiriančia 

valstybės institucija – Specialiųjų 

tyrimųtarnyba. 

Pagal poreikį Korupcijos prevencijos 

komisija 

16. Apgaulės ir korupcijos prevencijos planas 

peržiūrimas ir papildomas esant poreikiui, 

tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per 

dvejus metus. 

Esant poreikiui, bent 

kartą per dvejus 

metus 

Korupcijos prevencijos 

komisija 

17. Motyvuoti darbuotojus dalyvauti 

mokymuose, seminaruose antikorupcijos 

klausimais. 

Kai nemokami Direktorius 
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