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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ (toliau – Lopšelis-darželis) 2021-2023 metų 

korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos 

prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų 

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl 

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“ ir 

kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą. 

2. Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 2021-2023 metų korupcijos prevencijos programa 

(toliau – programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms Lopšelyje-

darželyje mažinti. 

3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos 

kontrolę. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešą darbuotojų veiklą. 

4. Programoje vartojamos sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos 

įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

5. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja įstaigos vadovas, o įgyvendina 

programos priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

 

II SKYRIUS 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU 

POŽIŪRIU 

 

6. Lopšelis-darželis – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia, įgyvendindama 

valstybės švietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

įsakymais, Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Širvintų rajono savivaldybės mero 
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potvarkiais, Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės 

aktais. 

7. Vykdydamas pagrindines veiklas, Lopšelis-darželis ugdo ir rengia vaikus mokyklai, 

organizuoja maitinimą. Už panaudotus asignavimus atsiskaitoma Širvintų rajono savivaldybės 

administracijos Finansų ir biudžeto skyriui. 

8. Lopšelio-darželio darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas 

korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę, Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje 

skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, sutartys. 

9. Biudžeto vykdymo ataskaitas Lopšelio-darželio direktorius pateikia Lopšelio-darželio 

tarybai, atsiskaito už paramos lėšų ir lėšų, skirtų ugdytinių pažintinei veiklai, žaislų ir kitų 

ugdymo(si) priemonių įsigijimui, pedagogų kvalifikacijos kėlimui panaudojimą. Lopšelio-darželio 

savivaldos institucijos įtraukiamos į svarstymus planuojant biudžeto poreikį. 

10. Metinį finansinių ataskaitų rinkinį direktorius pateikia Širvintų rajono tarybai. 

11. Lopšelio-darželio veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio 

strateginio planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir 

galimybių analizę. 

12. Įvertinus aukščiau pateiktus veiksnius, Lopšelyje-darželyje korupcija galima šiose veiklos 

srityse: 

12.1. formuojant Lopšelio-darželio darbuotojų personalą; 

12.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

12.3. skirstant vaikus į grupes; 

12.4. organizuojant vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje; 

12.5. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas. 

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

13. Programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

13.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių 

asmens teisių laisvių apsaugą; 

13.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi įstaigos 

darbuotojai; 

13.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant 

vienas kitam kitokią pagalbą; 
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13.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinamas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant 

pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo 

kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

14. Programos tikslai: 

14.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą; 

14.2. atskleisti ir šalinti prielaidas atsirasti korupcijos apraiškoms Lopšelyje-darželyje bei 

darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi savanaudiškais tikslais; 

14.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Lopšelyje-darželyje, skaidrų ir racionalų prekių, 

darbų ir paslaugų pirkimą. 

15. Programos uždaviniai: 

15.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą; 

15.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė; 

15.3. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai 

bendruomenei; 

15.4. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą; 

15.5. viešai skelbti informaciją apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jų rezultatus. 

 

V SKYRIUS 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 

16. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kurio 

priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga. 

17. Programoje numatytas priemones įgyvendina Lopšelio-darželio direktorius ir programos 

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai: 

17.1. Antikorupcijos komisija įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra 

atsakinga už korupcijos prevencijos įgyvendinimą Lopšelyje-darželyje; 

17.2. Antikorupcijos komisija įgaliota vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę. 

Pirmininkas kartą per metus, ne vėliau, iki einamųjų metų gegužės 30 d. pateikia Lopšelio-darželio 

direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos programos priemonių plano vykdymą. Ataskaita 

skelbiama viešai internetiniame puslapyje www.sirvintuboruzele.lt. 
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18. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo koordinavimą, korupcijos prevencijos 

proceso organizavimą bei kontrolę reglamentuoja Širvintų lopšelio-darželio „Boružėlė“ 

Antikorupcijos komisijos nuostatai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Korupcinė situacija vertinama ir programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas 

peržiūrimi kas treji metai. Esant būtinybei programa gali būti papildoma. 

20. Programa ir programos įgyvendinimo priemonių planas skelbiamas Lopšelio-darželio 

internetiniame puslapyje www.sirvintuboruzele.lt. 

 

______________________________________ 


