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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“  2021–2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

PRIEMONIŲ PLANAS 

 
Tikslas – siekti didesnio Kupiškio vaikų lopšelio-darželio  „Obelėlė“ veiklos sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.  
Tikslo rezultatų kriterijai: Visuomenės pasitikėjimas Kupiškio vaikų lopšeliu-darželiu „Obelėlė“.  

II.                I. Uždavinys  –   Vertinti viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, ar nėra požymių reikštis korupcijai, kai prekių, darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 

eurų. 

Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 
Laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai 

1. Dideliuose 

viešuosiuose 

pirkimuose galimai 

sudaromos sąlygos 

laimėti išskirtinai 

vienam konkurso 

dalyviui.  

Užkertamas kelias 

korupcijos apraiškoms. 
Pirkimų 

organizatorius. 

Antikorupcijos 

komisija. 

Prieš 

konkursų 

skelbimą. 

Įvertintų viešųjų pirkimų konkursų sąlygų (ar nėra 

požymių reikštis korupcijai) skaičius, kai prekių, 

darbų ar paslaugų kaina didesnė nei 50 000 eurų. 

Pateiktų konkurso sąlygų nustačius netinkamas 

sąlygas grąžinimas pašalinti trūkumus.  

  

2. Trūksta viešumo 

vykdant mažos vertės 

pirkimus, panaudojant 

labdaros lėšas. 

Darželio internetinėje sve-

tainėje skelbiamos planuo-

jamų/vykdytų  pirkimų su-

vestinės, darželio direkto-

riaus metinėse ataskaitose 

atsiskaitoma už paramos 

darželiui lėšų panaudojimą.  

Pirkimų 

organizatorius, 

direktorius 

Iki sausio 31 

d. 

Užtikrinamas viešųjų pirkimų ir paramos darželiui 

naudojimo viešumas. 

 

3.  Neviešinamas 

darželiui skirtų 

biudžeto lėšų 

panaudojimas. 

Užtikrinti darželiui skirtų 

biudžeto lėšų panaudojimo 

viešą paskelbimą susirin-

kimų metu, informaciniame 

stende. 

 

Ūkvedys Iki sausio 31 

d. 

Užtikrinamas biudžeto lėšų naudojimo 

skaidrumas, viešumas. 

II. Uždavinys – Siekti viešųjų ir privačiųjų interesų skaidrumo. 



4. Viešųjų ir privačių 

interesų neatskyrimas 

yra viena iš korupcijos 

prielaidų, galinčių 

pasireikšti darželyje.  

Kontroliuoti, ar asmenys laiku 

ir tinkamai pateikia privačių 

interesų deklaracijas ir, esant 

poreikiui, juos konsultuoti. 

Direktorius, 

direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, 

pirkimų organizatorius. 

Priėmus į 

pareigas naują 

darbuotoją ar 

pasikeitus 

pareigoms. 

Siekiama, kad visi privalantys deklaruoti asmenys 

būtų deklaravę privačius interesus LR viešųjų ir 

privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka. 

Vertinimas – 100 proc. privačius interesus 

deklaravusių darbuotojų.  
5. Iškyla interesų 

konfliktai, kai 

darbuotojai ne visada  

žino, kaip elgtis 

susiklosčius 

konkrečiai situacijai. 

Asmuo negali sudaryti 

net tokio konflikto 

buvimo regimybės.  

Gauti rekomendacijas dėl 

interesų konflikto,  nagrinėjant 

atitinkamus klausimus, 

išvengimo. 

Direktorius (galima 

Kupiškio rajono 

savivaldybės teisės 

skyriaus specialistų  

konsultacija). 

Visą 

programos 

vykdymo 

laikotarpį. 

Įgyvendinti viešųjų ir privačių interesų įstatymo 

nuostatas. Mažės viešųjų ir privačių interesų 

konfliktų, didės pasitikėjimas Darželio darbuotojais. 

6. Darželio darbuotojų 

pareigybėse 

neapibrėžtos 

antikorupcinės 

nuostatos ir teisinės 

atsakomybės. 

 

Peržiūrėti darželio darbuotojų 

pareigybių aprašymus ir, esant 

būtinybei, įtraukti anti-

korupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės 

atsakomybės priemones. 

 

Direktorius Visą 

programos 

vykdymo 

laikotarpį. 

Apibrėžtos antikorupcinės nuostatos bei teisinės 

atsakomybės priemonės darželio darbuotojų 

pareigybėse. 

7. Netinkamas vaikų  

priėmimo į darželį 

organizavimas. 

Priimant naujus vaikus į 

darželį, laikytis registracijos 

eilės Tėvų prašymų dėl vaikų 

priėmimo į ikimokyklines ir 

priešmokyklines grupes 

registracijos žurnale ir 

Savivaldybės nustatytų 

prioritetų. 

Direktorius Visą 

programos 

vykdymo 

laikotarpį. 

Į darželį vaikai priimami vadovaujantis Vaikų 

priėmimo į Kupiškio rajono savivaldybės 

ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, 

patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės 

tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 

TS-97. 

 

III. Uždavinys – Viešųjų finansuojamų projektų viešinimas. 

8. Visuomenėje 

susidariusi nuomonė, 

kad infrastruktūriniai 

projektai yra 

Viešinti informaciją apie 

darželyje įgyvendinamus 

infrastruktūros projektus, jų 

rezultatus. 

Direktorius. Projektų 

vykdymo 

metu. 

Visuomenė bus dažniau informuojama apie darželyje 

įgyvendinamus projektus, jų prioritetus. Informacija 

bus skelbiama  Kupiškio vaikų lopšelio-darželio 

„Obelėlė“ interneto svetainėje ar vietinėje spaudoje. 



nepakankamai 

viešinami. 
Vertinimas – pateiktų projektų procentai nuo bendro 

skaičiaus.   
IV. Uždavinys – Nuolatinė korupcijos programos kontrolė. 

9. Nekontroliuojama 

programa neteikia 

reikiamo rezultato. 

Reikalinga ataskaita 

programos vykdymo 

kontrolei.  

Teikti Darželio tarybai  

Antikorupcijos komisijos 

veiklos bei Korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo ataskaitą, 

pateikti informaciją apie 

įvykdytas priemones.   

Antikorupcijos 

komisija.  

Kasmet,  
I ketvirtis 

Užtikrintas informacijos apie Antikorupcijos 

komisijos veiklos bei Korupcijos prevencijos 

programos vykdymą viešumas. Pateikiama 

apibendrinta metinė ataskaita apie programos 

įvykdymo rezultatus ir neįvykdymo priežastis. 
Vertinimas – išvadų pateikimas. 

Tikslas – supažindinti Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ dirbančius asmenis  su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą korupcijos 

apraiškoms.  
Tikslo rezultatų kriterijai: Korupcijos, kaip neigiamo reiškinio, išgyvendinimas, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ bendruomenės sąmoningumo lygio 

ugdymas.  
V. Uždavinys – Vykdyti  renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais Kupiškio vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“.  

Eil. 

Nr. 
Problema Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 
Laukiamų rezultatų vertinimo kriterijai 

10. Žinių spragos apie 

korupciją, jos mastą, 

efektyvias korupcijos 

prevencijos priemones, 

jų taikymą, teisinio 

reglamentavimo 

pakeitimus. 

  

Dalyvauti  mokymuose 

korupcijos prevencijos 

klausimais. 

 Antikorupcijos 

komisija. 
2021–2023 m. 

priemonę 

vykdyti 

kasmet 

programos 

įgyvendinimo 

laikotarpiu 

Supratimo apie korupciją didėjimas, atsispindintis 

augančiame nesitaikstyme su korupcija. Vertinimas 

– mokymų, seminarų skaičius per metus. Ne mažiau 

kaip vienas renginys per metus. 

VI. Uždavinys –  Vaikų  informavimas apie neigiamas korupcijos pasekmes  skatina netoleruoti korupcijos ir parodyti jos daromą žalą. 

11. Su vaikais mažai 

kalbama apie 

korupcijos apraiškas. 

Organizuoti  darželyje 

korupcijos prevencijai skirtus 

renginius. Organizuoti 

renginį, skirtą Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti 

gruodžio mėn. 

Antikorupcijos 

komisija. 
Kiekvienų 

metų I 

ketvirtis ir 

kiekvienų 

metų gruodžio 

mėn. 

Plėsis vaikų antikorupcinis švietimas ir 

informavimas, formuosis nepakantus požiūris į 

korupcijos reiškinį. Bus atkreipiamas  dėmesys į 

plintančią korupciją ir skatinama užkirsti tam kelią. 
Vertinimas –  suorganizuotų renginių ir priemonių 

skaičius, ne mažiau kaip po 1 renginį per metus. 

 
 

 
______________________________________ 



 


