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VILNIAUS „ŽILVINĖLIO“ LOPŠELIO-DARŽELIO 

2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo data Vykdytojai  

1. Supažindinti lopšelio-darželio 

bendruomenę su atnaujintu korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planu. 

2021 m. 

I ketvirtis 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

2. Įstaigos internetinėje svetainėje 

paskelbti atnaujintą Vilniaus 

„Žilvinėlio“ lopšelio-darželio 2021-

2023 m. korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių 

planą. 

 

 

2021 m. 

I ketvirtis 

 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

3. Kontroliuoti ir koordinuoti korupcijos 

prevencijos programos priemonių 

įgyvendinimo plano vykdymą, prireikus 

pateikti siūlymus dėl plano koregavimo. 

 

 

Nuolat 

 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

4. Dalyvauti mokymuose, seminaruose 

korupcijos prevencijos ir kontrolės 

klausimais.  

 

Nuolat 

 

Direktorius, 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

5. Viešuosius pirkimus atlikti 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu. 

 

Nuolat 

 

Direktoriaus 

pavaduotoja ūkio 



reikalams, Viešųjų 

pirkimų komisija 

6. Skelbti lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje finansines ataskaitas, 

informaciją apie darbuotojų darbo 

užmokestį.   

2021 m.  II ketvirtis 

2022 m. II ketvirtis 

2023 m. II ketvirtis 

 

Direktorius, buhalterė 

7. Skelbti lopšelio-darželio internetinėje 

svetainėje informaciją apie laisvas 

darbo vietas.  

 

Nuolat  

 

Direktorius  

8. Lopšelio-darželio biudžeto, specialiųjų 

lėšų, labdaros ir paramos (1,2 proc.) 

lėšas naudoti pagal parengtą tvarką. 

 

Nuolat 

 

Direktorius, buhalterė 

9. Parengti lopšelio-darželio direktoriaus 

metinę veiklos ataskaitą ir pristatyti ją 

bendruomenės nariams. 

2021 m.  II ketvirtis 

2022 m. II ketvirtis 

2023 m. II ketvirtis 

 

 

Direktorius  

10. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių 

aprašymus ir, esant būtinybei, įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias 

nuostatas bei teisinės atsakomybės 

priemones. 

 

2021 m. IV ketvirtis 

2022 m. IV ketvirtis 

2023 m. IV ketvirtis 

 

 

Direktorius  

11. Įstaigoje, gavus pranešimą apie galimą 

korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti 

lopšelio-darželio direktorių. 

 

Gavus pranešimą 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

12. Nagrinėti prašymus ir skundus, kuriuose 

pateikiami įtarimai dėl galimos 

korupcinio pobūdžio nusikalstamos 

veiklos. 

 

Gavus prašymus ar 

skundus 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

13. Esant būtinybei bendradarbiauti su 

korupcinius nusikaltimus tiriančia 

valstybės institucija –Specialiųjų tyrimų 

tarnyba. 

 

Pagal poreikį 

 

Korupcijos 

prevencijos komisija 

14. Teikti ataskaitą apie korupcijos  2021 m. gruodžio mėn. Korupcijos 



prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių plano vykdymą. 

2022 m. gruodžio mėn. 

2023 m. gruodžio mėn. 

prevencijos komisija 

15. Atnaujinti ir parengti korupcijos 

prevencijos programos įgyvendinimo 

priemonių planą 2024-2026 m. 

2023 m. IV ketvirtis Korupcijos 

prevencijos komisija 

 

 


