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PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

 

I BENDROJI DALIS 

 

 

 Plungės lopšelio-darželio „Nykštukas“, (toliau tekste įstaigos) korupcijos prevencijos 

programa (toliau tekste programa) parengta vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 

2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T1- 125 patvirtinta Plungės rajono savivaldybės 2014 -2015 

m. korupcijos prevencijos programa 

  Programos siekis - įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones įvairiose įstaigos  

veiklos srityse, vienyti visų darbuotojų pastangas, plėtojant antikorupcinę veiklą, įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su korupcijos prevencija, paskatinti 

įstaigos bendruomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai. 

 Šios programos nuostatos yra privalomos visiems įstaigos darbuotojams. 

 

II PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 

      Tikslai: 

      - užtikrinti įstaigos veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, 

ilgalaikėmis priemonėmis bei procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui įstaigoje. 

     Uždaviniai: 

      - nustatyti labiausiai korupcijos paveiktas sritis įstaigoje, korupcijos atsiradimo ir plitimo 

priežastis; 

      - sukurti ilgalaikes priemones kovai su korupcija;  

      - tobulinti personalo valdymo praktiką; 

      - stiprinti vidaus audito veiklą; 

      - užtikrinti tinkamą antikorupcinių priemonių plano įgyvendinimo administravimą; 

       - užtikrinti finansavimo ir lėšų panaudojimo skaidrumą ir kontrolę; 

      - plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant įstaigos bendruomenę; 

      - didinti įstaigos darbuotojų teisinį sąmoningumą ir atsakingumą, kelti personalo kvalifikaciją 

korupcijos prevencijos srityje; 

      -  nuolat informuoti visuomenę  apie įstaigoje priimamus sprendimus, atsiradus korupcijos 

apraiškoms. 

 

II BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 

 Programos vykdymą kontroliuoja įstaigos taryba ir savivaldybės antikorupcijos 

komisija.  

 

 

 



PLUNGĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS 2014-2015 M. ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Tikslas  Laukiami 

rezultatai 

Įvykdymo 

data 

Atsakingi 

vykdytojai 

1. Dalyvauti 

savivaldybės 

organizuojamuose 

korupcijos 

prevencijos 

mokymuose 

Įgyti korupcijos 

prevencijos tema 

žinių 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

gebės 

organizuoti 

savo darbą 

korupcijos 

prevencijos 

srityje 

2014-2015 m. Korupcijos 

prevencijos 

komisija, 

mokyklos 

direktorius 

2. Teisės aktų nustatyta 

tvarka informuoti 

žiniasklaidą įstaigos 

darbuotojus apie 

nustatytą darbuotojų 

piktnaudžiavimą 

pareigomis, 

korupcines apraiškas, 

apie korupcinių 

nusižengimų tyrimų 

rezultatus. 

Visuomenės,  

darbuotojų 

švietimas apie 

korupcijos 

apraiškas 

įstaigoje 

Padidės 

bendras 

pasitikėjimas 

įstaiga, 

darbuotojai 

bus paskatinti 

pranešti apie 

korupcines 

apraiškas 

įstaigoje. 

2014-2015 m. Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

3. Pateikti informaciją 

apie  asmenis, 

norinčius įsidarbinti 

įstaigoje  

Išvengti 

nepageidaujamos 

reputacijos 

asmenų įstaigoje 

Įstaigoje bus 

išvengta 

korupcijos 

apraiškų 

Esant 

būtinybei 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

4. Bendradarbiauti su 

savivaldybės 

korupcijos 

prevencijos komisija 

Siekti efektyviau 

užtikrinti 

korupcijos 

prevenciją 

Efektyviau 

užkirstas 

kelias 

korupcijos 

apraiškoms 

Esant 

būtinybei 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

5. Nustatyti kurioje 

įstaigos srityje 

galimos korupcijos 

apraiškos, organizuoti 

darbuotojų apklausą 

dėl korupcijos 

pasireiškimo 

tikimybės 

Siekti užkirsi 

kelią korupcijos 

apraiškoms 

įstaigoje 

Įstaiga taps 

atviresnė, 

patrauklesnė 

visuomenei 

2014-2015 m. Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

6. Viešai paskelbti 

antikorupcinės 

programos 

įgyvendinimo 

ataskaitą 

Siekti 

objektyvaus 

antikorupcinio 

įvertinimo 

Darbuotojai 

bus 

supažindinti 

su korupcijos 

prevencija, 

programos 

įgyvendinimo 

rezultatais 

2015 m. 

pabaiga 

Korupcijos 

prevencijos 

komisija 

 


