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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „DAIGELIS“ 2022-2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

 

 

Tikslas:  

 didinti skaidrumą, viešumą, mažinti korupcijos atsiradimo prielaidas Kauno lopšelio-darželio 

„Daigelis“ vykdomose veiklose.  

 

Uždaviniai:  

 įgyvendinti 2022-2024 metų korupcijos prevencijos programą;  

 vykdyti antikorupcinį švietimą, įtakosiantį korupcijos atsiradimo prielaidų mažinimą įstaigoje.  
 

EIL. 

NR. 

Korupcijos prevencijos 

priemonės pavadinimas 
 

Tikslas 
 

Įvykdymo 

laikas 

Vykdytojas 
 

1.  Skelbti korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo planą bei jų 

pakeitimus įstaigos 

internetinėje svetainėje  
 

Supažindinti bendruomenę su 

korupcijos prevencijos 

programa  
 

2022  m. Antikorupcijos 

komisija  
 

2.  Viešai skelbti įstaigos 

internetinėje svetainėje 

informaciją apie laisvas 

darbo vietas  
 

Skaidriai vykdyti darbuotojų 

priėmimą, atleidimą iš darbo, 

darbo krūvių paskirstymą  
 

Pagal 

poreikį  
 

Direktorius  
 

3.  Viešai skelbti informaciją 

apie numatomus, vykdomus 

viešuosius pirkimus  
 

Užtikrinti viešumą  
 

Nuolat  
 

Viešųjų 

pirkimų 

organizatorius  
 

4.  Vaikų priėmimą į lopšelį-

darželį ir grupių 

komplektavimą vykdyti 

steigėjo nustatyta tvarka  
 

Tinkamai įgyvendinti Kauno 

miesto savivaldybės tarybos 

sprendimai  
 

Nuolat  

 
 

Direktorius  
 

5.  Įstaigos biudžeto lėšas 

naudoti pagal patvirtintas 

sąmatas  
 

Tinkamai ir kryptingai naudoti 

lėšas pagal suplanuotus 

straipsnius, įstaigos poreikius  
 

Nuolat  
 

Direktorius 

6.  Finansines ataskaitas teikti 

laiku ir viešai  
 

Informuoti visuomenę apie 

skaidrų ir tinkamą lėšų 

panaudojimą  
 

Nuolat Direktorius, 

BIBA 

specialistė  

 
 

7.  Peržiūrėti darbuotojų 

pareigybių aprašus ir esant 

būtinybei įtraukti 

antikorupciniu požiūriu 

svarbias nuostatas bei 

priemones  
 

Didinti darbuotojų atsakomybę  
 

Kasmet  
 

Direktorius 

8.  Direktoriaus metinę veiklos 

ataskaitą teikti lopšelio-

darželio tarybai, Kauno 

savivaldybės tarybai  
 

Vykdyti lopšelio-darželio 

bendruomenės narių informavimą 

apie  

lopšelio-darželio ugdomąją, 
finansinę ir ūkinę veiklą. Skelbti 

lopšelio-darželio svetainėje   

2022 -2024 

m. 
  

 

Direktorius 



www.lddaigelis.lt 

9.  Kiekvienais metais viešai 

skelbti lopšelio – darželio 

pedagogų atestacijos 

perspektyvinę  programą.  

Siekti objektyvaus antikorupcinio 

įvertinimo  

Esant 

būtinybei  

Atestacijos 

komisija, 

antikorupcijos 

komisija  

10.  Nagrinėti skundus, 

pareiškimus dėl galimų 

korupcinio pobūdžio veikų 

Užtikrinti antikorupcijos 

veiksmingumą 

Tik gavus 

skundą 

Antikorupcijos 

komisija  

11.  Bendradarbiauti su korupcijos 

prevenciją vykdančiomis 

institucijomis 

Siekti geriau užtikrinti korupcijos 

prevenciją 

Pagal 

poreikį 

Antikorupcijos 

komisija 

12.  Įstaigos vidaus kontrolė ir jos 

reikalavimų įgyvendinimas. 

Siekti geriau užtikrinti korupcijos 

prevenciją: 

 Turtas būtų saugomas nuo 

sukčiavimo, iššvaistymo, 

pasisavinimo, neteisėto 

valdymo; 

 Finansų valdymas grindžiamas 

ekonomiškumu, efektyvumu ir 

rezultatyvumu; 

 Finansinė informacija 

patikima, aktuali, išsami ir 

teisinga. 

Nuolat  Antikorupcijos 

komisija  

13.  Teikti ataskaitą 

bendruomenei susirinkime 

(žodinę) 

Užtikrinti viešumą, savalaikį 

atsiskaitymą 

Kasmet, IV 

ketvirtis 

Antikorupcijos 

komisija 

 

 

 


