
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIS“ ĮGYVENDINIMO 

2017-2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS 

 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingas asmuo Įvykdymo laikas Laukiami rezultatai Vertinimo kriterijai 

I. PROGRAMOS RENGIMAS, PATIKSLINIMAS, ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMAS 

1. Parengti korupcijos 

prevencijos programą ir 

programos įgyvendinimo 

2017-2019 m. priemonių 

planą 

Įstaigos vadovas ir 

asmuo atsakingas už 

korupcijos kontrolę ir 

jos vykdymą 

2017 m. vasaris Korupcijos prevencijos 

priemonės bus vykdomos pagal 

parengtą ir įstaigos vadovo 

patvirtintą planą 

Parengta programa ir 

programos  

įgyvendinimo priemonių 

planas 

2. Įstaigos internetinėje 

svetainėje  

www.zelmenelisklaipeda.lt 

skelbti įstaigos korupcijos 

prevencijos programą ir jos 

įgyvendinimo 2017-2019 m. 

priemonių planą 

Sekretorė  2017 m.  

I ketv. 

  

Bus užtikrintas korupcijos 

prevencijos priemonių viešumas 

Internetinėje svetainėje 

paskelbtos nurodytos 

informacijos įvertinimas 

3. Patikslinti korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo 2019 m. 

priemonių planą 

Įstaigos vadovas ir 

asmuo atsakingas už 

korupcijos kontrolę ir 

jos vykdymą 

2019 m. vasaris Korupcijos prevencijos 

priemonės bus vykdomos pagal 

parengtą ir įstaigos vadovo 

patvirtintą planą 

Patikslintas programos  

įgyvendinimo priemonių 

2019 m. planas 

II. UŽTIKRINTI SKAIDRŲ IR RACIONALŲ PREKIŲ, DARBŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMĄ BEI ĮSTAIGAI SKIRTŲ 

SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KONTROLĘ 

4. Atnaujinti viešųjų pirkimų 

organizavimo taisykles, 

nustatančias atsakingus 

asmenis ir pirkimų 

organizavimo tvarką nuo 

poreikio formavimo iki 

pirkimų procedūrų 

pabaigos.  

Direktoriaus 

pavaduotojas ūkio ir 

bendriesiems 

klausimams 

2017 m. IV 

ketv. 

Bus atnaujintos ir pakoreguotos 

pagal naujus teisės aktus ar 

poreikį viešųjų pirkimų 

organizavimo taisyklės  

Parengtos teisės aktus 

atitinkančios viešųjų 

pirkimų organizavimo 

taisyklės 

5. Atsisakyti praktikos, kai 

prekių, paslaugų ar darbų 

poreikį formuojantis asmuo 

Įstaigos vadovas ir 

asmuo atsakingas už 

2017 m. III 

ketv. 

Parengtas viešųjų pirkimų 

organizavimo aprašas, kuriame  

Bus papildytos Viešųjų 

pirkimų taisyklės, 

kuriose bus nurodyti 

PATVIRTINTA 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Želmenėlis“  

direktoriaus 2019 m. sausio 30 d.  

įsakymu V-10 

http://www.zelmenelisklaipeda.lt/


(pirkimo iniciatorius arba 

paraišką pirkti prekes, 

paslaugas ar darbus 

pildantis asmuo) pats 

vykdydamas atitinkamą 

pirkimą, įgyvendina šio 

poreikio tenkinimą.  

korupcijos kontrolę ir 

jos vykdymą 

numatoma įtraukti darbuotojus 

dėl prekių, paslaugų, ar darbų 

pirkimo poreikių įvardijimo. 

 

 

atskiri asmenys dėl 

poreikio formavimo 

prekių, paslaugų ar 

darbų ir viešojo pirkimo 

vykdymo  

6. Paskirti atsakingą asmenį už 

Viešųjų pirkimų 

organizavimą  

Įstaigos vadovas   

 

2017 m. vasaris  Bus paskirtas asmuo už 

nuolatinį Viešųjų pirkimų 

vykdymą 

Asmuo vykdys tik 

viešuosius pirkimus  

7. 

 

Įvertinti  2018 m. viešuosius 

pirkimus perkant paslaugas 

pagal įstaigos poreikius 

Įstaigos vadovas ir 

korupcijos 

prevencijos ir 

kontrolės komisija  

2019 m.  

 I pusmetis.  

Bus įvertinta ar racionaliai 

naudojamos  biudžeto lėšos 

paslaugų pirkimui 

organizuojant viešuosius 

pirkimus 

Bus parengta įvertinimo 

pažyma 

III. NUSTATYTI KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBES (KORUPCIJOS RIZIKOS NUSTATYMAS) 

8. Gavus informaciją apie 

galimą korupcinę veiką 

atlikti tyrimą pagal 

nusiskundimų pobūdį 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę ir jų vykdymą 

2017-2019 m. 

pagal poreikį 

 

Bus informuotas įstaigos 

vadovas 

Bus parengtos 

motyvuotos išvadas 

9. 

 

 

Įstaigos bendruomenė bus 

supažindinta su tyrimo 

rezultatais ir išvadomis 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę ir jų vykdymą 

2017-2019 m. 

pagal poreikį 

 

Bus informuota įstaigos 

bendruomenė apie priimtas 

priemones tariamoms 

korupcijos apraiškoms šalinti  

Bus parengtos 

motyvuotos išvados 

 IV. ŠVIESTI IR INFORMUOTI ĮSTAIGOS BENDRUOMENĘ KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS 

10. Viešinti naują informaciją 

susirinkimuose, 

informaciniuose stenduose, 

skelbimo vietose, 

internetinėje svetainėje  

korupcijos prevencijos 

komisijos sudėtį, 

kontaktinius telefonus, 

Įstaigos vadovas 2017-2019 m. 

 

 

Įstaigos bendruomenės  nariai 

žinos  informaciją, kur kreiptis 

susidūrus su korupcinio 

podūdžio veika 

Informacija bus 

prieinama visai įstaigos 

bendruomenei 



kuriais gali kreiptis asmuo, 

susidūręs su korupcinio 

pobūdžio veikla 

V. INFORMUOTI APIE GALIMAS KORUPCINES VEIKAS IR PAVIEŠINTI NUSTATYTUS KORUPCIJOS ATVEJUS  

11. Įstaigoje gavus pranešimą 

apie galimą korupcinę 

veiką, nedelsiant 

informuoti įstaigos 

direktorių teisės aktuose 

nustatytomis sąlygomis ir 

tvarka 

Asmuo atsakingas už 

pranešimus 

elektroniniu paštu ir 

telefonu (sekretorius ) 

Gavus 

informaciją 

Savalaikis reagavimas ir 

nustatytų priemonių įvykdymas 

Pateiktų pranešimų 

skaičius 

12. Pateikti informaciją 

įstaigos bendruomenei apie 

Klaipėdos m. savivaldybės 

antikorupcijos komisijos 

nustatytas korupcijos 

veikas  

Įstaigos vadovas ir 

asmuo atsakingas už 

korupcijos kontrolę ir 

jos vykdymą 

Gavus 

informaciją 

Bus informuota įstaigos 

bendruomenė apie 

antikorupcijos komisijos veiklą 

Pateikta informacija 

VI. VYKDYTI ANTIKORUPCINĮ ŠVIETIMĄ ĮSTAIGOJE  

13. Tobulinti įstaigos 

korupcijos prevencijos 

komisijos narių, 

bendruomenės 

kompetencijas, korupcijos 

prevencijos  klausimais 

Direktorius  Pagal atskirą 

planą įstaigos 

direktoriaus 

nurodytu 

periodiškumu 

Įstaigos korupcijos prevencijos 

komisijos nariai bus įgiję žinių 

ir įgūdžių kaip elgtis susidūrus 

su korupcinėmis veiklomis, 

aktyviai įsijungs į antikorupcinę 

veiklą Klaipėdos mieste 

Lekcijos, seminarai, 

praktiniai užsiėmimai, 

renginių skaičius  

14. Šviesti įstaigos 

bendruomenę parengiant 

lankstinuką korupcijos 

prevencijos klausimais 

 

Korupcijos prevencijos 

ir kontrolės komisija 

2019 m.  

 II pusmetis 

Įstaigos bendruomenės  nariai 

įgys žinių ir informacijos apie 

antikorupcinę veiklą 

Informacija bus 

prieinama visai įstaigos 

bendruomenei 

VII. KRYPTINGAI IR PLANINGAI VYKDYTI KORUPCIJOS PREVENCIJĄ IR KONTROLĘ 

15. Tobulinti korupcijos 

prevencijos vykdymo 

tvarką reaguojant į 

konkrečius pranešimus    

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę ir jų vykdymą 

Nuolat  Formuosis pozityvi 

bendruomenės nuostata dėl 

vykdomos korupcijos 

prevencijos 

Savalaikis reagavimas ir 

nustatytų priemonių 

įgyvendinimas 

 



 

 

VIII. UŽTIKRINTI KORUPCIJOS PREVENCIJOS ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANO VYKDYMO KONTROLĘ 

16. Kontroliuoti ir koordinuoti 

įstaigos korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimą, prireikus 

teikti pasiūlymus įstaigos 

vadovui dėl jos tikslinimo. 

Apibendrinti įstaigos  

veiklą, įgyvendinant 

įstaigos korupcijos 

prevencijos programą 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę ir jų vykdymą 

Įstaigos 

direktoriaus 

nustatytu 

periodiškumu, 

bet ne rečiau 

kaip 1-2 kartus 

per metus 

Savalaikė priemonių vykdymo 

kontrolė užtikrins priemonių 

vykdymą nustatytais terminais 

Pranešimai - ataskaitos 

17. Lopšelio-darželio 

korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo priemones 

nuolat atnaujinti ir 

tobulinti atsižvelgiant 

įstaigos poreikius, 

apklausų ir tyrimų išvadas 

Įstaigos vadovas ir 

asmuo atsakingas už 

korupcijos kontrolę ir 

jos vykdymą 

Nuolat Kiekvienais metais iki lapkričio 

31 d. 

Tinkamai atlikti 

korupcijos prevencijos 

įgyvendinimo priemonių 

plano pakeitimai 

18. Organizuoti korupcijos 

prevencijos komisijos 

posėdžius 

 

Asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę ir jų vykdymą 

2 kartus per 

metus 

 

 

 

Apsvarstyta gauta informacija, 

numatytos priemonės 

korupcijos prevencijos veiklos 

tobulinimui 

Protokolai, įgyvendintų 

priemonių skaičius  

 


