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Tikslas – didinti lopšelio-darželio veiklos viešumą. 

Tikslo rezultato kriterijus – visi lopšelio-darželio rengiami teisės aktai ir jų projektai 

skelbiami viešai. 

Uždavinys – palaikyti sąlygas lopšelio-darželio bendruomenei sprendimų, nutarimų 

priėmimo procese, pareiškiant pastabas ir pasiūlymus. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

1. Korupcijos prevencijos programos 

ir korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo 

priemonių plano pristatymas 

lopšelio-darželio bendruomenei 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvienų 

metų vasario 

mėn. 

Parengta korupcijos 

prevencijos programa ir 

korupcijos prevencijos 

programos 

įgyvendinimo 

priemonių planas 

2. Skelbti korupcijos prevencijos 

programą ir korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planą 

lopšelio-darželio interneto 

svetainėje 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Kiekvienų 

metų vasario 

mėn. 

Suteikta galimybė 

susipažinti su 

korupcijos prevencijos 

programa ir korupcijos 

prevencijos programos 

įgyvendinimo 

priemonių planu 

3. Viešinti viešųjų interesų 

deklaracijų pateikimą 

Vadovai Kasmet I 

ketvirtis 

Suteikta galimybė 

susipažinti su viešųjų 

interesų deklaracijomis 

Uždavinys – įgyvendinti Nacionalinės kovos su korupcija programos ikimokyklinio 

ugdymo įstaigoms priskirtas priemones. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminai 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

4. Viešinti informaciją apie lopšelio-

darželio finansines ataskaitas 

elektroninėje erdvėje 

Vyriausioji buhalterė Nuolat Suteikta galimybė 

susipažinti su 

finansinėmis 

ataskaitomis 

5. Teikti informaciją korupcijos 

prevencijos ir jos kontrolės 

klausimais lopšelio-darželio 

interneto svetainėje 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat Suteikta galimybė 

susipažinti su lopšelio-

darželio veikla 

Uždavinys – didinti viešųjų paslaugų skaidrumą ir efektyvumą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminai 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

6. Lopšelio-darželio interneto 

svetainėje atnaujinti viešųjų 

paslaugų teikimą 

reglamentuojančius dokumentus 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat Kokybiškos 

informacijos teikimas 

apie viešąsias paslaugas 

Uždavinys – vykdyti lopšelio-darželio darbuotojų antikorupcinį švietimą. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminai 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

7. Organizuoti antikorupcine 

tematika renginius (akcijas) 

lopšelio-darželio darbuotojams 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat  Renginių (akcijų) 

skaičius 
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8. Teikti anoniminę informaciją į 

anoniminę dėžutę „Jūsų pastabos 

ir pasiūlymai“ ir elektroninio 

pašto dėžutę 

Lopšelio-darželio 

bendruomenės nariai 

Nuolat Suteikta galimybė 

anonimiškai pateikti 

informaciją apie 

galimus korupcinius 

atvejus 

Uždavinys – diegti ir įgyvendinti antikorupcinio ugdymo programas. 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojai Įvykdymo 

terminai 

Laukiamo rezultato 

kriterijai 

9. Vykdyti lopšelyje-darželyje 

korupcijos prevencijai skirtą 

švietimą 

Danutė Remeikienė, 

direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat Vykdytų korupcijos 

prevencijai skirtų 

renginių skaičius 

10. Nagrinėti gautą anoniminę 

informaciją 

Direktorius Nuolat Išaiškintų korupcijos 

atvejų skaičius 

_______________________________ 

 

 

 


