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KAUNO LOPŠELIO – DARŽELIO “GINTARĖLIS” 2022-2024 M. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ 

PLANAS 

Eil. 

Nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo  

terminas 

Vykdytojai Vertinimo 

kriterijai 

1. Paskirti asmenį, 

atsakingą  

už korupcijai atsparios  

aplinkos kūrimo  

prevencijos ir kontrolės  

vykdymą 

2022 m. sausio 

mėn 

Direktorius Įstaigoje paskirtas 

asmuo, korupcijai  

atsparios aplinkos  

kūrimo prevencijos 

ir  

kontrolės vykdymui 

2. Įstaigos interneto 

svetainėje  

paskelbti 2022 – 2024 m.  

Korupcijos prevencijos  

programą ir jos  

įgyvendinimo 2022 - 

2024  

m. priemonių planą 

2022 m. sausio 

mėn 

Direktorius Bendruomenė  

informuota apie  

įstaigos vykdomą  

korupcijos 

prevenciją 

3. Įstaigoje gavus 

pranešimą  

apie galimą korupcinę  

veiklą, nedelsiant  

informuoti įstaigos 

vadovą  

ir kitus atsakingus 

asmenis  

teisės aktuose 

nustatytomis  

sąlygomis ir tvarka 

Gavus pranešimą Atsakingas už  

korupcijai  

atsparios  

aplinkos  

kūrimo  

prevenciją 

Pateiktas pranešimas  

įstaigos vadovu 

4. Laikytis Viešųjų pirkimų  

nuostatų. 

Nuolat Direktoriaus  

pavaduotoja  

ūkio reikalams 

Užtikrinamos 

viešųjų  

pirkimų procedūros. 

5. Bendradarbiauti su  

atsakingomis įstaigomis  

korupcijos prevencijos ir  

kontrolės klausimais 

Nuolat Atsakingas už  

korupcijos  

prevencijos  

kontrolės  

Gauta metodinė  

pagalba 



vykdymą 

6. Vaikų priėmimo į lopšelį 

darželį vykdymas 

steigėjo  

nustatyta tvarka 

Nuolat Direktorius Tinkamai 

įgyvendinami  

Kauno miesto  

savivaldybės tarybos  

sprendimai 

7. Skelbti finansines  

ataskaitas įstaigos  

svetainėje 

Nuolat Direktorius,  

BĮBA,  

atsakingas už  

interneto  

svetainės  

priežiūrą 

Pateikta informacija  

visuomenei 

8. Laiku pateikti privačių  

interesų deklaracijas,  

pajamų ir turto 

deklaracijas 

Nustatytais 

terminais 

Asmenys,  

privalantys  

pateikti  

deklaracijas 

Pareiškimų, 

pranešimų,  

skundų tyrimų  

atskleidimų skaičiu 

9. Pristatyti vadovo metinę  

ataskaitą įstaigos  

svetainėje 

Nustatytais 

terminais 

Direktorius Pateikta informacija  

visuomenei 

10. Nagrinėti pareiškimus,  

pranešimus bei skundus 

dėl  

galimos korupcijos  

pobūdžio veiklo 

Gavus pranešimą Direktorius,  

atsakingas už  

korupcijai  

atsparios  

aplinkos  

kūrimo  

prevenciją 

Pareiškimų, 

pranešimų,  

skundų tyrimų  

atskleidimų skaičius 

11. Paruošti Kauno lopšelio 

– 

darželio „Gintarėlis“ 

2022- 

2024 m. Korupcijos  

prevencijos programos  

2022 m. priemonių plano  

įgyvendinimą ataskaitą. 

2023-2025 m. 

pirmas ketvirtis 

Atsakingas už  

korupcijai  

atsparios  

aplinkos  

kūrimo  

prevenciją 

Parengta ataskaita 
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