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KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽARA“ 

2022 METŲ KORUPCIJAI  ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Atsakingas Įvykdymo 
laikas 

Laukiami rezultatai Pasiekti rezultatai 

1. Korupcijos prevencijos 

programos parengimas  ir 

pristatymas darželio 

bendruomenei (paskelbiant 

informaciniame stende ir 

darželio svetainėje). 

 

Direktorius 2022 m. 
I ketvirtis 

Bendruomenė supažindinta 

su darželyje vykdoma 

korupcijos prevencija, jos 

tikslais ir pasireiškimo 

galimybėmis. 

2022 m. sausio 11 dieną darbuotojų 

informaciniam stende iškabinta korupcijos 

prevencijos programa  

2022 m. vasario 17 d.programa patalpinta 

darželio svetainėje 

 

2. Parengtas korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo  priemonių 

planas 2022-2025 metams ir 

skelbiamas darželio svetainėje 

Direktorius 2022 m.  
I ketvirtis 

Skatinamas bendruomenės 

skaidrumas, nusiteikimas 

korupcijos prevencijai. 

2022 m. vasario 17 d. korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimo priemonių planas 

patalpintas darželi internetinėje svetainėje 

3.  Paskiriamas asmuo, atsakingas 

už korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą 

Direktorius 2022 m. 
I ketvirtis 

Darbuotojams suteikta 

informacija dėl pagalbos 

pastebėjus korupcijos 

požymius darželyje.  

2021-12-31 paskirtas  atsakingas asmuo 

už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą 

darželyje. Direktoriaus 2021-12-31 d. 

įsakymas Nr.V-155  (Aistė Blažienė) 

3. Informacijos apie laisvas darbo 
vietas skelbimas darželio  

internetinėje svetainėje ir Kauno 

miesto savivaldybės puslapyje 

,,Darbo skelbimai“  

Direktorius Pagal 
poreikį 

Šalinamos prielaidos 
pasinaudoti tarnybine 
padėtimi ir sudaroma 
galimybė skaidriai vykdyti 
darbuotojų priėmimą, 
atsižvelgiant į jų patirtį ir 
gebėjimus. 

Nuolat 

4. Vadovaujantis LR Vyriausybės 
nutarimais patvirtintu pareigybių 
sąrašu, rengiami konkursai 
pareigybėms, dėl kurių gali būti 
rengiami konkursai 

Direktorius Pagal 
poreikį 

Užkertamas kelias galimos 
korupcijos atsiradimui 
priimant pedagogus, 
darbuotojus specialistus į 
darbą 

1. 2022-05-06, konkursas psichologo 
pareigoms užimti 
2. 2022-05-10, konkursas socialinio 
pedagogo pareigoms užimti 
3. 2022-06-22, konkursas mokytojo 
pareigoms užimti 
4. 2022-11-04, konkursas dokumento 
specialisto pareigoms užimti 
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3. Vykdant viešuosius pirkimus, 

vadovaujamasi Viešųjų pirkimų 

įstatymu,  jo nuostatomis ir 

pakeitimais. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ūkiui 

Nuolat Užtikrinamas pirkimų 
viešumas. 

1. Parengtas viešųjų pirkimų planas 
patvirtintas direktoriaus 2022- 02  - 25 
įsakymu Nr.V-24 

2. Parengtas viešųjų pirkimų planas 2023 
metams VIPIS sistemoje 

3. Sudaryta viešųjų pirkimų organizavimo 
komisija 2022-12-02 įsakymo Nr.V-117 

4. Vaikų priėmimas į lopšelį- 

darželį vykdymas Kauno miesto 

savivaldybės  nustatyta tvarka. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

ugdymui 

Nuolat Tinkamai įgyvendinami 

steigėjo sprendimai. 

1. Parengtas naujų vaikų priėmimo 

sąrašas, vadovaujantis Kauno miesto 

savivaldybės centralizuoata vaikų 

priėmimo tvarka. Sąrašai patvirtinti 

direktoriaus įsakymu 2022-09-01 

Nr.U-20 

5. Gaunamų lėšų (SPEC, paramos, 

Pienas vaikams) panaudojimo 

svarstymas Darželio taryboje. 

Direktorius Nuolat Skaidrus gautų labdaros, 
paramos, ugdymo ir kitų 

lėšų  panaudojimas. 

1.SPEC ir 12% lėšų panaudojimas 2022 
metams svarstytas 2021 m. lapkriči 19 d. 
Daželio tarybos posėdyje , pritarta protokolu 
Nr.4. 
2. Pienas vaikams programos lėšų 
panaudojimas svarstytas 2022m. sausio 14 
d. Darželio tarybos posėdyje, pritarta 
posėdžio protokolu Nr.1 

6. Finansinių ataskaitų teikimas 
Visuomenei (BĮBAI, darželio 

svetainėje, darbuotojų 

susirinkimų metų). 

Direktorius Nuolat Visuomenė informuota 
apie skaidrų ir tinkamą 

lėšų panaudojimą. 

1.Finansinės ataskaitos paskelbtos darželio 
svetainėje skyrelyje ,,Veikla“,finansinės 
ataskaitos. 

7. Darbuotojų  pareigybių 

aprašymų bei darbo tvarkos 

taisyklių peržiūra, ir, esant 

būtinybei, antikorupciniu 

požiūriu svarbių nuostatų 

įtraukimas. 

Direktorius 
Direktoriaus 

pavaduotojas 
ugdymui 

Direktoriaus 
pavaduotojas 

ūkiui 

Esant 
poreikiui 

Apibrėžtos darbuotojų 

antikorupcinės nuostatos     

ir teisinės atsakomybės 

priemonės. 

1.Parengtos naujos pareigybės : 

psichologui, 2022-05-11Nr.V-56 

socialiniam pedagogui 2022-12-30 Nr.V-

134 

8. Lopšelio-darželio vadovo 
ir darželio veiklos  metinių 
ataskaitų pristatymas 
bendruomenei. 

Direktorius Kasmet Vadovos sprendimai  yra 

atviri, skaidrūs ir 
prieinami bendruomenei. 
Vykdomi bendruomenės 
numatyti tikslai ir uždaviniai. 

1.darželio direktoriaus ataskaita paskelbta 

darželios svetainėje sausio 15 d. skyrelyje 

Planavimo dokumentai, vadovo 

ataskaitos. 

Pateikta svarstyti darželio tarybai 2022-

01-14d., darbuotojų susirinkime  svrstyta 

2022-01-12. 



3 

 

 
  


