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VILNIAUS  MARKUČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Markučių lopšelio-darželio (toliau – lopšelis – darželis) korupcijos prevencijos 

tvarkos aprašas reglamentuoja korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius, korupcijos prevencijos 

priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimą bei kontrolę. 

2. Aprašo  paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos 

kontrolę įstaigoje. Aprašas padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 

veiksmingesnę ir viešą  lopšelio-darželio darbuotojų veiklą.  

3.. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos 

korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.  

 

II SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

4. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:  

 

4.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių asmens teisių 

laisvių apsaugą;  

4.2 .visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visis įstaigos 

darbuotojai;  

4.3.  sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 

korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas 

kitam kitokią pagalbą;  

4.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinamas nuolat 

tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl 

atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti 

tokius pasiūlymus.  

 

III SKYRIUS 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

5. Korupcijos prevencijos tikslai:  

5.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai lopšelyje-darželyje atsirasti ir plisti. 

Užkirsti kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai;  

5.2. sukurti ir įgyvendinti veiksmingą ilgalaikių antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią 

plėtoti ryšius tarp administracijos, darbuotojų, šeimų, šalinti priežastis pasinaudoti tarnybine padėtimi;  

5.3. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga.  

6. Korupcijos prevencijos uždaviniai:  

6.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;  

6.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiškimo tikimybė;  

6.3. antikorupciniu požiūriu vertinti  lopšelio-darželio  įsakymus ir sprendimus;  



 

6.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;  

6.5. stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;  

 

IV. PRANEŠIMŲ PATEIKIMO, PRIĖMIMO, REGISTRAVIMO IR INFORMACIJOS 

PERDAVIMO TVARKA 

 

7. Pranešimai pateikiami lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu paskirtam asmeniui, 

atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę (toliau – asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę). 

8. Pranešimai gali būti pateikiami: 

8.1. telefonu; 

8.2. elektroniniu būdu elektroninio pašto adresu; 

8.3. atsiuntus paštu ar per pasiuntinį (Pakraščio g.15, Vilnius); 

8.4. tiesiogiai atvykus į Vilniaus Markučių lopšelį-darželį (Pakraščio g. 15, Vilnius). 

9. Asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, pateikiamas pranešimas turi 

atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmens kreipimuisi į įstaigas ir kitus viešojo administravimo 

subjektus. 

10. Pranešime turi būti nurodyta: 

10.1. asmuo ar asmenys, kurio(-ių) veikimas ar neveikimas galimai turi biurokratizmo 

piktnaudžiavimo, susijusių su korupcija, požymių; 

10.2. asmuo ar asmenys, apie kurį(-iuos) yra duomenų, kad jie gali žinoti apie pranešime 

nurodytas aplinkybes; 

10.3. įvykio aplinkybės (laikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys, pranešėjo nuomone, turintys 

reikšmės pranešimui nagrinėti. 

11. Asmuo gali pateikti dokumentus, patvirtinančius pranešime nurodytas aplinkybes. 

12. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas jį surašiusio asmens ar pranešimo turinio 

teisingumas, kai pranešimas pateikiamas žodžiu, o jį užrašo asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, patvirtintas pranešėjo parašu. 

13. Jei asmuo pageidauja būti informuotas apie atliktus veiksmus, priimtus sprendimus, 

pranešime turi būti nurodyti asmens kontaktiniai duomenys: telefono numeris, elektroninio pašto adresas, 

gyvenamosios vietos adresas ar bet koks kitas adresas, kuriuo galima pateikti atsakymą. 

 14. Pranešimai, pateikti asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę, ir 

atitinkantys šiame apraše nurodytus reikalavimus, registruojami specialiame pranešimų, susijusių su 

korupcija, apskaitos žurnale (toliau – žurnalas). 

15. Raštu pateikti pranešimai, kita rašytinė informacija pridedami prie žurnalo, apie pridėtą(-

us) dokumentą(-us) pažymima žurnale, nurodant, kokie dokumentai pateikti, pateiktų dokumentų 

puslapių skaičių. 

16. Jei asmuo pranešimo turinį išdėsto žodžiu, asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją 

ir kontrolę, trumpą pranešimo turinį surašo žurnale. 

17. Šio aprašo nustatyta tvarka priėmus ir užregistravus pranešimą, asmeniui (pageidaujant) 

išduodama pranešimo priėmimo faktą patvirtinanti pažyma, patvirtinta Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1326 „Dėl skundo priėmimo faktą patvirtinančio 

dokumento formos patvirtinimo“ (toliau – pažyma). 

18. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę, priimtą, užregistruotą pranešimą 

bei su pranešimu susijusią informaciją pateikia lopšelio-darželio korupcijos prevencijos komisijai ištirti 

ir įvertinti ar darbuotojo, dėl kurio gautas pranešimas, veikoje yra biurokratizmo, piktnaudžiavimo, 

susijusių su korupcija, požymių. 

19. Asmenys, susipažinę su pranešime gauta informacija, privalo užtikrinti informacijos 

konfidencialumą. Asmenys, neužtikrinę gautos informacijos konfidencialumo, atsako teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

20. Draudžiama gautą pranešimą ir jame nurodytą informaciją skelbti viešai, perduoti 

darbuotojui, apie kurio veikimą, neveikimą yra pranešta, išskyrus kai aukštesnės galios teisės aktai 

numato kitaip. 



 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Informaciją apie korupciją lopšelyje-darželyje darbuotojai, bendruomenės nariai gali 

teikti direktoriui raštu, elektroniniu paštu ar kitais jiems prieinamais būdais. 

22. Pranešimai, skundai bei visa informacija, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems 

pasitvirtinus taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytos priemonės viešo 

paskelbimo būdu. 

23. Visi lopšelio-darželio darbuotojai privalo būti supažindinti su korupcijos prevencijos 

tvarka. 

24. Asmenys, pažeidę šią tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Su Aprašu susipažinau, supratau, įsipareigoju vykdyti: 

___________________________________________________ 
 

 


