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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ 2020–2024 metų korupcijos prevencijos programa 

(toliau 

– Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos 

Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, Savivaldybės korupcijos 

prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Specialiųjų 

tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185, Šiaulių miesto savivaldybės 

korupcijos prevencijos 2020–2021 metų programa ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos 

prevencijos veiklą. 

 2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės 

aktuose. 

 3. Programa skirta korupcijos prevencijai Šiaulių lopšelyje–darželyje ,,Žirniukas“ (toliau – 

lopšelyje-darželyje). 

 4. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje, siekti kompleksiškai 

šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio 

pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą lopšelyje- 

darželyje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti įstaigos bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijai, 

sustiprinti paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti. 

 5. Programos strateginės kryptys – korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas. 

 6. Programa parengta 4 metų laikotarpiui. 

 7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir įstaigos bendruomenės 

antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio 

priežastis ir sąlygas. 

 
II. ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIRNIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 

PROGRAMOS 2016–2019 METAMS ĮGYVENDINIMAS 

 
 8. Iš Šiaulių lopšelio-darželio „Žirniukas“ korupcijos prevencijos 2016–2019 metų programoje 

(toliau – 2016-2019 m. korupcijos prevencijos programa) numatytų įgyvendinti 9 korupcijos 

prevencijos priemonių galutinai įgyvendintos 6 priemonės, iš dalies įgyvendintos 3 priemonės. 

Pirmoji priemonė „Antikorupciniu požiūriu vertinti veiklos sritis, dėl kurių gali kilti interesų 

konfliktas“, ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta (žr. III skyrių Įstaigos veiklos situacijos analizė 

antikorupciniu požiūriu). 2019-02-21 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto departamento Švietimo skyrius įvertino mokytojų priėmimo į darbą Šiaulių m. savivaldybės 

ikimokyklinio ugdymo įstaigose situaciją ir atitiktį Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos 

aprašo reikalavimams. Išvada (patikrinimo pažyma 2019-03-06 Nr. VŠ-37): Šiaulių lopšelyje-darželyje 

„Žirniukas“ pedagogai priimami į darbą vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo 

tvarkos aprašu, patvirtinti Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-09-15 įsakymu Nr. V- 

1680. 

Antroji priemonė „Skelbti informaciją apie priimamas veiklos tvarkas, taisykles ir kitus direktoriaus 

įsakymus įstaigos internetinėje svetainėje“ ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta. Informacija 

internetinėje svetainėje skelbiama vadovaujantis Bendraisiais reikalavimais valstybės institucijų 
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interneto svetainėms, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 

Nr. 48 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės institucijų interneto svetainėms patvirtinimo“. 

Trečioji priemonė „Sistemingai atnaujinti galiojančias tvarkas ir taisykles“, ataskaitiniu laikotarpiu 

įgyvendinta iš dalies. Sukurtos tvarkos ir taisyklės atitinka galiojančius teisės aktų reikalavimus, tačiau 

buvo rečiau peržiūrimos ir tobulinamos.  

Ketvirtoji priemonė „Dalyvauti savivaldybės organizuojamuose seminaruose korupcijos 

prevencijos srityje“ įgyvendinta iš dalies, nes dėl finansavimo trūkumo specialūs kursai savivaldybės 

įstaigų darbuotojams nebuvo organizuoti, tačiau visa informacija, konsultacijos korupcijos prevencijos 

klausimais buvo prieinama. 

Penktoji priemonė „Atsiskaityti lopšelio-darželio korupcijos prevencijos komisijai apie įvykdytus 

viešuosius pirkimus“ įgyvendinta. Visa privaloma skelbti informacija apie viešuosius pirkimus, 

skelbiama vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, tačiau atskiro atsiskaitymo korupcijos prevencijos 

komisijai organizuota nebuvo. 

Šeštoji priemonė „Peržiūrėti įstaigos darbuotojų pareiginius nuostatus ir esant būtinybei, įtraukti 

antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas, teisinės atsakomybės priemones“ įgyvendinta iš dalies. 

Dalies darbuotojų pareigybės aprašymai peržiūrėti ir patvirtinti 2019 m.; pareigybių aprašymuose 

numatyta, kad už savo pareigų netinkamą vykdymą, žalą, padarytą lopšeliui-darželiui dėl savo kaltės ar 

neatsargumo, darbo drausmės pažeidimus darbuotojas atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

Septintoji priemonė „Įvertinti lopšelio-darželio veiklos sritis, kuriose egzistuoja tikimybė 

korupcijos apraiškoms (lėšų efektyvus panaudojimas, turto apskaita, vidaus audito analizė, vaikų 

priėmimas į ugdymo įstaigą, mokytojų priėmimas į darbą)“ įgyvendinta. Ataskaitiniu laikotarpiu 

finansinės ataskaitos, darbuotojų atlyginimų vidurkiai skelbti teisės aktų nustatyta tvarka. 2019-02-21 

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo 

skyrius įvertino mokytojų priėmimo į darbą Šiaulių miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose situaciją ir atitiktį Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo reikalavimams. 

Išvada (2019-03-18 Nr. VŠ-77): Lopšelyje-darželyje pedagogai priimami į darbą, vadovaujantis 

Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu. 2019-11- 22 Šiaulių miesto savivaldybės 

administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento Švietimo skyrius įvertino vaikų priėmimo į 

Šiaulių m. savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas situaciją, grupių formavimą, vaikų lankomumą 

ir jo apskaitą nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Išvada (2020-01-06 Nr. VŠ-18): Registruojant ir priimant vaikus 

į įstaigą vadovaujamasi Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m. savivaldybės švietimo įstaigas, 

vykdančias ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių 

m. savivaldybės tarybos 2016-10-16 sprendimu Nr. T-356. Vaikų skaičius grupėse atitinka Higienos 

normos reikalavimus. 

Aštuntoji priemonė „Užtikrinti, kad įstaigos tėvai turėtų galimybę anoniminėse anketose pareikšti 

savo nuomonę apie lopšelyje-darželyje vykdomą veiklą ir darbuotojų pagirtiną ir netinkamą elgesį“ 

ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendinta. 2018–2019 m. atliktos apklausos dėl ugdymo kokybės gerinimo, 

kurių rezultatai pristatyti visuotiniuose tėvų susirinkimuose, el. dienyne, pedagogų tarybos 

posėdžiuose, lopšelio-darželio tarybos posėdyje. Rezultatų pagrindu tobulinamas ugdymo turinys, 

gerinama vaikų ugdymo kokybė, atkreipiamas dėmesys į galimas netinkamo elgesio apraiškas. 
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Devintoji priemonė „Peržiūrėti lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programos nuostatas ir 

atlikti jos priemonių įgyvendinimo analizę“ įgyvendinta (žr. III skyrių Įstaigos veiklos situacijos analizė 

antikorupciniu požiūriu). 

 

III. ĮSTAIGOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU 

POŽIŪRIU 

 

 9. Lopšelis-darželis ,,Žirniukas“ – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžianti 
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos 

švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, 
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais. 

 1. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10; kitos 
švietimo veiklos rūšys: priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20. 

 2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“. 

3. Lopšelyje-darželyje korupcijos tikimybė galima šiose veiklos srityse: 
3.1. atliekant priklausančio turto nuomos, panaudos ar kitas procedūras; 

 3.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras; 

3.3. formuojant įstaigos personalą; 

 3.4. atliekant paslaugų teikimo funkcijas (sudarant ugdymo grupes); 

 3.5. vykdant sprendimus, nustatančius mokesčių lengvatas; 

 3.6. įgyvendinant teisės aktais pavestas funkcijas. 

 4. Atlikus Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas“ veiklos sričių vertinimą, nustatyta, kad 
korupcijos  pasireiškimo tikimybė lopšelyje-darželyje minimali: 

 4.1. Įstaigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas įstaigos buhalterijoje, atliekant 
kasmetinę turto inventorizaciją, sudarant ir patvirtinant apyrašus. Įstaigos internetinėje svetainėje 

atskiroje nuorodoje talpinamos įstaigos finansinės ataskaitos. 
 4.2. Viešieji pirkimai vykdomi per CVPIS, CPO sistemas ir vadovaujantis patvirtintu Viešųjų 

pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atskaitomybės tvarkos aprašu. Apie 
viešuosius pirkimus skelbiama teisės aktų nustatyta tvarka internete. 

4.3. Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami į darbą vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V–1680 „Dėl mokytojų 
priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Kiti darbuotojai priimami vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. 
 4.4. Vaikai į įstaigą priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių m. 

savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programas, 
tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių m. savivaldybės tarybos 2016-10-16 sprendimu Nr. T-356. Apie 

laisvas vietas kiekvieną penktadienį informuojamas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyrius, kuris skelbia informaciją Šiaulių savivaldybės internetiniame puslapyje. 

 4.5. Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą ir lengvatos taikomos vadovaujantis Šiaulių miesto 

savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimu Nr. T-385 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, 
ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto 

savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašu“. 

4.6. Lopšelio-darželio vadovo metinė veikla vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 „Dėl valstybinių ir savivaldybių 

švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą 

organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo (2017 m. 
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sausio 17 d. Nr. XIII-198) 14 straipsniu „Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 

ir skatinimas“. Direktoriaus metinė veiklos ataskaita, lopšelio-darželio metinė veiklos ataskaita 

tvirtinamos Šiaulių miesto savivaldybės taryboje. 

 

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

10. Programos tikslai yra: 

 10.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą, skatinančią plėtoti ryšius 

tarp įstaigos, Savivaldybės administracijos ir visuomenės; 

 10.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti lopšelyje-darželyje ir jas šalinti; 

 10.3. užtikrinti skaidrų viešųjų paslaugų administravimą; 

10.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukiant bendruomenės narius. 

11. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra: 

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

 11.2. antikorupciniu požiūriu vertinti įstaigos teisės aktų projektus; 

 11.3. stiprinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę; 

11.4. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami 

mokyklos bendruomenei; 

11.5. įtraukti į korupcijos prevenciją įstaigos bendruomenę, skatinti antikorupcinio švietimo 

programų diegimą; 

11.6. viešai skelbti informaciją apie korupcijos veiksmus lopšelyje-darželyje. 

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI 

 

12. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais: 

12.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų. 
 12.2. visuotinio    privalomumo – korupcijos    prevencijos    subjektais    gali    būti    visi 
asmenys. 

12.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų 
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas 
kitam kitokią pagalbą. 

 
VI. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

13. Siekiami rezultatai: 

 13.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

 13.2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

 13.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą lopšelyje-darželyje ,,Žirniukas“; 

 13.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą įstaiga; 

14. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais: 

 14.1. korupcijos paplitimo mažėjimu lopšelyje-darželyje; 

 14.2. sumažėjusių skundų, pateiktų įstaigos ar savivaldybės administracijai, skaičiumi; 

 14.3. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi; 

 14.4. programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais; 

 14.5. teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotų įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų skaičiumi; 

 14.6. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus 
skaičiumi ir santykiu; 

 14.7. specialių pranešimų pasitarimuose, darbo posėdžiuose skaičiumi. 
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VII. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS 

 
 15. Programai įgyvendinti parengtas Planas, nustatantis korupcijos prevencijos priemones, jų 
įvykdymo tikslus, terminus, kriterijus, vykdytojus, laukiamus rezultatus ir jų vertinimo kriterijus. 
 16. Programoje numatytas priemones įgyvendina direktorius ir programos įgyvendinimo 
priemonių plane nurodyti vykdytojai. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Programa skelbiama lopšelio-darželio „Žirniukas“ internetinėje svetainėje 

https://zirniukas.mir.lt/ skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

 18. Su Programa ir Planu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Programos nuostatų ir 

Plane numatytų priemonių vykdymas privalomas Plane nurodytiems vykdytojams. 
 

 

https://zirniukas.mir.lt/

