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ANYKŠČIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 METAMS 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – mokyklos) 2021–2023 metų korupcijos 

prevencijos programos (toliau – programa) tikslas yra šalinti prielaidas korupcijai mokykloje atsirasti 
ir plisti, vykdyti antikorupcinį švietimą, informavimą antikorupcijos temomis mokykloje.   

2. Mokyklos 2021–2023 metų programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
korupcijos prevencijos įstatymu, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių 
korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos 
specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 2-170 „Dėl Valstybės ir 
savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, 
nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos 
prevencijos veiklą. 

3. Programoje vartojamos sąvokos:  
3.1.  korupcija – bet koks asmenų, dirbančių įstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų 

įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos 
sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir įstaigos interesams;  

3.2.  korupcinio pobūdžio nusikalstama veika: kyšininkavimas, papirkimas, kita 
nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant viešąsias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: 
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ar oficialiais įgaliojimais, dokumentų klastojimas, sukčiavimas, 
turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties 
atskleidimas, neteisingų duomenų pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, 
kišimasis į darbuotojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos veikos, kurių metu 
siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo;  

3.3.  korupcijos prevencija: korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, 
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, tai pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti 
nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

3.4.  antikorupcinis švietimas: veikla, kuria siekiama mažinti korupciją, ugdyti individualią 
ir kolektyvinę atsakomybę, pilietiškumą bei supažindinti su asmens teisėmis ir pareigomis 
visuomenei. 

4. Kitos vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme 
ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.   

5. Programa padės vykdyti kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti skaidresnę, 
veiksmingesnę ir viešesnę mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą.  

6. Programos strateginės kryptys: korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir 
informavimas.  

7. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja mokyklos direktoriaus paskirtas 
asmuo.  

8. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui. 
 

II SKYRIUS 
PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI  

             
9. Programos tikslas: aiškintis galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas,  

užtikrinant skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje. 
10. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uždaviniai:  
10.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir administravimą; 
10.2. siekti, kad sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami visai 

bendruomenei;  



10.3. didinti antikorupcinio švietimo ir antikorupcinės kultūros sklaidą;  
10.4. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą. 

 
III SKYRIUS 

SITUACIJOS ANALIZĖ  
 

11. Mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo, 
mokslo ir sporto ministro įsakymais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono 
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir kitais 
teisės aktais. 

12. Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, organizuojamas vaikų 
maitinimas. Už paslaugas mokykla atsiskaito Anykščių rajono savivaldybės administracijos Finansų 
skyriui.  

13. Ugdytiniai į mokyklą priimami Anykščių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  
14. Viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu.  
15. Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, vyr.buhalteris, viešųjų pirkimų 

organizatorius teikia privačių interesų ir gyventojų turto deklaracijas. 
 

IV SKYRIUS 
KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ 

 
16. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:  
16.1.  viešųjų pirkimų inicijavimas, organizavimas, vykdymas ir kontrolė;  
16.2.  lėšų, deleguotų iš valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos sąjungos struktūrinių 

fondų, gaunamos paramos iš fizinių asmenų pajamų mokesčio racionalus, taupus, tikslinis 
panaudojimas;  

16.3.  vaikų mitybos organizavimas. 
 

V SKYRIUS  
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS, ATNAUJINIMAS 

 
17. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą mokykloje atsakingas mokyklos 

direktorius. 
18. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris 

numato priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas neatskiriama programos dalis.  
19. Programą vykdo visi įstaigos darbuotojai.  
20. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų išvadas 

ir rekomendacijas, programa gali būti keičiama, papildoma ar atnaujinama direktoriaus įsakymu. 
21. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo asmuo, atsakingas už korupcijos 

prevenciją ir kontrolę. 
 

VI SKYRIUS  
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

  
22. Programa įgyvendinama pagal priemonių planą. 
23. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai. 
24. Programa įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.  
25. Programa skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje www.zilvitis.anyksciai.lm.lt .  

 
_____________________ 

 
 
 
 
 


