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PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ APGAULĖS IR KORUPCIJOS 

PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Panevėžio lopšelio-darželio „Žilvitis“ (toliau – lopšelis-darželis) apgaulės ir korupcijos 

prevencijos tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja apgaulės ir korupcijos prevencijos 

priemones, korupcijos prevencijos proceso organizavimą, korupcijos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo koordinavimą bei kontrolę.  

 2.  Aprašas parengtas vadovaujantis 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904 Lietuvos Respublikos 

Korupcijos prevencijos įstatymu ir vėlesniais jo pakeitimais. 

 3. Apraše vartojamos sąvokos: 

 apgaulė – veiksmai, elgesys ar žodžiai, kuriais norima apgauti, suklaidinti; 

 korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant 

bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo 

korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; 

 korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad lopšelyje-darželyje įgyvendinant jai 

nustatytus uždavinius, gali kilti pavojus pasireikšti korupcijai padarant korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas.  

 

II. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS 
 

 4. Lopšelio-darželio apgaulės ir korupcijos prevencijos priemonės yra šios:  

 4.1. veiklos sričių, kuriose yra didelė apgaulės ir korupcijos pasireiškimo tikimybė, 

nustatymas, analizė ir vertinimas;  

 4.2. apgaulės ir korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 

sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrolė;  

 4.4. visuomenės informavimas. 

 

III. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS 
 

 5. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu sudaryta apgaulės ir korupcijos prevencijos 

koordinavimo darbo grupė, vykdo apgaulės ir korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, koordinuoja ir 

kontroliuoja korupcijos prevencijos programos ir jos priemonių plano įgyvendinimą lopšelyje-

darželyje.  

 

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ APGAULĖS IR KORUPCIJOS 

PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS 
 

 6. Siekiant užtikrinti efektyvią apgaulės ir korupcijos prevenciją, lopšelyje-darželyje 

atliekama veiklos sričių, kuriose yra didelė apgaulės ir korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir 

vertinimas:  

 6.1. viešųjų pirkimų organizavimas lopšelyje-darželyje;  

 6.2. efektyvus lopšelio-darželio biudžeto naudojimas;  

 6.3. lopšelio-darželio vidaus audito organizavimas;  

 6.4. vaikų mitybos organizavimas;  



 6.5. vaikų priėmimo į lopšelį-darželį organizavimas.  

 7. Lopšelio-darželio apgaulės ir korupcijos prevencijos koordinavimo darbo grupė (toliau - 

darbo grupė) metų pradžioje pasirenka veiklos sritį (-is) ir antikorupciniu požiūriu stebi, vertina, 

analizuoja srities (-čių), kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė veiklą, kaupia ir 

sistemina informaciją. 

 8. Metų pabaigoje darbo grupė pateikia lopšelio-darželio direktoriui išvadą apie atliktą 

vertinimą ir teikia pasiūlymus prevencijos programos priemonių plano papildymui. 

 

V. APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS ĮGYVENDINIMO 

PRIEMONIŲ PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ 

 

 9. Apgaulės ir korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą rengia 

darbo grupė 3 metų laikotarpiui ir teikia tvirtinti lopšelio-darželio direktoriui.  

 10. Apgaulės ir korupcijos prevencijos programą ir jos priemonių plano įgyvendinimo 

koordinavimą ir kontrolę vykdo darbo grupė. 

  

VI. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  
 

 11. Informacija apie veiklą kovojant su apgaule ir korupcija skelbiama lopšelio-darželio 

internetinėje svetainėje. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

 12. Šio aprašo nuostatas įgyvendina visi lopšelio-darželio darbuotojai. 

 13. Asmenys pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasirašydamas šiame Apraše patvirtinu, kad su Aprašu buvau supažindintas, jo sąlygos man yra 

žinomos ir aiškios.  
Vykdydamas savo darbines funkcijas, įsipareigoju šio Aprašo laikytis ir jį vykdyti: 

 
   

   

___________________ ______________________________ _____________________ 
Pareigos Vardas, pavardė Parašas 
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