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MAŽEIKIŲ R. VIEKŠNIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „LIEPAITĖ“ 2022–2024 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Korupcijos rizikos mažinimo 

priemonė 

Vykdytojai Įvykdymo 

terminas 

Įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą. 

Direktorius Iki 2022 m. 

II ketvirčio 

pabaigos 

Direktoriaus įsakymas, 

kuriuo įstaigoje 

paskirtas atsakingas 

asmuo už korupcijai 

atsparios aplinkos 

kūrimą. 

2. Nustatyta tvarka kreiptis į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą dėl informacijos 

apie asmenį, siekiantį eiti arba 

einantį įstaigoje pareigas, 

numatytas Korupcijos 

prevencijos įstatymo 17 

straipsnio 4 dalie 3 punkte. 

Paskelbti interneto svetainėje 

pareigų, kurias siekiantys eiti 

arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami kreipiantis į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų 

tyrimų tarnybą, sąrašą. 

Direktorius Sąrašai 

paskelbiami 

juos 

patvirtinus 

ar 

patikslinus. 

Į įstaigą priimami 

nepriekaištingos 

reputacijos asmenis. 

Interneto svetainėje 

paskelbtas pareigų, 

kurias siekiantys eiti 

arba einantys asmenys 

privalomai tikrinami 

kreipiantis į Lietuvos 

Respublikos 

specialiųjų tyrimų 

tarnybą, sąrašas. 

Kreipimųsi skaičius. 

3. Atlikti įstaigos veiklos sričių, 

kuriose egzistuoja didelė 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybė, nustatymą ir 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybės jose įvertinimą 

Atsakingas 

asmuo už 

korupcijai 

atsparios 

aplinkos 

kūrimą 

Kasmet iki 

III ketvirčio 

pabaigos 

Nustatytos veiklos 

sritys, kuriose yra 

didelė korupcijos 

pasireiškimo tikimybė, 

atliktas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

įvertinimas, parengta 

išvada. 

4. Parengti korupcijos prevencijos 

Mažeikių r. Viekšnių lopšelyje-

darželyje „Liepaitė“ tvarkos 

aprašą. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Iki 2022 m. 

IV ketvirčio 

pabaigos 

Darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai su 

korupcijos prevencijos 

Mažeikių r. Viekšnių 

lopšelyje-darželyje 

„Liepaitė“ tvarkos 

aprašu. 

5. Parengti Mažeikių r. Viekšnių 

lopšelio-darželio „Liepaitė“ 

antikorupcinio elgesio 

standartus. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ūkiui 

Iki 2023 m. 

I ketvirčio 

pabaigos 

Darbuotojai 

supažindinti 

pasirašytinai su įstaigos 

antikorupcinio elgesio 

standartais. 
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6. Atlikti darbuotojų viešųjų ir 

privačių interesų deklaravimo 

kontrolę. 

Atsakingas 

asmuo už 

korupcijai 

atsparios 

aplinkos 

kūrimą 

Kasmet Laiku ir tinkamai 

pateiktos privačių 

interesų deklaracijos, o 

pasikeitus aplinkybėms 

per nustatytą terminą 

deklaracijos duomenys 

atnaujinti. 

7. Sudaryti galimybę 

bendruomenei įstaigos interneto 

svetainėje, skiltyje „Korupcijos 

prevencija“ susipažinti su 

korupcijos prevencijos Mažeikių 

r. Viekšnių lopšelyje-darželyje 

„Liepaitė“ tvarkos aprašu, 

antikorupcinio elgesio 

standartais, korupcijos 

prevencijos veiksmų planu ir jo 

įgyvendinimu. 

 

Atsakingas 

asmuo už 

korupcijai 

atsparios 

aplinkos 

kūrimą 

Nuolat  Įstaigos interneto 

svetainėje, skiltyje 

„Korupcijos 

prevencija“ paskelbta 

visa reikalinga 

informacija. 

8. Teikti darbuotojams informaciją 

kaip galima pranešti apie 

neteisėtus veiksmus, korupcijos 

atvejus ar kitus pažeidimus. 

Atsakingas 

asmuo už 

korupcijai 

atsparios 

aplinkos 

kūrimą 

Nuolat Darbuotojams pateikta 

informacija kaip 

galima pranešti apie 

neteisėtus veiksmus, 

korupcijos atvejus ar 

kitus pažeidimus 

(plakatų iškabinimas, 

informacijos 

persiuntimas el. paštu, 

paskelbiama 

informacija interneto 

svetainėje, lankstinukų 

platinimas ir kt.). 

9. Parengti korupcijos prevencijos 

veiksmų plano įgyvendinimo 

ataskaitą. 

Atsakingas 

asmuo už 

korupcijai 

atsparios 

aplinkos 

kūrimą 

Kasmet iki 

balandžio 1 

d. 

Direktoriui pritarus 

ataskaitai, ji 

paskelbiama įstaigos 

interneto svetainėje. 

10. Už korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą atsakingam asmeniui 

dalyvauti antikorupcinio 

švietimo mokymuose. 

Direktorius Kasmet Už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą 

atsakingas asmuo 

dalyvauja mokymuose, 

seminaruose 1 kartą 

per metus. 

 

_______________________ 

 


