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KAUNO MONTESORI MOKYKLOS-DARŽELIO „ŽIBURĖLIS“ 
2021-2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiami rezultatai Įgyvendinimo vertinimo kriterijai 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 
korupcijos prevenciją ir kontrolę. 
Informaciją apie atsakingą asmenį 
paskelbti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
interneto svetainės skyriuje 
„Korupcijos prevencija“ 

Direktorius 2021–2025 m., kai 
keičiasi atsakingas 
asmuo 

 Užtikrintas korupcijos 
prevencijos įstatymo 
įgyvendinimas, 
sustiprinta kontrolė 
įstaigoje 

Kauno Montesori mokykloje-
darželyje „Žiburėlis“ paskirtas 
asmuo, kuriam pavesta atlikti 
Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymo įgyvendinimo 
funkciją. Informacija apie atsakingą 
asmenį paskelbta Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
interneto svetainėje 

2. Supažindinti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
bendruomenę su korupcijos 
prevencijos 2021–2025 metų 
programa (toliau – programa) ir 
priemonių planu jai įgyvendinti. 
Programą ir priemonių planą 
paskelbti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
interneto  svetainės skyriuje 
„Korupcijos prevencija“ 

Asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę 

Iki 2021 m. rugsėjo 15 
d. 

  

Bendruomenė 
supažindinta su 
programa ir jos 
priemonių planu 

Su programa supažindintų 
darbuotojų skaičius 



3. Esant reikalui, programa ir 
priemonių planas gali būti 
atnaujinti, keičiami, papildyti 

Asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę 

2021–2025  Pašalinamos nustatytos 
kliūtys ir problemos, dėl 
kurių gali būti nepasiekti 
programos tikslai ir 
uždaviniai, laiku 
neįvykdytos priemonių 
plano priemonės 

Esant poreikiui, parengtų ar 
atnaujintų korupcijos prevencijos 
programų ir jų įgyvendinimo planų 
skaičius 

4. Parengti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“  
korupcijos prevencijos programos 
įgyvendinimo priemonių plano 
ataskaitą, supažindinti su ja 
mokyklos bendruomenę. Ataskaitą 
paskelbti interneto  svetainės 
skyriuje „Korupcijos prevencija“. 

Asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 

kontrolę 

Kiekvienų metų sausio 
mėn. 

  

Darbuotojai  supažindinti 
su įgyvendintomis 
korupcijos prevencijos 
priemonėmis 

 Užtikrintas įgyvendintų 
priemonių viešumas 

Su ataskaita supažindintų 
darbuotojų skaičius 

  

Ataskaita paskelbta Kauno 
Montesori mokyklos-darželio 
„Žiburėlis“  interneto svetainėje 

5. Teisės aktų nustatyta tvarka ir 
terminais atlikti veiklos sričių, 
kuriose egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė.  

Asmuo, 
paskirtas 
direktoriaus 
įsakymu 

Kiekvienų metų 
rugsėjo mėn. 

Nustatytos Kauno 
Montesori mokyklos-
darželio „Žiburėlis“ 
veiklos sritys, kuriose 
egzistuoja korupcijos 
pasireiškimo tikimybė, 
numatytos priemonės 
rizikos veiksniams 
valdyti ir pašalinti 

Su korupcijos pasireiškimo 
tikimybės  nustatymu supažindintų 
darbuotojų skaičius 

6. Patvirtinti (atnaujinti)  sąrašus 
pareigybių, į kurias skiriant 
asmenį pateikiamas rašytinis 
prašymas Specialiųjų tyrimų 
tarnybai dėl informacijos apie šias 
pareigas siekiantį eiti asmenį. 
Informaciją skelbti Kauno 
Montesori mokyklos-darželio 
„Žiburėlis“ interneto  svetainės 
skyriuje „Korupcijos prevencija“ 

Direktorius Prieš skiriant į 
pareigas 

Įvertinamas asmens 
patikimumas ir 
mažinama korupcijos 
pasireiškimo tikimybė 
priimant į pareigas tik 
nepriekaištingos 
reputacijos asmenis 

Asmenų, dėl kurių buvo kreiptasi į 
Specialiųjų tyrimų tarnybą, skaičius 



7. Sudaryti galimybes Kauno 
Montesori mokyklos-darželio 
„Žiburėlis“ „Korupcijos 
prevencijos pageidavimų ir 
pastabų žurnale“  asmenims 
anonimiškai pranešti  apie 
pastebėtus korupcijos pasireiškimo 
atvejus. 

Asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę 

Iki kiekvienų metų IV 
ketvirčio pabaigos 

Sudaryta galimybė 
asmenims anonimiškai 
informuoti apie jiems 
žinomas korupcijos 
apraiškas Kauno 
Montesori mokykloje-
darželyje „Žiburėlis“ 

Gautų pranešimų, susijusių su 
korupcijos apraiškomis skaičius. 
Gautų pranešimų, kurių pagrindu 
atlikus patikrinimą faktai 
pasitvirtino / nepasitvirtino, 
skaičius. 

8. Nagrinėti skundus dėl Kauno 
Montesori mokyklos-darželio 
„Žiburėlis“ darbuotojų veiklos, 
esant korupcijos pasireiškimo 
rizikai 

Direktoriaus 
paskirtas asmuo 
(-ys) 

Gavus skundą, 
pareiškimą, pranešimą 

Padidės bendras 
pasitikėjimas Kauno 
Montesori mokyklos-
darželio „Žiburėlis“ 
veikla, darbuotojai bus 
paskatinti pranešti apie 
pasitaikančias negeroves 

Išnagrinėtų skundų dėl Kauno 
Montesori mokyklos-darželio 
„Žiburėlis“ darbuotojų veiklos, 
esant korupcijos pasireiškimo 
rizikai, skaičius 

9. Užtikrinti skaidrų ir racionalų 
viešųjų pirkimų organizavimą ir 
atlikimą 

Direktorius, 
direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

2021–2025  Užtikrinama sąžininga 
konkurencija, racionalūs 
prekių, darbų ar paslaugų 
pirkimai, vykdant 
viešuosius pirkimus 

Įvykdytų pirkimų skaičius 

10. Teisės aktų nustatyta tvarka 
Kauno Montesori mokyklos-
darželio „Žiburėlis“ interneto 
svetainėje skelbti informaciją apie 
numatomus, vykdomus viešuosius 
pirkimus 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
ūkio reikalams 

Kiekvienų metų 
vasario mėn. 

Užtikrinamas viešumas Su informacija supažindintų 
darbuotojų skaičius 

11. Informuoti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
darbuotojus apie metinį biudžetą, 
surinktas biudžetinės įstaigos 
pajamas ir jų panaudojimą 

Direktorius  Kiekvienų metų 
sausio, gruodžio mėn. 

Užtikrinamas viešumas Su informacija supažindintų 

darbuotojų skaičius 

12. Organizuoti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
darbuotojams ir renginius 

Asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 

2022-2025 metais po 2 
renginius 

Dalyviai susipažinti su 
korupcijos apraiškomis ir 
jų mažinimo 

Įvykusių renginių skaičius, dalyvių 
skaičius 



(seminarus, paskaitas, pranešimus 
ir kt.)  korupcijos prevencijos 
klausimais 

prevenciją ir 
kontrolę   

galimybėmis 

13. Skatinti Kauno Montesori 
mokyklos-darželio „Žiburėlis“ 
darbuotojus dalyvauti Kauno 
miesto savivaldybės ar kitų 
institucijų organizuojamuose 
renginiuose (mokymuose, 
seminaruose, paskaitose) 
korupcijos prevencijos klausimais 

Direktorius, 
asmuo, 
atsakingas už 
korupcijos 
prevenciją ir 
kontrolę 

2021–2025 m. Darbuotojai įgis daugiau 
žinių apie korupcijos 
pasekmes ir prevencines 
priemones 

Renginių skaičius, dalyvių skaičius 

 

______________________ 
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