
INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2022–2024 METŲ 

VEIKSMŲ PLANO 2022 METŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ 

 

Įstaigos pavadinimas: _____ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŽIEDELIS“  

 

Eil. 

Nr. 
Priemonė Rezultato pasiekimas 

1. Užtikrinti, kad į pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrąsias programas būtų įtraukiamos temos, 

susijusios su antikorupcinio sąmoningumo 

didinimu. 

Neaktualu 
 

(Nurodomos temos, kurios susijusios su antikorupcinio sąmoningumo didinimu ir buvo įtrauktos į pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias 

programas) 

2. Savivaldybės įstaigose ir įmonėse įdiegti 

antikorupcinio elgesio standartai. 

Patvirtinta Šiaulių r. Kuršėnų Lopšelio-darželio „Žiedelis“ 2022 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 

V-134 (1.6). https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2022/11/9-Darbuotoju-etikos-

kodeksas.docx.pdf.  
 

(Nurodoma, kokiu įstaigos / įmonės vidaus dokumentu patvirtinti (atnaujinta) elgesio standartai (aktualios redakcijos data, numeris, pavadinimas), 

nuoroda į įstaigos / įmonės interneto svetainėje  skelbiamą vidaus dokumentą) 

3. Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijai atsparios 

aplinkos kūrimą. 

Lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-96 (1.6) patvirtintas 

lopšelio-darželio korupcijos prevencijos tvarkos aprašas. 

Lopšelio-darželio direktoriaus 2022 m. gruodžio 7  d. įsakymu Nr. V-147 (1.6) patvirtinta  

2023–2025 metų korupcijos prevencijos programa, korupcijos prevencijos programos 

įgyvendinimo priemonių planas, sudaryta antikorupcinė komisija, paskirtas atsakingas asmuo  

už korupcijos  atsparios aplinkos kūrimą.  

https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/ 

 
 (Nurodomas atsakingas žmogus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, nuoroda į įstaigos / įmonės darbuotojo pareigybės aprašymą ir kontaktus 

interneto svetainėje) 

4. Nustatyta tvarka kreiptis į Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie 

asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas, 

numatytas Korupcijos prevencijos įstatymo 9 

straipsnio 6 dalyje (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17 

straipsnio 4 dalyje). 

Aktualizuoti Savivaldybės interneto svetainėje 

pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys 

asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, 

sąrašai. 

Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys lopšelyje-darželyje privalomai 

tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas. 

https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/ 

 
 
siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas. 

 

(Nurodomi aktualizuoti įstaigos / įmonės interneto svetainėje pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis 

į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašai (aktualios redakcijos data, numeris, pavadinimai) , nuoroda į įstaigos / įmonės 

svetainėje skelbiamus sąrašus) 

https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2022/11/9-Darbuotoju-etikos-kodeksas.docx.pdf
https://ldkursenai.lt/wp-content/uploads/2022/11/9-Darbuotoju-etikos-kodeksas.docx.pdf
https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/
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5. Savivaldybės įstaigų ir įmonių interneto 

svetainėse skelbiama informacija apie korupcijos 

prevencijos priemonių, kurias įstaiga privalo 

vykdyti, įgyvendinimą. 

Lopšelio-darželio „Žiedelis“ 2022 m. gruodžio 7  d. įsakymu Nr. V-147 (1.6) 

Kuršėnų lopšelis – darželis „Žiedelis" - Korupcijos prevencija - Kuršėnų lopšelis - darželis 

„Žiedelis" (ldkursenai.lt) 
 
(Nurodomos vykdomos antikorupcinės priemonės bei jų įgyvendinimas (aktualios redakcijos data, numeris, pavadinimai), nuoroda į įstaigos / 

įmonės svetainėje patalpintą antikorupcinių priemonių sąrašą arba rubriką ,,Korupcijos prevencija“) 

 

___________________________ 

https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/
https://ldkursenai.lt/administracine-informacija/korupcijos-prevencija/

