PATVIRTINTA
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įsakymu Nr. VK-9
ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BERŽELIS“ 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šakių lopšelio – darželio „Berželis“ (toliau – darželis) 2017-2019

metų korupcijos

prevencijos programa (toliau –programa) parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos
korupcijos prevencijos įstatymu, Šakių rajono savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos
prevencijos programa ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos
veiklą.
2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti, korupcijos pasireiškimo tikimybei
sumažinti, paskatinti bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijos apraiškoms.
II. ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BERŽELIS“ VEIKLOS SITUACIJOS
ANALIZĖ ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
3. Darželio internetiniame tinklalapyje skelbiama su įstaigos viešaisiais pirkimais susijusi
informacija, biudžeto vykdymo ataskaitos, finansinių ataskaitų rinkiniai ir darbo užmokestis.
4. Darželio metinės veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, darželio tarybai
ir Šakių rajono savivaldybės tarybai.
5. Darželyje korupcija galima šiose veiklos srityse:
5.1. formuojant darbuotojų personalą;
5.2. organizuojant ir vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
5.3. priimant vaikus į ugdymo instituciją.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
6. Tikslai:
6.1. šalinti prielaidas, sudarančias sąlygas korupcijai atsirasti darželyje;
6.2. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo
institucija.

7. Uždaviniai:
7.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano
įgyvendinimo administravimą;
7.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami
darželio bendruomenei;
7.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą darželyje;
IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
8. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
8.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
8.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi
asmenys;
8.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas
derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams
reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.
V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
9. Siekiami rezultatai:
9.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
9.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
9.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą darželyje;
9.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą darželiu;
10. Programos rezultatyvumas nustatomas pagal šiuos rodiklius:
10.1. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
10.2. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus
pokytis;
10.3. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis.

VI. ADMINISTRAVIMAS
11. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas Nr.
1), kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir
pabaiga.
12. Programoje

numatytas

priemones

įgyvendina

darželio

direktorius

ir

programos

įgyvendinimo priemonių plane nurodyti vykdytojai.
13. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę yra atsakingas už korupcijos
prevencijos įgyvendinimą darželyje;
14. Asmuo, įgaliotas vykdyti korupcijos prevenciją ir jos kontrolę, kartą per metus pateikia
direktoriui ataskaitą apie korupcijos prevencijos ir kontrolės programos priemonių plano
vykdymą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Ši programa skelbiama darželio interneto svetainėje www.sakiuberzelis.lt;
16. Už šios programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje programoje nustatytų
reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
___________________________________________________________

Priedas Nr. 1
ŠAKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BERŽELIS“ 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS
Priemonė

Eil.

Vykdymo terminas

Vykdytojai

Nr.
1.

Darželio internetinėje svetainėje paskelbti 2017 vasario mėn.

Dovilė Kazakauskienė

2017 - 2019 metų korupcijos prevencijos
programą ir priemonių planą.
2.

Privačių interesų deklaracijų teikimas.

Kartą per metus

Direktorė,
Direktorės pavaduotojos

3.

Viešųjų pirkimų vykdymas vadovaujantis Nuolat
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų

Direktorės

įstatymu.

4.

Vaikų priėmimą į vykdyti vadovaujantis

Darželio metinę veiklos ataskaitą teikti

pavaduotoja

ūkio reikalams,
Nuolat

steigėjo nustatyta tvarka.

5.

Irmina Juzėnaitė,

Direktorė,
Sigita Damijonaitienė

1 kartą per metus

Direktorė

Pagal poreikį

Sigita Damijonaitienė

darželio tarybai, mokytojų tarybai, Šakių
rajono savivaldybės tarybai
6.

Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
pobūdžio veikų.

