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NAUJOSTOS AKMENES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,BURATINAS"
2017 - 2020
METU KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naujosios Akmenes vaikq lopSelio-darZelio ,,Buratinas" (toliau

metq korupcijos prevencijos programa (toliau

-

-

DarZelis) 2017-2020

Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija

programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-71I,
Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodZio 31 d. isakymu Nr.

2 - 369,,Del Savivaldybes korupcijos prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo" ir
skirta korupcijos prevencijai Akmenes rajono savivaldybes institucijose, biudZetinese istaigose,

kuriq steigeja yra savivaldybes Taryba, savivaldybes imonese ir akcinese
bendrovese, kurios yra Savivaldybes turtu isteigtos arba fstatymq nustatyta tvarka Savivaldybei
vie5osiose istaigose,

perduotos, nuosavybes teise priklauso Savivaldybei, jar perduot4
disponuoj

a

ir

igytq turt4 valdo, naudoja bei

juo pasitikej imo teise.

2 .Programa yra korupcijos prevencijos priemone, skirta korupcijos prevencijai

ir

korupcijos

pasirei5kimo galimybems maZinti Naujosios Akmenes vaikq lop5elyje-dwlelyje,,Buratinas" (toliau

-

DarZelis).
3. Programos paskirtis

-

uztikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos prevencijos

kontrolg istaigoje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikdnti
skaidresng, veiksmingesng istaigos darbuotoj q veikl4.

4. Programos strategines kryptys

-

korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.

5.

Programa grrndLiama korupcijos prevencija, visuomenes

ir

DarZelio darbuotojq

antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio reiSkinio
prieZastis

ir s4lygas.

II. SKYRIUS
DARZELIO VEIKLOS SITUACIJoS ANALIZE ANTIKoRUPCINIU PoZIURIU
6. Bendrosios korupcijos prielaidos: teisines, institucines

ir visuomenes pilieti5kumo stokos.

T.Darlelio internetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamq metiniq pirkimq suvestine,
supaprastintq vie5qjq pirkimq taisykles, finansines ataskaitos. fstaigos taryba kasmet
informuojama apie metinibiudletq, dalyvauja, planuojant darZelio biudZeto poreiki, sprendZiant le5q
taupymo klausimus.

8. Direktorius kasmet atsiskaito uZ [king - finansing veikl4 istaigos tarybai ir mokytojq
tarybai.

9. DarLeho veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojq tarybai, istaigos tarybai ir
Akmenes rajono savivaldybes tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitomair uZ paramos le5q, le5q, skirtq

ugdytiniq paLrntinei veiklai, profesiniam orientavimui ir specialiqjq programq le5q panaudojim4.
10. fvertinus auk5diau pateiktus veiksnius, Darlelyje korupcija galima Siose veiklos srityse:
1

0. 1 .

formuoj ant istaigos darbuotojq personalq;

I0.2. organizuojanL ir vykdant vie5qjq pirkimq procedtras;
10.3. organizuojant vaikq priemim4
1

0.4. isivertinant istaigos veikl4;

1

0.

i ikimokyklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes;

5. efektyviai panaudoj ant istaigos biudZet4.

III. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

1J. Programos tikslai yra:
1

1.1. igyvendinti veiksming4 korupcijos prevencijos priemoniq sistem4;

11

.2. ultiI<rinti skaidnl vie5rlj q pasl augq admini stravim4;

11.3. Salinti prielaidas, sudarandias s4lygas istaigos darbuotojams pasinaudoti tarnybine
padetimi;

I1,4. organtzuoti Svietim4 istaigoje apie korupcijos prevencijos principq taikym4.
12. Korupcijos prevencijos uZdaviniai yra:

I2.l . uLtikrinti efektyvq numatytq priemoniq i gyvendinim4;
12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiSkimo tikimybe;
12.3. antikorupciniu poZi[riu vertinti

Darlelio isakymus ir sprendimus;

12.4. slrprinti bendradarbiavim4 su korupcijos prevencij4 vykdandiomis institucijomis;

12.5. vie5ai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus ir

jq rezultatus.

IV. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

13. Programos rezultatyvumas frustatomas vadovaujantis kiekybes
13.1. korupcijos pasireiSkimo tikimybes nustatymu fstaigoje

ir kokybes rodikliais:

;

13.2. skundq, pateiktq teismui, administraciniq gindq komisijai, skaidiaus maLejimu;

ir neivykdytq Prlgramos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
13.4. anoniminiq ir oficialiq lrane5imq apie galimus korupcinio pobudZio nusikaltimus
13.3. ivykdytq

skaidiumi ir santykiu.

V.SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

14.UZ antikorupcinius veiksinus, kontrolg, metodines pagalbos teikim4 korupcijos
prevencijos srityje pagal kompetencij4 atsako DarLeho direktorius, metodininkas, DarZelio [kvedys,
raStvedys, aukletojai, logopedas, priN5mokyklinio ugdymo pedagogas,

kiti istaigos darbuotojai,

DarZelio
Taryba.

15. [galiotas asmuo yra ats{kingas uL. korupcijos prevencij4, kontrolg ir prevencijos
igyvendinimq DarLelyje, pasiulymu$ istaigos vadovui ir kitiems atsakingiems asmenims, del
isakymq, sprendimq antikorupcinio veqtinimo ir tobulinimo.
16. {galiotas asmuo atsakingas hZ korupcijos prieZasdir4DarLelyje atskleidimA ir

jq

tinkam4 ir veiksming4 korupcij

g.

b

s prevencij o s organi zavimq,,

prieliur a, ir kontro

o rodikliu laikytina

I

Salinim4,

bendruomenes parama

ai savo darbe vadovaujasi Etikos normomis.

q bei asmenq i5vadas ir rekomendacijas, meting,
kit4 reik5ming4 informacij4, priemoniQ planas gali

blti

perZiDrimas

19. fgaliotas asmuo atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir

iki einamqjq metq pabaigos.

jos kontrolg, kart4 per metus,

pateikia direktoriui ataskait4 qpie Korupcijos prevencijos igyvendinimo priemoniq plano
vykdym4.
20. Programai fgyvendinti sudaiomas Programos igyvendinimo priemoniq planas (priedas),

kurio priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradLia n
pabaiga.

21. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos
proceso organizavtm4 bei kontrolg reglamentuojaDarLelio korupcijos prevencijos tvarkos apra5as.

VI.SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22, Si Programa bus skelbiamaDarLelio interneto svetaineje.
23. UZ Sios Programos fgyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje
nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

SUDERINTA
vaikq
lopSelio-darZelio,,Buratinas" tarybo s
2017 m. rugpjDdio 25 d. posedZio
protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 6)
Nauj osios Akmenes

