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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vievio vaikq lopselio-darzelio "Eglute" (toliau - lopselis-darzelis) 2015-2017
metq korupcijos prevencijos programa (toliau - programa) parengta vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (Zin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos
nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio
17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Zin., 2002, Nr. 10-355), Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq
tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodzio 31 d. isakymu Nr. 2-369 "Del Savivaldybes korupcijos
prevencijos programos rengimo metodikos patvirtinimo", Padaliniq ir asmenq, valstybes ar
savivaldybiq istaigose vykdanCiq korupcijos prevencijl:! ir kontroly, veiklos ir bendradarbiavimo
taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguzes 19 d. nutarimu Nr.
607 (Zin., 2004, Nr. 83-3015), Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 2011
m. geguies 13 d. isakymu Nr.2-170 "Del Valstybes ir savivaldybes istaigq veiklos sriciq, kuriuose
egzistuoja didele korupcijos pasireiskimo tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo" (Zin.,
2011, Nr. 60-2877) bei kitais teises aktais, reglamentuojanCiais korupcijos prevencijos veikll:!.

2. Programa yra korupcijos prevencijos priemone, skirta korupcijos prevencijai ir
korupcijos pasireiskimo galimybems maZinti lopselyje-darzelyje.

3. Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaiky, veiksmingl:! ir kryptingl:! korupcijos
prevencijos kontroly, korupcijos prevencijos politik~ skaidresny, veiksmingesny ir viesesny
lopselio-darzelio darbuotojq veikll:!.

4. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis svietimas ir
informavimas.

5. Programa grindziama korupcijos prevencija, visuomenes ir lopselio-darzelio
darbuotojq antikorupciniu svietimu ir mokymu, siekiant kompleksiskai salinti sio neigiamo
socialinio reiskinio priezastis ir s~ygas.

II. LOPSELIO-DARZELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE
ANTIKORUPCINIU POZIiJRIU

6. Vievio vaikq lopselis-darzelis "Eglute" - savivaldybes biudzetine istaiga, savo
veikll:! grindzia, igyvendindama valstybes svietimo strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos svietimo istatymu, Biudzetiniq istaigq ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos
svietimo ir mokslo ministro isakymais, Elektrenq savivaldybes tarybos sprendimais, Elektrenq
savivaldybes mero potvarkiais, Elektrenq savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais ir
kitais teises aktais.

7. Vykdydamas pagrindines veiklas, lopselis-darzelis ugdo vaikus, organizuoja
maitiniml:!. UZ panaudotas lesas atsiskaitoma steigejui.

8. Lopselio-darzelio darbuotojq darbo pobiidis ir suteikti igaliojimai gali sudaryti
s~ygas korupcijai istaigoje. Siekiant sUffiaZintitokil:!galimyby Centrineje viesqjq pirkimq sistemoje
skelbiama planuojamq metiniq pirkimq suvestine, supaprastintos lopselio-darzelio viesqjq pirkimq
taisykles.

9. Biudzeto vykdymo, specialiqjq programq ir paramos lesq panaudojimo ataskaitas
lopselio-darzelio direktorius pateikia lopselio-darzelio tarybai, atsiskaito steigejui.



10. Finansinil! ataskaitl.! rinkiniai ir kita finansine informacija skelbiama viesai
intemetineje svetaineje.

11. Lopselyje-darzelyje korupcija galima siose veiklos srityse:
11.1. formuojant darbuotojl! personal~;
11.2. organizuojant ir vykdant viesqjl! pirkiml! procedfuas;
11.3. priimant vaikus i ugdymo institucij~;
11.4. naudojant lopselio-darzelio biudzet~;
11.5. organizuojant vaikl! maitinim~.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR VZDAVINIAI

12. Programos tikslai:
12.1. salinti prielaidas, sudarancias s~ygas korupcijai atsirasti lopselyje-darzelyje;
12.2. pletoti antikorupciny kultfu~, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim~ ugdymo

institucija.
13. Programos uzdaviniai:
13.1. liZtikrinti veiksming~ ir krypting~ ilgalaikil! korupcijos prevencijos priemonil!

igyvendinim~;
13.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didele korupcijos pasireiskimo tikimybe;
13.3. antikorupciniu pozifuiu vertinti lopselio-darzelio isakymus, sprendimus;
13.4. itraukti i korupcijos prevencij~ bendruomeny, ugdyti bendruomenes nar1l!

pilietini s~oningum~ ir nepakantum~ korupcijai;
13.5. viesai skelbti informacij~ apie antikorupcinius veiksmus ir jl! rezultatus.

IV. PROGRAMOS TIKSLV IR VZDAVINIV VERTINIMO KRITERIJAI

14. Programos tiksll! ir uzdavinil! vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis
kiekybes ir kokybes rodikliais:

14.1. korupcijos pasireiskimo tikimybes nustatymu lopselyje-darzelyje;
14.2. ivykdYtl.!ir neivykdytl! Programos igyvendinimo priemonil! skaiCiumi;
14.3. didejanCiu nepakantumu korupcijai, t.y. anoniminil! ir oficialil! pranesiml! apie

galimus korupcinio pobudzio nusikaltimus skaiCiaus didejimu;
14.4.sudarytl! viesqjl! pirkiml! sutarcil! skaiCiaus santykis su viesai paskelbtl! viesqjl!

pirkiml! skaiciumi; .
14.4. skundl!, pateiktl.! vadovui, aukstesnems institucijoms, skaiCiaus maiejimu.

V. PROGRAMOS ADMINISTRA VIMAS

15. Programai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemonil! planas
(priedas), kurio priemonil! ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradzia ir
pabaiga.

16. 19a1iotas asmuo vykdo korupcijos prevencij~ ir jos kontroly yra atsakingas uz
korupcijos prevencijos igyvendinim~ lopselyje-darzelyje, teikia pasiUlymus istaigos vadovui If

kitiems atsakingiems asmenims, del isakyml!, sprendiml! antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo.
17. Kovos su korupcija program~ vykdo visi istaigos darbuotojai.
18. Pagrindiniu Programos igyvendinimo rodikliu laikytina bendruomenes parama

antikorupcinems iniciatyvoms. Lopselio-darzelio darbuotojai savo darbe vadovaujasi etikos
normomlS.

19. Programoje numatYtl.! priemonil! igyvendinimo koordinavim~, korupcijos
prevencijos proceso organizavim~ bei kontroly reglamentuoja lopselio-darzelio korupcijos
prevencijos tvarkos aprasas.



20. Igaliotas asmuo atsakingas uz korupcijos prevencij'l ir jos kontroly, kart'l per
metus, pateikia lopselio-darzelio direktoriui ataskait'l apie Korupcijos prevencijos igyvendinimo
priemoniq plano vykdym'l.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Si Programa skelbiama lopselio-darzelio intemeto svetaineje www.vievioeglute.lt .
22. UZ sios Programos igyvendinim'l paskirti asmenys, nesilaikantys sioje Programoje

nustatytq reikalavimq, atsako pagal galiojanCius Lietuvos Respublikos teises aktus.
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