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KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

l. Kauno r. Noreikiskiq lopselio-darZelio ,,,{Zuol€lis.. 202r-2023 meq korupcijos prevencijos
programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

istatyrnu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupc ija20l5--202s metq program4
Savivaldyb€s korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Specialiqiq tyrimq tamybos direktoriaus 2014 m. birZelio 5 d. isakymu Nr. 2- I 85, Kauno
rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 2021- 2023 mef4 programa ir kt. teises aktais

reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4.

2. sioje programoje vartojamos s4vokos taip, kaip apibreZiamos 1 punkte nuodytuose teises
akfuose.

3' Programa skirta korupcijos prevencijai Ka'no r. Noreikiskiq lopselyje-darzelyje ,,.4Zuolelis.,
(toliau- {staigoje).

4' Programos tikslas - uZtikrinti korupcijos prevencij4 fstaigoje, siekti kompleksiskai salinti
neigiamas s4lygas, skatinandias korupcijos atsiradim4, siekti asmenis atgrasinti nuo korupcinio
pobiidZio nusikalstamq veikq darymo bei kitq veiksmq, kurie didina korupcijos sklaid4 istaigoje,
atlikimo' Programa siekiama paskatinti fstaigos bendruomeng reiksti nepakantum4 korupcijai, sustiprinti
param4 korupcijos prevencijos priemonems igyvendinti.

5. Programos shategin.s kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis svietimas.
6. Programa parengta 3 meq laikotarpiui.

7' Programa grindZiama korupcijos prevencija, visuomenes ir istaigos bendruomenes antikorupciniu
Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio rei5kinio prieZastis ir
s4lygas.



II SKYRIUS

ISTATGOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALTZE ANTTKORUPCINTU pOZrURru

8. Kauno r. Noreiki5kiq loplelis-darZelis ,,,{Zuolelis" - savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikJ4

grindZianti vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, BiudZetiniq istaigq ir kitais

istatymais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro isalrymais, Kauno rajono

savivaldybds tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus

isalryrnais bei kitais teises aktais.

9. Pagrindind veiklos rUSis - ikimokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.10;

kitos Svietimo veiklos rflSys: priesmokyklinio amZiaus vaikq ugdymas, kodas g5.10.20.

10. Korupcijos pasirei5kimo tikimybes analize atliekama kasmet, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos specialiqlq tyrimq tamybos direktoriaus 20l l m. gegMes 13 d. isakymu Nr. 2-170 ,,Del
valstybes ar savivaldybes istaigrtr veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo

tikimybe, nustatymo rekomendacijq patvirtinimo.,.

1 1. Atlikti Kauno r. Noreiki5kiq lopselyje-darZelyje ,,,{zuolelis" sridiq vertinim4 nustat5rti

korupcijos pasirei5kimo tikimybg istaigoje.

11'1. Istaigos turto valdymas ir disponavimas apskaitomas Cenhalizuotoje buhalterijoje, atliekant

kasmeting turto inventorizacij4, sudarant ir patvirtinant apynasus.

11.2. viesqiq pirkimq konkursai vykdomi elekhoniniu biidu per cvp IS, cpo sistemas. Apie

viesuosius pirkimus skelbiama teises aktq nustatyta tvarka intemete. fstaigos intemetineje

svetaineje atskiroje nuorodoje talpinamos istaigos finansinds ataskaitos.

11.3. Pedagogai ir kiti pedagoginiai darbuotojai priimami i darb4 vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsejo 15 d. fsalryrnu Nr. v-I6g0 ,,D61 mokytojq
priemimo ir atleidimo i5 darbo tvarkos apralo". Kiti darbuotdai priimami vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Darbo kodeksu.

I 1'4. Vaikai i istaig4 priimami ir registruojami vadovaujantis Kauno rajono savivaldyb6s tarybos
2016-09-29 sprendimu Nr. TS-303 'Del centralizuoto vaikq priOmimo i Kauno rajono savivaldybes

biudzetiniq svietimo fstaigq ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvarkos apraso

patvirtinimo" ir pakeitimais - papildymais 2017-04-2j sprendimas Nr. TS-169; zolg-05-24 sprendimas

Nr. TS-149; 2018-09-27 sprendimas Nr. T5-264;2021-04-29 sprendimas Nr. TS-151. Apie laisvas

vietas informacija skelbiama https://darzeliai.ks.lV .

11'5. Mokestis uZ vaikq i5laikym4 ir lengvatos taikomos vadovaujantis Kauno rajono savivaldybes
tarybos 2018 m. sausio 3l d. Nr. TS-6,,Del mokesdio uZ ikimokyklinio ir priesmokyklinio amZiaus



vaikq islaikymq Kauno rajono svietimo istaigose mokejimo tvarkos apraSo,. patvirtinimo, pakeitimais -
papildymais 2019 m. rugpjiidio 29 d. Nr. TS-277;2019 m. gruodZio 5 d. Nr. XIII-2603.

1 1.6. Direktoriaus metine veiklos ataskaita tvirtinama Kauno rajono savivaldybes taryboje.
12. fstaigoje minimali korupcijos tikimybd galima Siose veiklos sritvse:

12. 1. formuojant istaigos personal4;

12.2. igyvendinmt teises aktais pavestas funkcijas;

12.3. atliekant priklausandio turto nuomos, panaudos ar kitas procedlras;

12.4. vykdant sprendimus, nustatandius mokesdiq lengvatas;

72.5. orgmiztojLant ir vykdant viesqjq pirkimq procediiras;

12.6. atliekanL paslaugq teikimo funkcijas (sudarant ugdymo grupes).

13. Kasmet organizuoti mokyrnai antikorupcine tematika istaigos darbuotojams.
14. fstaigos pastate 1 korpuse frengta anonimine pranesimq deZute korupcinio pobudZio

prane5imams pateikti.

15. Sukurtas vidinis informacijos apie paZeidimus teikimo kanalas.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZNAVTXTU

16' Pirmasis programos tikslas - nustatyti priezastis korupcdai pasireiksti istaigoje beijas Salinti.
17. Programos uZdaviniai:

17' 1' UZtikrinti, kad istaigoje biitq paskirti asmenys, atsakingi uZ korupcijos prevencii4.
17 '2' uztiw.o,ti veiksming4, krypting4 ir ilgalaikf korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4

bei kontrolg istaigoj e.

18' Antrasis programos tikslas - siekti didesnio istaigos veiklos sprendimq ir procediiru skaidrumo.
vieSumo ir atskaitingumo visuomenei.

19. Programos uZdaviniai:

19' 1' Siekti, kad istaigoje butq vykdoma viesqiq ir privadiqrq interesq derinimo prevencija.
19.2. Gerinti vie5qiq paslaugq teikimo, vie5um4 ir atskaitingum4 visuomenei.
20' Trediasis programos tikslas - supaZindinti istaigos darbuotojus su korupcijos keliamu pavojumi,

skatinti nepakantum4 korupcijos parai5koms.

21. Programos uZdaviniai:

20.1. Pasiekti, kad istaigoje bDtq galimybo informuoti apie korupcinio pobDdZio paZeidimus.
20'2 Didinti visuomenes nepakantum4 korupcijai ir skatinti visuomeng isitraukti i antikorupcing

veikl4.



22' Ketvirtas programos tikslas - uZtikrinti skaidrq darbq, prekiq ir paslaugq viesqf q pirkimq
vykdym4.

23 . Programos uZdaviniai :

23 'l ' Pasiekti' kad daugiau viesqf q pirkimq vyktq per centring perk an(iqq organizacija (cpo)
23.2 Siekti, kad viesqiq pirkimq procesq metu nebDtq pagristq pretenziiq.

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

24' Korupcijos prevencija igyvendinama vadovaujantis siais principais:
24' 1' teisetumo - korupcdos prevencijos prie ones igyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, istatymrl ir kitq teises aktrl reikalavimq.
24'2' visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali blti visi asmenys.
24.3' s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uztikrinamas

derinant visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija
ir teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4.

V SKYRJUS

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
25. Siekiami renltatat:

25. 1. sumaZinti korupcij os pasirei5kimo tikimybg;
26.2. padidinti nepakantumq korupcrj ai ;

27 '3 ' pagerinti korupcijos prevencijos organiza im4 Noreiki.kiq l0p.elyje-darzelyje ,,,{Zuolelis.,;28.4. padidinti visuomenes pasitikejim4 fstaiga;
29' Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
30. L korupcijos paplitimo maZdjimu lstaigoje;
3 1'2' sumaZejusiq skundq, pateiktq istaigos ar savivaldybds administraciiai, skaidiumi;
32.3. irykdytq ir neivykdltq programos 

igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
33'4' programos priemoniq igyvendinimu nustatyais terminais;
34'5' teises aktq nustatyta tvarka uzfiksuotq istaigos darbuotoiq korupcinio pob'dZio

nusikalstamq veikq skaidiumi:

35'6' anoniminiq ir oficialiq pranesimq apie galimus korupcinio pobldZio nusikaltimus
skaidiumi ir santykiu;

36.7. specialirl prane5imq pasitarimuose, darbo posedZiuose skaidiumi.



VI SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

37' Programai igyvendinti sudaromos programos jgyvendinimo priemoniq planas, kurio priemoniq
ivykd5mo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradiia i pabuga-

38' Programoje numatytas priemones igyvendina direktorius ir programos igyvendinimo priemoniq
plane nurodyti vykdytoj ai.

39. UZ korupcijos prevencij4 atsako istaigos vadovas.

40' Kiekvienq metq programos 
igyvendinimo priemoniq plano vykdymo ataskait* aprasomaia

forma pateikia atsakingi asmenys uZ korupcijos prevencij4 (pirmininkas).

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

41' Laukiamas Programos igyvendinimo rezultatas - prielaidrl atsirasti palankioms korupcijai
s4lygoms istaigoje uZtikrinti, skaidrumo ir atvirumo uztikrinimas vykdant viesuosius pirkimus,
administruojant ir teikiant vies4sias paslaugas. Prog rarnaskerbiama internetiniame tinklapyje
www.ldazuolelis.lt .

42'uz Sios Progr€lmos igyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys sioje programoje nustatytq
reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.


