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TELŠIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“
2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Telšių lopšelio – darţelio „Eglutė“ 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos
pasireiškimo galimybėms maţinti lopšelio – darţelio „Eglutė“. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu (Ţin., 2002, Nr. 57-2297, Ţin., 2011, Nr. 81-3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 (Ţin., 2002, Nr. 10-355, Ţin., 2011, Nr. 77-3727), Telšių savivaldybės korupcijos prevencijos
2016-2018 metų programa.
2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:
korupcija – bet koks asmenų, dirbančių lopšelyje - darţelyje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar
tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;
korupcijos prevencija – korupcijos prieţasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis
asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdţio nusikalstamų veikų darymo.
3. Programos paskirtis – intensyvinti korupcijos prevenciją, šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti lopšelyje - darţelyje. Programa padės vykdyti
kryptingą korupcijos prevencijos politiką, uţtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę lopšelio - darţelio darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
veiklą.
4. Programos strateginės kryptys:
1. korupcijos prevencija;
2. antikorupcinis švietimas ir informavimas.
5. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
6. Telšių lopšelio – darţelio „Eglutė“ - savivaldybės biudţetinė įstaiga, savo veiklą grindţianti įgyvendindama 2013-2022 metų valstybinės švietimo
strategijos nuostatas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudţetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro įsakymais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, sporto, kultūros ir
jaunimo reikalų skyriaus vedėjo įsakymais.
7. Pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
8. Kaip lopšelio – darţelio skirtų biudţeto asignavimų valdytojas direktorius kasmet atsiskaito uţ ūkinę - finansinę veiklą lopšelio - darţelio tarybai, Telšių
rajono švietimo, sporto, kultūros ir jaunimo reikalų skyriui. Lopšelio - darţelio bendruomenė ir lopšelio - darţelio taryba kasmet informuojama apie metinį
biudţetą, dalyvauja, planuojant lopšelio - darţelio biudţeto poreikį, sprendţiant lėšų taupymo klausimus.
9. Direktorius ir lopšelio - darţelio darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, yra pateikę privačių interesų deklaracijas.
10. Dalies lopšelio - darţelio darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti sąlygas korupcijai įstaigoje. Siekiant sumaţinti tokią galimybę
Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė. Lopšelyje – darţelyje patvirtinta paramos lopšelio – darţelio gavimo,
panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
11. Programos tikslai:
11.1. siekti maţinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
11.2. uţtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje - darţelyje;
11.3. ugdyti ţmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.
12. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
13.1. uţtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą ir priemonių plano įgyvendinimo administravimą;
13.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami lopšelio - darţelio bendruomenei;
13.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą lopšelyje - darţelyje;
13.4.supaţindinti bendruomenę su savivaldos principais ir skatinti juos būti aktyviais visuomenės nariais.

IV. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
14. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
14.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.
14.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys.
14.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas uţtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis
subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą.
V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

15. Siekiami rezultatai:
15.1. sumaţinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
15.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
15.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą lopšelyje - darţelyje;
15.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą lopšelyje - darţelyje;
16. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
16.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos priemonių skaičiaus pokytis;
16.2. įvykdytų programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
16.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
16.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdţio teisės paţeidimus, skaičiaus pokytis;
16.5. oficialių pranešimų apie įtariamus paţeidimus ir ištirtų paţeidimų santykis;
16.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.
17. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VI. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
18. Uţ Programos įgyvendinimą atsakingas Telšių lopšelio – darţelio „Eglutė“ direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, atsakingas uţ Programos įgyvendinimo
organizavimą ir uţ korupcijos prevenciją ir kontrolę.
19. Uţ konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
20. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Lopšelio – darţelio „Eglutė“ asmuo, atsakingas uţ korupcijos prevenciją.
21. Lopšelio – darţelio prevencijos programą tvirtina mokyklos direktorius.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
23. Uţ konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
24. Programa įsigalioja nuo 2016 m. balandţio 1 dienos.
25. Programa skelbiama lopšelio - darţelio interneto svetainėje
_______________________

Priedas Nr. 1
TELŠIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2016-2018 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Vykdymo laikas

Įgyvendinimo
vertinimo
kriterijai
5
6
Uţkirstas kelias
Antikorupcinio
korupcijai įstaigoje
priemonių plano
sudarymas,
vykdymo
koordinavimas ir
kontrolė
Ţinių apie korupcijos 3- darbuotojai
valdymą didėjimas
(pedagogai)

Finansavimas

Laukiami rezultatai

1
1

2
Parengti korupcijos prevencijos
programą ir priemonių planą
2016-2018 metams ir paskelbti
internetinėje svetainėje

3
Direktorius

4
Iki 2016 m. kovo
31d.

2

Dalyvauti mokymuose ir
seminaruose korupcijos
prevencijos ir kontrolės
klausimais
Pasirašytinai supaţindinti
Savivaldybės įstaigų darbuotojus
su įstaigos priimtais
dokumentais, susijusiais su
korupcijos prevencijos planu.
Kontroliuoti ir koordinuoti
įstaigos korupcijos prevencijos
įgyvendinimą, prireikus pateikti
pasiūlymus įstaigos vadovui dėl
jos tikslinimo. Apibendrinti
įstaigos veiklą, įgyvendinat
įstaigos korupcijos prevenciją.
Sudaryti korupcijos nustatymo ir
vertinimo tvarką ir pateikti
mokyklos direktoriui

Lopšelio –
darţelio
administracija

Kiekvienais metais

Administracija

Iki 2016 m.
balandţio 1 d.

Darbuotojai
supaţindinimas su
programa ir
priemonių planu

Su programa
supaţindintų
darbuotojų skaičius
(100 proc.)

Nereikalingas

Administracija

1 kartą per metus

Savalaikė priemonių
vykdymo kontrolė
uţtikrinanti
priemonių vykdymą
nustatytais terminais

Ataskaitų skaičius

Nereikalingas

Lopšelio –
darţelio
korupcijos
prevencijos

2016 m.

Paruošta tvarka

Paruošta tvarka

Nereikalingas

3

4

5

7
Nereikalingas

MK lėšos

6

Vykdyti asmenų, siekiančių eiti
pareigas įstaigoje, priėmimo į
pareigas tikrinimo tvarką,
vadovaujantis Lietuvos
Respublikos korupcijos
prevencijos įstatymu

7

Lopšelio – darţelio interneto
svetainėje ir įstaigų patalpose
sudaryti galimybes pateikti
gyventojams anonimines anketas
apie suteiktų paslaugų kokybę,
aptarnavimo kultūrą bei galimas
korupcinio pobūdţio apraiškas
įstaigoje .
Nagrinėti skundus dėl įstaigos
darbuotojų veiklos, esant
korupcijos pasireiškimo rizikai

8

9

Informuoti visuomenę apie
nustatytas darbuotojų korupcinės
veiklos apraiškas, korupcinių
teisės paţeidimų tyrimą

komisija
Direktorius

Prieš skiriant į
pareigas

Įvertinamas asmens
patikimumas ir
maţinama korupcijos
pasireiškimo
tikimybė
Savivaldybės
įstaigose

Administracija
Lopšelio –
darţelio
korupcijos
prevencijos
komisija

2018 m.

Administracija
Lopšelio –
darţelio
korupcijos
prevencijos
komisija
Administracija
Lopšelio –
darţelio
korupcijos
prevencijos
komisija

Gavus skundą,
pareiškimą

Korupcijos
pasireiškimo
tikimybės lygio
nustatymas; veiklos
sričių, kuriose gali
pasireikšti korupcijos
poţymiai,
įvertinimas
Pasitikėjimo įstaiga
didėjimas

Gavus informaciją

Įstaigos reitingo
didėjimas,
pasitikėjimas jos
veikla

Asmenų, dėl kurių
buvo kreiptasi nį
kompetentingas
valstybės
institucijas,
skaičius
(100 proc.)
Atliktų apklausų
skaičius.
Apklausų analizė.
Rezultatų
paviešinimas.

Nereikalingas

Nereikalingas

Išnagrinėtų skundų
dėl darbuotojų
veiklos skaičius

Nereikalingas

Pateiktų pranešimų
skaičius

Nereikalingas

