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MARTJAMPOLES VArKU LOPSELTO-DARZELIO,,SALTINELIS'( KORUPCIJOS
PREVENCIJOS IR KONTROLES PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles savivaldybes vaikq lop5elio-dafielio,,Saltinelis" korupcijos prevencijos

2017-2020 metq programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos

korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija2015-2025
metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537

,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 metq programos

patvirtinimo", Valstybes ar savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos
pasireiSkimo tikimybe, nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos

specialiqjq tyrimq direktoriaus 2011 m. geguZes 13 d. isakymu Nr.2-170,,Del valstybes ar

savivaldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe,

nustatymo rekomendacijq patvirtinimoo'ir Marijampoles savivaldybes korupcijos prevencijos 2017-

2020 metq programa, patvirtinta Marijampoles savivaldybes tarybos 2017 m. kovo 27 d. sprendimu

Nr. 1-56 " Del Marijampoles savivaldybes korupcijos prevencijos 2017-2020 metq programos

patvirtinimo". Programa yra skirta korupcijos prevencijai ir sistemines korupcijos pasirei5kimo

galimybems maZinti Marijampoles vaikq lop5elyje-darLelyje,,Saltinelis" (toliau LopSelis -darZelis).

Z. Sioje Programoje numatytos priemones yra Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su

korupcija programos dalis. Jos turi buti nuosekliai siejamos su socialiniq problemq sprendimu

Lop5elyje-dwlelyje darbuotojq ir Seimq apsauga nuo esamr+ ir atsirandandiq korupcijos Saltiniq.

3. Programa grindZiar:rra korupcijos prevencija, Lop5elio-darLelio darbuotojq ir Seimq

antikorupciniu Svietimu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio rei5kinio prieZastis ir
s41ygas.

4. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, sqlygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir

igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo

korupcinio pobfldZio nusikalstamq veikq darymo.

5. Programa siekiama paskatinti visuomeng aktyviai reik5ti nepakantum4 korupcijai,

bendruomenes paramq igyvendinant numatytas korupcijos prevencijos priemones, glaudq

Savivaldybes bendradarbiavim4 su miesto Svietimo istaigomis ir kitomis organizacijomis, kitais
asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras Zmogaus teises ir laisves.

II. MARIJAMPOLES VAIKU LOPSELIO-DARZELIO,,SALTINELIS(, VEIKLOS
SITUACIJOS ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU

6. I5skiriamos tokios bendrosios korupcijos prielaidos: teisines, institucines ir visuomenes
pilieti5kumo stokos.

7. LopSelio-darZelio intemetiniame tinklalapyje skelbiama planuojamq metiniq pirkimq
suvestine, supaprastintq vie5qjq pirkimq taisykles, finansines ataskaitos. [staigos taryba kasmet

informuojama apie metini biudZet4, dalyvauja, planuojant lopSelio-darZelio biudZeto poreiki,

sprendZiant le5q taupymo klausimus.



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

9. LopSelio-darLelio veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokyojq tarybai, [staigos
tarybai ir Marijampoles savivaldybes tarybai. Tokia pat tvarka atsiskaitomair lfi paramos leSq, le5q,

skirtq ugdytiniq paZintinei veiklai ir specialiqjq programq le5q panaudojim4.

10. Lop5elyje-darZelyje korupcijos pasirei5kimo tikimybe galima Siose veiklos srityse:

1 0. 1. formuojant darbuotojq personal4;

10,2. organizuojarfi ir vykdant vie5qfq pirkimq proced[ras;

10.3. priimant vaikus i ugdymo institucij4.

III. TIKSLAI IR UZNAVINTAT

1 1. Tikslai:
1 1.1. Salinti prielaidas, sudarandias s4lygas korupcijai Lop5elyje - darZelyje atsirasti;

11.2. sukurti ir igyvendinti veiksming4 ilgalaikiq antikorupciniq priemoniq sistem4,

skatinandi4 pletoti ry5ius tarp LopSelio-darLelio administracijos, darbuotojq, Seimq, Salinti

\- prielaidas pasinaudoti tarnybine padetimi;

11.3. pletoti antikorupcing kultur4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4 ugdymo

institucija.

12.ULdavtniai:
12.1. uztikrinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaikiq korupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinim4;
12.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe;
12.3. antikorupciniu poZiflriu vertinti Lop5elio-darLelio isakymus, sprendimus;

12.4. ltraukti i korupcijos prevencij4 bendruomeng, ugdyti bendruomenes nariq pilietini
s4moningumq ir nepakantum4 korupcij ai ;

12.5. vie5ai skelbti informacij4 apie antikorupcinius veiksmus ir jq rezultatus;

IV. PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

13. Programos tikslq ir uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybes ir
\- kokybes rodikliais:

1 3 . I . korupcij os pasirei5kimo tikimybes Lop5elyj e - darLelyje nustatymu;

13.2. ivykdytq ir neivykdytq Programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
13.3. didejandiu nepakantumu korupcijai, t.y. anonimi5kq ir oficialiq prane5imq apie

galimus korupcinio pob[dZio nusikaltimus skaidiaus didejimu;
13.4. skundq, pateiktq vadovui, auk5tesnems institucijoms, skaidiaus maZejimu;

V. ADMINISTRAVIMAS

14. UZ, antikorupcinius veiksmus, kontrolg, metodines pagalbos teikim4 korupcijos
prevencijos srityje pagal kompetencij4 atsako Lop5elio-darlelio direktorius, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui, Dkio dalies vedejas, sekretorius, specialistas, sandelininkas, bendrosios
praktikos slaugytojas, aukletojai, logopedas, socialinis pedagogas, prieSmokyklinio ugdymo
pedagogai, kiti istaigos darbuotojai, {staigos Taryba.



15. [galiotas asmuo vykdo korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra atsakingas uZ korupcijos
prevencijos Lop5elyje - dafielyje igyvendinim4, teikia pasiiilymus istaigos vadovui ir kitiems
atsakingiems asmenims, del isakymq, sprendimq antikorupcinio vertinimo ir tobulinimo,

16, fgaliotas asmuo atsakingas uZ korupcijos prieZasdiq LopBelyje-darZelyje atskleidim4 ir jq
Salinimq, tinkamq ir veiksming4 korupcijos prevencijos organiz avim;, prieLilrqir kontrolg.

17. Pagrindiniu Programos igyvendinimo rodikliu laikytina bendruomenes parama
antikorupcinems iniciatyvoms. LopSelio-darZelio darbuotojai savo darbe vadovaujasi Etikos
normomis.

18' fgaliotas asmuo atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, kart4 per metus,
pateikia Lop5elio-darZelio direktoriui ataskait4 apie Korupcijos prevencijos igyvendinimo
priemoniq plano vykdym4.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Programa parengta 3 (trijq) metq laikotarpiui.
20, Programa igyvendin ama pagal programos igyvendinimo priemoniq planq.
21. Ui, konkrediq Programos priemoniq igyvendinimq atsako priemoniq plane nurodyti

vykdytojai.

22. Si Programa bus skelbiama interneto Marijampoles vaikq lopSelio-darZelio ,,saltinelis.o
svetaineje www. marijampolessaltinelis.lt.


