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MARTJAMPOLES VAIKU LOPSELIO-DARZELIo,,SALTINELIS* KoRUpcIJoS
PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampoles vaikq lop5elio-darielio,,Saltinelis" (toliau - lop5elis-darZelis) korupcijos
prevencijos tvarkos apra5as (toliau - apra5as) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones,
korupcijos prevencijos proceso organizavim4, korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo
koordinavim4 bei kontrolg.

2. ApraSe vartojama s4voka:

v korupcijos pasirei5kimo tikimybd - prielaida, kad lopSelyje-darlelyje, igyvendinant jai nustatytus
uZdavinius, gali kilti pavojus pasireikSti korupcijai, padarant korupcinio pobtdZio nusikalstamas ir
kitas su korupcija susijusias veikas.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

3. Lopselio-darZelio korupcijos prevencijos priemones yra sios:
3'1' veiklos sridiq, kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas, analize

ir vertinimas;

3.2' korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano sudarymas,
vykdymo koordinavimas ir kontrole;

3'3. informacijos apie asmenis, igaliotus vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg;
3.4. visuomenes informavimas.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4' LopSelyj e-darZelyje asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg,
koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4lopSelyj e-dari,elyje,

IV. VEIKLOS SRIEIU, KURIOSE YRA DIDELE KoRUPCIJoS PASIREISKIMo
TIKIMYBE, ANALIZE IR VERTINIMAS

5' Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, lopselyje-dar1elyje atliekama veiklos
sridiq, kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, analize ir vertinimas:

5 . I . vi e Sqj q pirkimq organizavimas lop5elyj e - dafielyj e;

5.2. lop5elio-darZelio biudZeto naudoj imas;
5.3. vaikq priemimo i lop5eli-darLeli organizavimas;
5,4. darbuotojq personalo formavimas.



6' LopSelio-darZelio asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, pateikia
direktoriui si[lymus ir, vadovaudamiesi korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo kriterijais,
parengia priemoniq planq veiklos sritims atlikti analizE ir ivertinti iki einamqjq metq pabaigos.

7. Veiklos sridiq, kuriose egzistuoja tikimybe korupcijos apraiSkoms priemoniq planas
pristatomas lop5elio-darZelio tarybai. Lop5elio-darlelio tarybai pritarus, rekomenduojamos veiklos
sritys gali buti itrauktos ipriemoniq plan4.

8. Veiklos analize ir vertinimas atliekami kiekvienq metq III ketvirti.
9. Veiklos analizg ir vertinim4 lop5elyje-darZelyje atlieka asmenys, igalioti vykdyti

korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg.
10. [galioti asmenys pateikia lop5elio-darZelio veiklos sridiq, kuriose egzistuoja didele

korupcijos pasireiSkimo tikimybe, nustatymo ir vertinimo apra5ymus lop5elio-darLelio direktoriui,
kuris ne veliau kaip per menesi priima sprendimus del pateiktos informacijos bei siiilymq
igyvendinimo.

11. Lop5elio-darZelio direktorius i5vadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele
korupcij os pasirei5kimo tikimybe, pateikia lopselio-darZelio tarybai.

v. ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLE

12. Korupcijos prevencijos Programos priemoniq planus tvirtina lopselio-darZelio
direktorius, suderinus su lopSelio-darZelio taryba.

13' Korupcijos prevencijos Programos priemoniq vykdytojai kiekvienais metais iki rugsejo
1 dienos pateikia analizg uZ Programos priemoniq igyvendinimo organizavim4 ir kontrolg
atsakingiems asmenims,

1,4. Lop5elio-darielio asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencijq ir jos kontrolg,
apibendrina informacrjq apie priemoniq igyvendinim4 ir kiekvienais metais iki rugsejo 1 d. teikia

iSvadas lopSelio-darZelio Tarybai.

15. Korupcijos prevencijos programos priemoniq planas ir analize skelbiami lop5elio-
darZelio tinklapyj e www. marij ampoles s altinel is. lt;

VI. INFORMACIJA APIE ASMENIS, IGALIOTUS VYKDYTI KORUPCIJOS
PREVENCTJOS PROGRAMA

16. Informacij4 apie asmenis igaliotus vykdyti korupcijos prevencijos programq ir jos
priemones, teikia Korupcijos prevencijos istatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Sio apraSo nuostatas igyvendina lopselio-darZelio darbuotojai;
18. Sio apra5o nuostatq igyvendinimE koordinuoja ir kontroliuoja lopselio -duLelio

direktorius.


