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MAZEIKTU LopSELIo-DARZpt-to,,pnsarcr' 2017-2019 M ETU
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NT]OSTATOS

1. MaZeikiq lopdelio-dartelio ,,Pasaka" 2017-2019 metq korupcijos prevencijos ptograma (to-liau

P.ogramal parengta vadovauianlis Lietuvos Respublikos korupcijoi prevencijos istat,vnru (Zin'.

)Oo2.k. 51-229'7.Zin.. 201 1, Nr. 81-3962). Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija

programa, patviftinla Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. birZclio l6 d nutarimu Nr. IX-1457

iZln.- zooz, 1.. I 0-3 55, Zjn.. 201 1, N t. 7'7 -3727).|\4,azciki\ raj ono savivald-vbds kovos su korupcija

2015-2018 m. programa ir priemoniq planu (2015 spalio 30 d Nr' 11-297)' Mazeikiq rajono

savivaldybes antikolupcijos komisijos nuostatais (2015 m. birielio 19 d. Nr. T1-200)

2. t-opSelio-daliclio ,,Pasaka" 2017-2019 metq kovos su korupcija programa (loliau -Programa) ,vra

korupcijos prevencijos priemone. skifta korupcijos proencijai ir korupciios pasirei5kimo

ga''m1oem. nrrzirtt: lofselr ic-darzelr i<.

1. Progro-o, paskirtk - uitikinti ilgalaikg, \'ciksming4 ir kyptingq korLrpcij'rs prevencijos

kontrolg istaigoie. Programa pades vykdyti krypringq korupcijos prevencijos politik4, uztiklinti

skaidresng. \'eiksmingesng ir rieiesng lopSelio-darZelio darbuotojq veiklq.

4. Progrumos slrutegirriJ i1lp4s - korupcijos prevencija. antikorrycinis Svietinss ir informavimas'

5. Programa grinLlZiima korupcijos prerencija, r'isuomenes ir lopSc1io-dnrZelio ,'Pasaka" darbuotojq

andko;upcin; Svietimu ir mok,vmu, siekiant kompleksiil(ai Salinti iio neigiamo socialinio rellki'io
priezastis ir s41]gas.

6. Prog.umos ig!."n,1inim4 koordim.ioja ir konlroliuoia istaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas

uZ korupcijos prevencij4 il kontlolg.

II SKYRIUS
VEIKLOS SITUACI.IOS ANALIZE ANTIKORUPCINIT] POZIURITT

7. Lopselio-clarzelio .,Pasaka" vciklos situaciios analiTe alliekanra, vadovaujantis stmteginio

planar,imo aplinkos analizes principais ir apima i5oiniq ir vidiniq veiksriq. gresrniq ir galirnybiq

analizg.
8. f,crtinus aukldiau patejktus vciksnius. Iopsclyje-darielyje korupciia galima siose veiklos srityse:

8.1. lb nuoiant lopielio-darielio darbuotojq personalq;

8.2. organizlrojant ir \,)'kdant vjcsrliq pirkimq plocedtuas;

8.3. priimant vaikus i lopseli-darieli;
8.4. organizuojant vaikq mailirim4 Jopicll'ie-darZell'ie;
8.5. dcleguottl 1e!q tikslinis panandoiimas.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCI PAI

9. Korupci.jos prevencijos programa ig-wendinama vadovaujantis Siais principais:

I
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9.1, teisetumo korupciios prevencijos plicmones igyveldinamos laikantis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, islatlmq ir kitq teises aktrl reikalavimq bei uztilcinant pagrindiniq asrncns teisiq ir
laisviq apsaug4;
9.2. riluotinio pivab,rrarza korupcijos prevenciios subjektais gali b[ti visi istaigos darbuotojai;

9.3- sqreikos korupcijos pro,encijos prienroniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prcvencijos sul)jcktq reiksmus, keiaiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

!ienas kitam kitoki4 pagalb4;
9.4. pottorahro korupcijos prcvencij os pricmoniq veiksm inguno uztikrinimas nuolat tikinant ir
perTiurint korupciios prevenciios priemoniq lglr,enditimo rezultatus bei teikiant pasiuiymus del

ititirkamq priemoniq veiksnrirrgumo didinimo institLrcijai' kuri pagal savo konpetencijq

igaliota igyvendinti tokius pasiiilymus.

IV SKYRII]S
PROGRA.MOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Programos tikslai yra:

10.1. atskleisti ir ialinti prieZastis bei prielaidas kompciiai lopsel1'je-darzelic atsirasti ir plistj,

uikirsli keliq korupcijos atsiradimrLi. paialinti veiklos sridiq spmgas, ddl kuriq gzrli atsirasti sqlygos

korLrpcij ai .

10.2. sukurti ir ig-wendinti vciksming4 ilgalaikiq
pletoti ryiius tarp administracijos, darl'ruotojq,
padetirni:
10.3. pletoti antikorupcing kulturq siekiant padidinti

11. Korupcijos prcvencijos uZdaviniai yla:
visrLomcnes pasitikeiim4 ugdymo istaiga;

antikorupciniq pdemoniq sistem+ skatinandi4

Scimq, Salinti p ezastis pasinaudoti tamybine

1 1.1. uztikirti efcktyvq numatl'tq priemoniq igyveodinim4;
1 1.2. nustatyti \rejklos sritis, kuriose yra korupcijos pasireiSkimo tikim-vbe;

I 1.3. antikorupciniu pozluriu veflinti lopselio-darZelio ,.Pasaka" isakymus ir sprendimrrs:

I 1.4. itraukti i koiupcijos prevencij4 visuomeng ir Ziniasklaidq;

I 1.5. stiprinti bendradarbiavim4 su kortrpcijos prevencij4 rykdandiomis instituciionis:
11.6. vieiai skelbti informacij4 apic konpcijos prevencijos veiksnus ir jq rezultatLrs'

V SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLU IR LIZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

12. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaqjantis kiekybes ir kokybes rodikliais:

12.1. korLLpcijos pasireiikimo tikimybds nustatymu IopSelie-darlelie ,,Pasal<a":

12.2. skurtlq, pateiktr.l tcismui, administraciniq gindq komisi.iai, skaidiaus mazejimtr;

12.3. ivykdytq ir neiv,vkdylll programos igyvendinimo priemonirl skaidiumii

12.4. anoniminiq ir ofici:rliq pranesimq apie galinrus korupcinio pobtdZio nusikaltimus skaidiurni ir

santykiu;
12.5. specialill straipsniq spaudos leidinitrose. darbo posedZiuose skaidiumi.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRA.VIMAS

13. Plogrirmai igyvendinti sudaronras progtamos igyvendirimo priernoniq planas (priedas Nr' 2),

kLLrio pricmoniq ivykdymo laikotarpjs sutampa su programos ig,vvendinimo pmdzia ir pabaiga'

14. irogramoic numat]1as priemones lgyvendina lopleiio-darZelio ,,Pasaka" direktorius ir
programos igyvendinimo priemoniqplane lurodlti vykdytojai:
i+.1 . a*Uo grupe igaliota v)kd)1i korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg )'ra atsakinga u; korlLpcios

prevencijos igyvendinirn4 lopScll,ie-darZelyje,,Pasaka";
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14.2. darbo grupe igaliota v,vkdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolQ. Piminintas kartq per

metus. ne veliau iki einamqjq metr-l geguZes 30 d. pateikia lopielio-darleiio direktoriui ataskailq

apie korupcijos prevcncijos programos ptiemoniq plano vykdym4 Ataskaita skelbianu vie5ai

infonnaciDiame stende.
15. ProgGmoje nun1at)-tr.l priemoniq igyvendinimo koordinavim4. korupcijos prcvencijos proceso

organizavimq bci kontrolg reglamentuoja lopselio-darzelio,,Pasaka" korupcijos prcl'enctjos tvarkos

a,raias 
vrl SKYRIIT.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Sia programa reikiama sumaZinti kor-upcijos pasireilkimo tikimybg lop3elyje-darielf ie,

uZtikrinti kompcijos prevcnciios vykdlmq, padidinti visuomenes pasitikejim4 istaiga ir
tejkiamomis paslaugomis.
17. KorLrpcile situacija veftinana ir korLrpciios programos nuostatos bei jos vykdymo

priemoniq planas perziudmi kas treji metai. Esant bttinybei, programa gali buti papildoma.

lS. UZ Sio. programos igyvendinin4 paskirti asmenys, nesilaikantls Sioie programoie nustatyttl

reikalavimq, atsako pagal galiojandius I-ietuvos Respublikos teises aktus
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