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Mazeikiq lopselio-darzelio "Pasaka" korupcijos prevcncijos programos ig]vendinimo 20l7-2019 m' prienronjq planas

Ftil.

Nr.
Prienronis prr ldinims Iv)kd),Do Iaikas .^tsakingi vykdytojai

Sudaq.ti darbo grupg ir paskirti
atsaking4 asmer'{ uZ korttpciios
prcvencij4 ir kontroles vykdyrnq
looSelvi e-darielr,i e.

2017 m. I ketvirli Direktorius

2. Parcngti korupcijos prevenciios tvarkos
aprai4. pro gramq, progranos

ig.wendinimo priemoniq planq ir
informacijos apie praneSinrq. susijusiq
su galimomis korupcijos apraiikomis,
Datcikilno galimYbes, atmirlting.

20i7 m. I ketvirti Direktorius.
Asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolg.
I)arbo grupe.

3 Supaiindinti istaigos bendluomenq su

tvarkos aprasu. progranra, !eiklos
planu. Paruosti atmintinds lankstinukq.

2017 m. I-ll kctvirdiai Direktodus.
Asmuo, atsakingas uZ
korupcijos prevencij 4
ir korltrole.

1. ]staigos interneto svetainej e skclbtiir
laiku atnauijnti inlbnnact4 apie
planuoiamus vieiuosius pirkimus.
pirkimq registrus, sutartis su tiekeiais.
maZos vedes Dirkinru tvatkos aprasq.

Nirolat Asmuo, ats,ikingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolq.
Asmuo atsakingas uZ

vieSuosirLs pirkimus.

5. Lopielio-darielio intcrneto puslap)'i e

skelbti lopSelio-darZclio biudZeto
suvestines, linansines btkles ataskailas,
fi r'ransiniq ataskaitq rinkiniq
aiSkinarnuosius rastus.

Nuolat Direktorius.
Asnuo, atsakillgas uZ

korupcijos prevencijq
ir konho19.
Istaisos buhalteris.

6. Skelbti intbrmaoij4 apic
labdaros paramos fondo

istaigos
veik14.

lV ketvirt)je Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencijq
ir kontrolg.
Istaisos taryba.

7. \rykdtti vaikq pdemlm4 j lopieli-
darzeli vadovaujaDtis steigejo nustal)ta
tvarka.

Nrrolat Direkto us.
Asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrolQ.



8. lJZtikrinti privalomos inf-ormaci jos

teikim4 klientams apie nemokamas
ikimokl,klinio ir prieinlokyklinio
ugci-r,mo paslaugas irjq teikimo tvark4.

Esant b[tin\,bei Direktorius.
Asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir kontrol9.

9. Uztikinti privalonos inlbrmacijos
teikim4 klientams apie ugd)-tiniq
maitinilrasi istaisoic.

Nuolat Direktorius.
Bendrosios praktikos
slaug\,1o ias.

10. Sudaryli galim,vbq nor intierrs
anonimiSkai prancSti istaigos vadovybei
apie galimas personalo korupcinio
pobtdZio apraiSkas, siekiant.iq iSvengti.

Gavus intbm'racij os Direktorius.
Asmuo, atsakingas uZ

kolupcijos prevencij4
ir konholg.

1l Nagrineti skundus del istaigos
darbuotoj q veiklos, esant korupcii os
pasireiskimo rizikai.

Garus skund4
pareiikim4, raiyrn4 ar

pasi[l].na.

Asn]uo, atsakingas uZ

korupcijos plevencij4
ir konlrolQ.

t2. ]vertinti lop3elio-darZclio vciklos sritis.
ku ose egzistuoja tikin,vbe korupcijos
apraiSkoms (leSq cfcktyvus
panaudoiinus, turto apskaita. vidaus
audito analize. \,aikq prieminas i
ugdymo istaiga)

Gavus inlbn'nacijos Asmuo, atsakingas uz
korupcijos prevencijq
ir kontolg.

r. Kontroliuoti. al laiku ir tintamai
patcikialnos plivadiq interesq
deklaracijos.

Gavus inlbnnacijos Asmuo, atsakingas ui
korupcijos prevencij4
ir kontrolg.

14. Drl) ' xLr.i l\ liTei('q ra'nro .ar ir alJ) be:'

organizuojamuose mokymuose ir
seminaruosc korupcijos prevencijos ir
kontroles klausimais.

Esant galimybems Dircktorius.
Asmuo. atsakingas uZ

korupcijos prevencij4
ir konlrolQ.

t5 Koordinuoti ir kontroliuoti istaigos
korupciios prcvenci jos plogramos

igyvcndinimo priemoniq plano
tlLlostatas ir \,]'kdym4, parengti
ataskaita.

Kiekvienq metq III
ket\,ifiis

I)irektoiius.
AsmLLo, atsakingas uZ

korupcijos prcvcncij4
ir kontrolg.
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