PATVIRTINTA
Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“
direktorės 2020 m. sausio 15 d.
įsakymu Nr. VU-47

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽIUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
2020-2022 METAMS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ (toliau - įstaigos) korupcijos prevencijos programa
parengta vadovaujantis 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-684 Kauno miesto savivaldybės 20152017 metų korupcijos prevencijos programa (toliau — Programa), Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimu tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. Nr. 2-185 įsakymu Dė1 Savivaldybės korupcijos
prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimu, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m.
kovo 10 d. Nr. XII-1537 nutarimu Dėl Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija 20152025 metų programos patvirtinimu, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio
17d. Nr. IX-711 nutarimu Dė1 Lietuvos Respublikos Nacionalinės kovos su korupcija programos
patvirtinimu ir yra skirta užtikrinti korupcijos prevencijai bei antikorupcinio švietimo plėtrai Įstaigoje.
2. Įstaigos prevencijos programa 2020-2022 metams skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos
pasireiškimui lopšelyje-darželyje mažinti.
3. Programa pagrįsta pasaulyje visuotinai pripažįstamais elementais: prevencija, teisės
pažeidimų tyrimu, visuomenės švietimu ir jos parama.

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI
4. Tikslai:
4.1. mažinti korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas;
4.2. analizuoti, nustatyti ir likviduoti korupcijos apraiškas įstaigoje;
4.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą lopšelyje-darželyje.

III SKYRIUS
PROGRAMOS PRIORITETAI
5. Prioritetai:
5.1. vidinių veiksnių korupcijai atsirasti sumažinimas;
5.2. išorės veiksnių korupcijai atsirasti sumažinimas;
5.3. visuomenės įtraukimas į kovą su korupcija.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS UŽDAVINIAI
6. Uždaviniai:
6.1. nustatyti galimas korupcijos sritis įstaigoje;
6.2. užtikrinti veiksmingą numatytų priemonių įgyvendinimą įstaigoje;
6.3. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri bei prieinami įstaigos
bendruomenei;
6.4. įtraukti į korupcijos prevenciją lopšelio-darželio bendruomenę, ugdyti bendruomenės
narių pilietinį sąmojingumą ir nepakantumą korupcijai.

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
7. Programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris nustato
priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
8. Programos įgyvendinimo priežiūrą bei kontrolę vykdo lopšelio darželio direktorius ir
atsakingas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Programą įgyvendinti sudaromas priemonių planas.
10. Už konkrečių priemonių įgyvendinimą atsako priemonių plane nurodyti atsakingi asmenys.
11. Programa skelbiama įstaigos internetinėje svetainėje www.darzeliseziukas.lt

1 Priedas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „EŽIUKAS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Priemonės
pavadinimas
Reguliariai
susipažinti, aptarti šia
tema
reglamentuojančius
teisės aktus, įvairius
pranešimus,
informaciją.
Nustatyti aiškius
sprendimus ir
prižiūrėti, kad būtų
tinkamai naudojamos
biudžeto lėšos. 1,2 %
GPM lėšos, ugdymo
lėšos.
Vaikų priėmimo į
lopšelį-darželį
vykdymas steigėjo
numatyta tvarka.

Atsakingas

Data

Laukiami rezultatai

Direktorė

Nuolat

Analizuojami teisės aktai
antikorupcijos temomis. Turima
informacija bus skleidžiama
įstaigos bendruomenės tarpe.

Direktorė

Nuolat

1-ą kartą metuose įstaigos
bendruomenei bus pateikiama
informacija apie finansines išlaidas
ir jų poreikį.

Raštvedė

Nuolat

Tinkamai įgyvendinami Kauno
miesto savivaldybės tarybos
sprendimai.

Nuolat

Užtikrinamas viešumas.

Viešųjų pirkimų
Direktorės
įstatymo nuostatų
pavaduotoja
laikymasis.
ūkiui
Finansinių ataskaitų
BĮBA
teikimas
Direktorius
Darbuotojų pareigybių
aprašų bei darbo
tvarkos taisyklių
priežiūra. Esant
būtinybei,
antikorupcinių
požiūriu svarbių
nuostatų įtraukimas.
Lopšelio-darželio
vadovo metinės
ataskaitos pristatymas
bendruomenei.

Direktorė

Direktorė

Visuomenė informuotą apie
skaidrų ir tinkamą lėšų
panaudojimą.
Kasmet
Apibrėžtos darbuotojų
antikorupcinės nuostatos ir teisinės
atsakomybės priemonės.
Nuolat

Kasmet Vadovo sprendimai atviri, skaidrūs
ir prieinami bendruomenei.

