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VILNIAUS LOPSELIO-DARZELIO,,DREVINUKAS"

2021 -2023 METU KORUP CIJO S PREVENCIJO S pRO GRAMA

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus lop5elio-darZelio ,,Drevinukas" (toliau-lop5elio-darZelio) 2021-2023 metq korupcijos
prevencijos programa (toliau-Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo
galimybems maZinti lopBelyj e-darLelyje.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu (Zin.,
2002,Nr.57-2297,Zin.,2011, Nr.8I-3962), Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.

nutarimu Nr. XII-1537 priimta ,,Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija2015-2025
metq programa" (TAR, 2015-03-16, Nr. 3856). Padaliniq ir asmenq, valstybes ar savivaldybiq

istaigose vykdandiq korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklemis,
patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. geguZes 19 d. nutarimu Nr.607 (Zin.,

2004, Nr. 83-3015), Vilniaus miesto savivaldybes administracijos 2017 m. liepos 20 d. isakymu
Nr.30-1815 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybes 2017-2018 metq korupcijos prevencijos

programa bei kitais teisds aktais, reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4.

3. Programoje vartojamos s4vokos:

3.1. korupcija - bet koksi asmenq, dirbandiq lstaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimq
ar teises aktuose nustat'ytq elgesio standartq, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar

kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesui;

3.2. korupcijos prevenr:ija-korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant bei

igyvendinant atitinkamq. priemoniq sistem4;

3.3. korupcinio pobiidZio nusikalstama veika - ky5ininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika,
jei ji padaryta teikiant vie54sias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems: piktnaudZiavimas

tarnybine padetimi at: oficialiais igaliojimais, dokumentq klastojimas, sukdiavimas, turto
pasisavinimas ar iSSvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas,
neteisingq duomenq pateikimas, nusikalstamu bldu igytq pinigq ar tufto legalizavimas, ki5imasis i
valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veik4 ar kitos veikos,
kuriq metu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo.

4. Programos paskirtis - intensyvinti korupcijos prevencij4, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir
plisti istaigoje. Programa pades vykdlti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti



skaidresng, veiksmingesng ir vie5esng lop5elio-darZelio darbuotojq, dirbandiq pagal galiojandias

darbo sutaftis, veikl4.

5. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir informavimas.

6. Programaparengla 3 (trijq) metq laikotarpiui.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

7. Korupcijos prevencija istaigoje igyvendinama vadovaujantis Siais principais:

7.1. teis;etumo - korupcijos prevencijos priemones lgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos

Konstitucijos, fstatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq asmens teisiq ir
laisviq apsaug4;

7.2. visuotinio privalomumo -korupcijos prevencijos subjektais gali b[ti visi istaigos darbuotojai;

7.3. s4veikos - korupoijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant visq
korupcijos prevencijos srubjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant
vienas kitam kitoki? pagalb4;

7.4. pastovumo - korupr;ijos prevencijos ir kontroles priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat
tikrinant ir perZi[rint korrupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus.

III. ISTAIGOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU

8. Lop5e lyj e - darLelyje korupcij o s pas irei5kimo tikirnybe yra minimali :

8.1. istaiga veikl4 grindiLia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir
kitais istatymais, Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Vilniaus miesto savivaldybes tarybos

sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais, Svietimo, kulturos ir sporto
departamento ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedejo isakymais, kitais teises aktais;

8.2. vaikai i lop5elio-darLelio ikimok.yklinio ir prie5mokyklinio ugdymo grupes priimami Vilniaus
miesto savivaldybes tar5rf ss nustatyta tvarka;

8.3. lop5elio-darZelio intemetineje svetaineje skelbiama: darbo uZmokestis, biudZeto vykdymq
ataskail.q rinkiniai, finansq ataskaitq rinkiniai;

8.4. vie5qjq pirkimq konkursai vykdomi elektroniniu bldu per CVPIS, CPO sistemas ir pagal
lop5ely.je-darLelyje pat'i,irtint4 ,,Vie5qjq pirkimq organizavimo tvarkos apraS4". Apie vie5uosius
pirkimus teises aktq nustatyta tvarka skelbiama lop5elio-darZelio internetineje svetaineje;

8.5. pedagogai ir kiti drarbuotojai priimami i darb4 vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministerijos teisiniais aktais bei Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;

8.6. atlyginimo dydis r,rZ vaikq i5laikym4 ir lengvatos taikomos vadovaujantis Vilniaus miesto
savivaldybes tarybos nustatyta tvarka.;

8.7. lop5elio-darZelio direktorius kiekvienais metais steigejui teikia metinE veiklos atskait4;

8.8. lopSelio-darZelio bendruomene informuojama apie metini biudZet4, lesq panaudojim4,
sprendZiami le5q taupyrno klausimai;



8.9. lop5elio-darZelio direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui kiekvienais metais teikia
privadiq interesq deklaraLcijq.

9. Lop5elio darZelio minimali korupcijos tikimybe galima Siose veiklos srityse:

9. 1. formuojant lop5elio-darZelio personal4;

9.2. igyvendinant teises aktais pavestas funkcijas;

9.3. atliekant priklausanriio turto naudos, panaudos ar kitas proced[ras;

9.4. vykdant sprendimusi, nustatant mokesdiq lengvatas;

9.5. organizuojant ir vylldant vie5qjq pirkimq procedtras;

9.6. atliekant paslaugq teikimo funkcijas (sudarant vaikq grupes).

IV SKYRIUS PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Programos tikslai:

10.1. formuoti pilieting antikorupcing pozicij4 ir didinti teisini s4moningumq;

10.2. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireikSi lop5elyje-darL,elyje ir jas Salinti;

1 0. 3 . uZtikrinti skaidri4 ir ve iksming4 veikl4 lopSelyj e-d arL.elyje;

10.4. pletoti antikorupcing kult[r4, antikorupcing veikl4 itraukiant bendruomenes narius.

11. Korupcijos prevencijos programos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:

1 1.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra kolupcijos pasirei5kimo tikimybe;

11.2. sLtikrinti veiksmirrg4 ir krypting4 ilgalaikiq korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4;

11.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4lopSelyje-darLelyje, supaZindinti su korupcijos rei5kiniu:

esme, prieZastimis, pasekmemis ;

1 1.4. viesai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus lop5elyje-darLelyje;

1 1.5. skatinti nepakantuLm4 korupcijos rei5kiniams.

V. PROGRI\MOS TIKSLU IR UZDAVINIV VERTINIMO KRITERIJAI

12. Programos tikslq ir uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis kiekybes ir kokybes

rodikliais:

1 2. 1 . korupcij o s pas irei5kimo tikimybes nustatymas lopSelyj e-d arLelyje

12.2. ivykdytq ir neivyl<dyttt Prograrnos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;

12.3. didejandiu nepal<antumu korupcijai, t.y. anonimi5kq ir oficialiq prane5imq apie galimus

korupcinio pobudZio nusikaltimus skaidiaus didejimu;

12.4. skundq, pateiktq,radovui, auk5tesnems institucijoms, skaidiaus maZejimu;



13. Kiekviena Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal Programos

priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VI. ADMINISTRAVIMAS

14. Prograrnai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemoniq planas (priedas), kurio

priemoniq ivykdymo laikotarpis sutarnpa su programos igyvendinimo pradZia ir pabaiga.

15. Programoje numatytas priemones igyvendina lop5elio-darZelio direktorius ir programos

igyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdl'toj ai.

16. Asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencijq ir jos kontrolg yra atsakingas uZ korupcijos

prevenoij os i gyvendinim4 lopSelyj e-darZelyj e.

17. Asmuo, igaliotas vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, kartq per metus, pateikia

direktoriui ataskait4 apie korupcijos prevencijos ir kontroles programos priemoniq plano vykdym4.

18. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos proceso

organiz:avim4 bei kontrolg reglamentuoja lop5elio-darZelio korupcijos prevencijos tvarkos apra5as.

VII SKYRIUS KORUPCIJOS ATVEJV TYRIMAS

19. Su<laryti s4lygas darbuotojams, piliediams prane5ti lop5elio-darZelio direktoriui, atsakingam uZ

korupcijos prevencij4 bei kontrolg asmeniui apie itarimus del galimos korupcinio pobfldZio

nusikalstamos veikos.

20. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, praSymus, parei5kimus, vertinti ir rengti si[lymus del

korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo tobulinimo.

VIII SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Programa isigalioja nuo2021m. sausio 1 d.

22.Prctgrama skelbiama internetiniame puslapyje i,i,ww.vilniausdrevinukas.lt

23. Korupcine situacija vertinama bei priemoniq planas perZilrimi kas treji metai. Esant butinybei,

programa gali biiti papildoma.

24.Ui. Sios Programos igyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje Programoje nustatytq

reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.

PRITARTA

Vilniaus lopSelio-darZelio,,Drevinukas" tarybos

2020 rn. gruodZio 15 d. protokolo Nr. 6 nutarimu


