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ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DRUGELIS“ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS 2013–2014 METŲ  PROGRAMA

I. BENDROSIOS  NUOSTATOS

1.Elektrėnų  vaikų  lopšelis-darželis  „Drugelis“,  įgyvendindamas  kovos  su  korupcija  ir  korupcijos
prevencijos priemones, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 str. (Žin.,
2002,  Nr.  57-2297),  Lietuvos  Respublikos  Seimo  2011-06-16  nutarimu  Nr.  IX-1457  „Dėl  seimo
nutarimo  „Dėl  Lietuvos  Respublikos  nacionalinės  kovos  su  korupcija  programos  patvirtinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 77-3727) ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus
2008-12-31  įsakymu  Nr.  2-369  „Dėl  Savivaldybės  korupcijos  prevencijos  programos  rengimo
metodikos patvirtinimo“  (Žin., 2009, Nr. 9-340) ir kitais teisės aktais. 

2.Suprasdami, kad korupcijos pasireiškimo rizika ir galimybės yra labai realios, Elektrėnų  vaikų lopšelis-
darželis  „Drugelis“  priima  sprendimą   įgyvendinti  radikalias  korupcijos  prevencijos  priemones,
numatytas  Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  korupcijos  prevencijos  2013–2014  m.
programoje (toliau Programa). 

3.Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.
4.Programa orientuojama į korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei šalinimą.
5.Programoje  nurodytų  priemonių  vykdymą  koordinuoja,  kontroliuoja  ir  įgyvendina  Elektrėnų  vaikų

lopšelio-darželio „Drugelis“ sudaryta Korupcijos prevencijos komisija (toliau Komisija). 

II. STRATEGINĖS NUOSTATOS

6. Strateginės korupcijos prevencijos kryptys Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ yra:
6.1. korupcijos prevencija;
6.2. antikorupcinis švietimas.

7. Korupcijos prielaidos:
7.1. bendrosios (nedarbas, maži darbuotojų atlyginimai);
7.2.  visuomenės  pilietiškumo  stoka  (visuomenės  požiūrio  į  korupciją  neapibrėžtumas  ir
prieštaringumas,  piliečių pasyvumas antikorupcinėje veikloje);
7.3. išorinių veiksnių įtaka (tarptautinė korupcija, susijusi su ES teikiama parama);
7.4. galimos korupcijos pasireiškimo prielaidos įstaigoje:

7.4.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
7.4.2. darbuotojų priėmimas į darbą;
7.4.3. maitinimo paslaugų teikimas;
7.4.4. neformalus, formalus ir papildomas ugdymas.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

8.Elektrėnų  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  kovos  su  korupcija  programa  ir  jos  įgyvendinimo
priemonių planas patvirtintas įstaigos direktoriaus 2012-12-10  įsakymu Nr. V-64. 



9.Iki  2012  m.  kasmet  Elektrėnų  vaikų  lopšelyje-darželyje  „Drugelis“  buvo  atliekama  korupcijos
tikimybės  analizė  ir  pateikiama  Elektrėnų  savivaldybės  merui,  pagal  įstaigų  vadovams  parengtas
rekomendacijas su nurodytomis priemonėmis, kurių turi imtis, kad būtų sumažinta korupcijos rizika. Iki
2012 m. gruodžio mėn.  Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje  „Drugelis“  nebuvo padaryta  korupcinio
pobūdžio veikla. Jokia neteisėta veikla nebuvo užfiksuota teisės aktais.

IV. PROGRAMOS TIKSLAS

10. Šios  programos  tikslas –  nustatyti  ir  panaikinti  korupcijos  atsiradimo  galimybes
visose  vaikų  lopšelio-darželio  „Drugelis“  veiklos  srityse,  sukuriant  veiksmingą  kovos  su  korupcija
Elektrėnų vaikų lopšelyje-darželyje „Drugelis“ sistemą.

V. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

11. Svarbiausi kovos su korupcija uždaviniai:
11.1. užtikrinti skaidrumą administruojant ir teikiant viešąsias paslaugas;
11.2. skatinti antikorupcijos įgyvendinimą įstaigoje;
11.3.  šalinti  prielaidas,  sudarančias  sąlygas  pasinaudoti  tarnybine  padėtimi  įstaigos

darbuotojams;
11.4. vykdyti korupcijos prevenciją.

VI. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

12. Už kovos su korupcija veiksmus, kontrolę ir metodinės pagalbos teikimą kovos su korupcija
prevencijos srityje pagal kompetenciją atsako įstaigos vadovas, korupcijos  pasireiškimo nustatymo
komisijos pirmininkas, korupcijos pasireiškimo nustatymo komisija. 
13. Programos rezultatyvumas nustatomas pagal kiekybės ir kokybės rodiklius:

13.1. korupcijos prevencijos:
13.1.1. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičių;
13.1.2. Programos priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais;
13.1.3.  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  užfiksuotų  įstaigų  darbuotojų  korupcinio  pobūdžio

nusikalstamų veikų skaičių;
13.1.4.  anonimiškų  ir  oficialių  pranešimų  apie  galimus  korupcinio  pobūdžio  nusikaltimus

skaičių;
13.2. antikorupcinio švietimo:
13.2.1.  straipsnių  spaudos  leidiniuose,  pranešimų  konferencijose,  seminaruose,  darbo

posėdžiuose skaičių;
13.2.2. rezultatyvumo vertinimu (procentais) pagal kasmet atliekamus visuomenės nuomonės

tyrimus.

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

14. Programai  įgyvendinti  sudaromas  Programos  įgyvendinimo  priemonių  planas,  kuriame
nustatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai ir vykdytojai.
15. Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“ kasmet išsamiai išnagrinėja Programos nuostatas,
Programos įgyvendinimo priemonių planą, Komisijos išvadas ir prireikus atitinkamai tikslina šią
Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.
16. Komisija  parengia   kiekvienų  metų  Programos  įgyvendinimo  priemonių  plano  vykdymo
ataskaitą ir iki kovo 1 d..


