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l. Kauno lopSeli

programa liau-Programa)

galimai ik5ti lop5elyj e-darLe

. Programa paren

istatymu ., 2.002, Nr.57-22

istaigose vykd
irtintomis Lietu

r. 83-3015), Lietu
. isakymu Nr.2-1

e korupcijos pas

2011, Nr. , f,ietuvos R
tarybos 2014 m.

2015-2017 metq

iais korupcijos

. Programoje vartoj

.1. korupcija -
suteiktq igaliojimq ar teises

naudos sau ar kitiems asmenrms l

3.2. korupcinio
nusikalstama veika, jei ji pad

piktnaudZiavimas tarnybine padet

turto pasisavinimas ar i55va

atskleidimas, neteisingq duomen

ki5imasis ! valstybes tarnautojo

veikos, kuriq metu. siekiama ar rei

3.3. lkorupcijos pasi

igyvendinant jai nustatytus uZda

pobtdZio nusikalstamas ir kitas su

3.4. korupcijos

sudarant bei igyvendinant atitin iq sistem4;

'fVIRTINU

KAU LOPSELIO - DARZE:LI0 ,,,PA|SAKA"

KOR OS PREVENCIJOS PROGIIAMA

ISK RIUS BENDROSIOS NU OiSTATOS

lio,,PASAKA" (toliau-lop5elio-darZelio) .<orupcijos prevencijos

galimybemskorupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo

yJe,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

, Lin., 2011, Nr.8l-i1962), Padaliniq ir irsmenq, valstybes ar

korupcijos prevencij4 ir kontrolg, veiklos ir bendradarbiavimo

Respublikos Vyriausybes 2004 rn. geguZes 19 d. nutarimu Nr.607
Respublikos specialiqjq tyrimq tarnybos direktoriaus 201I m.

,,Del Valstybes ir savil'aldybes istaigq veiklos sridiq, kuriose

i5kimo tikimybe, nusrlatymo reliomendacij 4 patvirtinimo" (Zin.,
ikos nacionaline kovosr su korupcija programa. Kauno miesto

odZio 22 d. sprendimu Nr.1'-684 patvirtinta Kauno miesl.o

rupcijos prevencijos programa bei kitais teises aktais,

ijos veikl4.

s4vokos:

asmenq, dirbandiq istaig,cje elgesys, neatitinkantis j iems

skatinimas, siekiantelgesio stanrJarlq, ar kitokio elgesio

pakenkiant piliediq ir v,alstyber; interesui.

io nusikalstama 'veil<a - ky$ininkavirnas, papirkimas, kita
ikiant vie54sias paslaulgasi bei siekiant naudos sau ar kitiems:
ar ofi cialiais igalioj imais,,Jollspentq klastoj imas, sukdiavimars,

tamybos paslaptiesr atskleidimas, Lomercinds paslapties

ikimas, nusikalstamru triidu ig'ytq pinigq rrr turto legalizavimars,

rjo administravimo funkoijas atlliekandio asmens veik4 ar kitos

{ ama ky5io, papirkirno.

mo tikimybd - prielaiida, kacl

gali kilti pavojus pa;sireik5t.i

I opSelyj e- J arlelyje,,PASAKA",
korupcijai padarant korupcinio

ija susijusias veikas.

- korupcijos priei:astiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas



.5. biurokra
laikomasi n ikalingq ar i5gal

kompetencij

kitaip bloga

pateikiamas

ar netinkamai

laidinantis ar neti

tarnautojq a darbuotojq darbas,

piktnaudZiav

naudojami

asmeniniq

pagal istatymus

teikimo ir t. ), taip pat tokie
savivaliaui

savivaldy'bes

administracii valstybes tarn

sutartis, ve

poZymiq.

imo ar neveikimo,

istatyme ir
Irrograma

skaidresng,

sutartis, veik
Programos

. Programa paren

8. Korupcij
8.1 .teisetu - l<orupcijos

Konstitucii lstatymq ir kitq

;laisviq apsau

8.2. visuotin pri"zalomumo -
8.3. savei konupcijos

prevencijos bjel<q veiksmus,

kitoki4 pagal )

8.4.

tikrinant ir

9. Korupcij

9.1. veiklosi

vertinimas;

ikimas ar neveikimas, kai virltoje reikalq sprendimo i5 esmes

priklausandius kla

umq, nepagristai atsrisakoma sprgsti tarnautojo ar darbuotojo

vilkinama priimti r;prendimus ar atlikti savo pareigas bei

(atsisakoma informuoti asnren! apie .to teises, s4moningai

as patarimas ir t. t.). Biurolratizmt taip pat laikomas toks

nevykdomi arba blogai vykdomi istatym;li ar kiti teises aktai;

- veikimas veikimas, kai tarnerutojui ar darbuotoju.i suteikti igaliojimai
itus teises aktus arba savanaLudi5kais tikslais, ar del kitokiq

(naudojimosi ybine padetimi, ker5rto, pavydo, karjeriznto, neteisetq paslaugq

jo ar darbuotojo veriksmai, kai vir5ijami suteikti igaliojimai ar

prane5imas - s Zodinis ar ra5ytinis pagrlstas kreipim.asis i Kauno miesto

e nurodoma informa,:ija drll Kauno miesto savivaldybes

darbuotojq, dirbandi q savivaldybes administracij oje pagal darbo

administracij4, ku

indio biurokratizmo, piktnaud;Ziavimo, susijusiq su korupcija,

atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos

teises aktuose s4vokas.

yti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti

I galiojandias darboingesng ir v lop5elio-darZelio darbuoto.i q, clirbandiq pzrgal

s kryptys - korupciijos prevencija, antikcrupcinis Svietimas ir

trijq) metq laikotarpiui.

II. KO PREVENCIJOS PRIT{C:IPAI

prevencija istaigoje
ijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos

aktq reikalavimq bei uZt'ikrirrant pagrinuliniq asmens teisiq ir

priemoniq veiksminlgumas uZtikinamas dr:rinant visq korupcijos

antis subjektams reil<alinga inlbrmacija ir teikiant vienas kitam

ijos ir kontroles priemoniq veiksmingunro uZtikinimas nuolat

ijos priemoniq igyvendinimo rezultatus.

III. KO PRIIVENCIJOIS P RIE;MONES

korupcijos pasirei5ikimo tikimybe, nustatymas, analize ir

informavima$.

vadovauj a.ntir; Siais principais:

prevencijos subjektais E;ali b[ti visi istr,rigos darbuotojai;



9.2. korupcii prevencijos ir jos

ir kontrole;

9.3. vi informavimas;

9.4. Lietuvos Resprublikos i
lopSeli lio veikla laikymasi

10. \/eiklos sritys,

10.1. vaikq priem

10.2. leiq, de

fondq, tevq pqiamq tikslinis
10.3. vieSieji pirki
10.4. vaikq mitybos

sistemoje, sr

darZeliui ,,

12. lProgramos tiksl
12.1,. ai5kintis gali

12.2,. uil:il<rinti skaid

12.3. nurstatyti sritis,

12.4 sukurti ti

igyvendin priroZi[.ros ir
13. llorupcijos tiks

13.1. uZtikrinti efekt

13.2. siekti, kad

bendruomenei;

13.3. didinti anti

13.4. igyvendinti nei

13.5. didinti

korurpci jai;

13.6, kettipersonalo

!,I

13.7, vie5ai skelbti i ij4 apie antikoruprcinius veilismus ir jq rezultatus.

priemoniq plemo sudarymas, vyi<dymo koordinavimas

kitq teises aktq, mokyklos nuostatq, kitq dokumentq, susijusiq su

IV SKYRIUS UPCIJO S PASIREIiITI VTCI TIKIMY]IBE

galimas korupcijos par;ireiSkirnas:

imokyklinio ir prieiimokyklinio ugdymo Ifupes;
valstybes, savivaldybes biurdZeto, Europos sqjungos struktiiriniq

lzavlmas.

V SKYRIUS SIEKIS.,

I'a5a.linti korupc

ka<l ji netru

.'" paigal istaigos uZtikrinti Zmon,iq teises ir laisves

RAMOS TIKSLAI IR UZDAVINI,\I

ijos pasirei5kimo prieZastis ir Salintijrrs;

r veiksming4 veikl4 istaigoje. .

yra didZiausia ga.limybe ir si4lygos atsirasti korupcijai;

veiksming4 koruprcijos prerrencijos istaigoje organizavimo,

pasiekti numatomi programos uZdaviniai:

numatytq priemoniq igyvendini mq ir admirristravim4;

vlsal

iivietimo ir antikorupcines kultDros sklaidq;

iamos atsakomybes uZ neteisd:tus veiksmls princip4.

io bendruomenes teisini s4moningum4, atsakingum4 ir

lifik.acij4 korupcijos prevencijo s srityje;

atsiradimo galimybes Kauno l,cp5elio-dar:ielio

teikti kokybi5kas paslaugas, priklausan,iias
,,Pasaka" veiklos

Kauno lop5eliui-



vII. IKI,OS SRIEIU,

15. Siekiant uZtikri

atliekama los sridiq, kuriose

15.1. vieSqjq pirki

15.2. efektyvus bi
15.3. viclaus audito

15.4. vaikq mitybos

15.5. vaikq priemi
15.6. leiiq, deleguot

fondq, tevq pajamq tikslinis

16. SudLaryti

atsakingam uZ koruprcijos

pobiidZio nusikalstamos veikos.

17. Tirti ir anal

sitilymus del korupcijos prevencij

18. Lop5eli

kontrolg, programos uZdavin

nustato priemones, jq vykdymo

19. Prog;ram4 vykdo

20. Veilclos sridiq,

pristatomas lopSelio-rlarZelio

b[ti itrauktos ipriemoniq plan4.

21 . Korupcijos'
22. Korupcijos

igyvendinimo prieZiflrq bei kon

23. Korupcijos

vertinim4 lop Selyj e-d arLelyje

kontrolg.
24.lgalioti asmen

didel€ korupcijos pasireiSkimo

direktoriui, kuris ne veliau kaip

igyvendinimo.

TI
OSE YRA DIDELE KORUPCIJOS PASIREISTTNNO

E, ANALIZE IR \TEIRTNNIIVI,A,S

efektyvi4 korupcijos prevencij4, lop5elyje-darLelyje,,Pasaka"

idele korupcijos pasireiSlkimo til<irnybe, arurliz€ ir vertinimas:

li-darZe li organiz,avi mas;

valstybes, savivaldybes biudZeto, Europosi s4jungos struktiiriniq
lmas.

Rrus KoRUPCIIJOS ATV'EJU TYRTMAS

otojams, piliediams pranr:Sti lopSelio-darZelio direktoriui,

asmeniui apie itarimus dril galirnos korupciniobei kontrolg

gaunamus skundus, pra5ymus;, parei5kirrrus, vertinti ir rengti

YFIIUS PROGRAIVIOS IGY VENDINII'IAS

ytu.reliso' asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos

inti parengia korupcijos prevencijos priemoniq plan4, kuris

bei vykdytojus. Planas neatsrkiriama programos dalis.

egzistuoja tikimy'be kc',rupcijos aprai5l .oms priemoniq planas

veiklos sritys galitarybai. 1'arybai pritarus rekomenduojarnos

ijos planas neatskiriama korupciLjos preven<;ijos programos dalis.

program4 vykdo visi istaigos darbuotojai Programos

asmuo, atsakingas uZ korr"rpcijos prevencij4 ir kontrolg.

rjos programos igyvendininro prieLiirq, veiklos analizg ir
" atlieka asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos

ia lop5eli o- darLelio,,Pasaka" veiklos sr idiq, kuriose egzistuoja

ybe, nustatymo ir vertinimo apraSymus lop5elio-darZelio

i priima sprendirnus del pateiktos inlormacijos bei siulymq

vm.

x.

naudojimas;

ista.igos darbuotoj ai.



atsakingam uZ korupcijos

turinio teisingumas, kai

patvirtinandio dokumento formos irtin imo" (toliau - pa.Zyma).

25. Lopiielio-darZeli ." direktorius iiivadas apie veiklos sritis, kuriose egzistuoja
didele korupcijos pasirei5kimo ti prateikia lopSeliodarZelio tarybai.

x. PRANESrrvrq r IIflMO, PRIEMINIO, REGISTRAVIIVnTO INFORMACIJOS
PEIIDAYIMO TV^arRKA

26. Prarre5imai pa

kontrolq). Asmeniui, atsakingam
atitikti bendruosius reikalavimr
administravimo subjektus. Pranesi

26.1. telefonu;

26.2. elektroniniu b lektroninio pa5to adresiu;

26.3. atsiuntus pa5tu pasiuntinj (V.Krel'es 87a, Kaunas);
26.4. tiesiogiai lopiieli-darZeli (V.Kre,res 87a, l(aunas);
26. Pranedime turi urodyta:
26.1. asmuo ar , kurio(iq) veiklmas ar neveil,limas galimai turi biurokratizmo,

a, poZymiq;piktnaudZiavimo, susijusiq su

26.2. asmuo ar

nurodytas aplinkybes;

apiro kuri(-iuos) yra duomenq, kad jie gali Zinoti apie praneSime

26..3. ivykio aplink (la.ikas, vieta ir kt.) bei kiti duomenys, prane5ejo nuomone,
turintys reik5mes prane5imui

27. Asmuo gali patei mentus, patvirtinandiu s prarre5ime nurodytas aplinkybes.
28. Pageidautina, imas bttq pasira5ytzrs ji sura5iusio asmens ar pranesimo

il<iamas LodLiu, o ji uZra5o asmuo, atsakingas uZ korupcijos
prevencij 4 ir kontrol g, patvirtintas jio para5u.

29. Jei asmuo a buLti informuotas apie atliktul; veiksmus. priimtus sprendimus,
prane5ime turi biiti nurodyti kontaktiniai duomenys: telefbno numeris, elektroninio paSto

bet koks kitas adrersa.s, kuriuo galima pat:ikti atsakymq.adresas, gyvenamosios vietos ad

asmeniui, atsakingam uZ konrpcijos pre'vencij4 ir kontrolg, ir
atitinkantys Siame apra5e nu ikalavimus, registruojami specialiame plane5imq, susijusiq su
korupcija, apskaitos Zumale (toli rnalas).

31. RaStu pateikti imai, kita
pridet4(-us) dokument4(-us)

dokumentq puslapiq skaidiq.

ma Lurnale,

32. Jei asmuo pran turirri iSdesto LodLiu, asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4
ir kontrolg, trump4 prane5imo turi Zurnale.

33. Sio apra5o tvarka priemus ir uZregistravus praneSim4, asmeniui
(pageidaujant) i5duodama pran

Respublikos Vyriausybes 2006

priemimo fakt4 patvirtinanti paLyma, patvirtinta Lietuvos

Zio 22 d. nutarirnu Nr. 1326 ,,Ddl sk,:undo priemimo fakt4

mi,top5elio-darZelio direktoriaus isakymrr paskirtam asmeniui,
r kontrolg (toliau - aismuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir
korupcijos prevenciji4 ir kontrolg, pateikrLamas praneSimas turi
keliamus asmens kreipimuisli i istaipr;as ir kitus vie5ojo
gali buti pateikiarni:

ra5ytine informaciLja pridedarni prie Zurnalo, apie

nurodant, kokie dokumenlai pateikti, pateiktq

30. Prane5imai,



34. Asmuo, atsaki

prane5imq bei su praneSimu

komisijai iStirti ir ivertinti ar

piktnaudZiavimo, susijusiq su

35. Asmenys,

konfidencialum4. Asmenys,

nustatyta tvarka.
36. DraudZiama ga,

darbuotojui, apie kurio veikim4,

numato kitaip.

37. Programa i
38.U2 konkrediq

39. Programa isigal
40. Programa,

internetiniame puslapyj e http:l I'

41. Informacij4 api

teikti direktoriui
40. Prane5imai,

pasitvininus tai
paskelbimo b[du.
42. UL konkrediq

plane nurodytivykd
43. Sios programos

,,Vyturelis" direkto

44. Visi lop5eli

tvarka.
45. Asmenys, paZe

tvarka.

46. Korupcine sit

butinybei, programa

47 . Korupcijos

PRITARTA
Kauno lop5elio-darLelio,,Pasaka

istaigos tarybos 2018 m. rugsejo

su

,ir

prot6totas Nr. {

uZ korupcijos pre\ienctjA ir kontrolg, priimtq, uZregistruot4

q informacij4 pateikia lop5elic,-darLelio l.:orupcijos prevencijos

rjo, del kurio gaut,as pranesimas, veikoje yra biurokratizmo,

su pranesime gauta informaciia, privalo rztikinti informacijos

ng gautos informar;iios konfidencialum,r, atsako teises aktq

im4 ir jame nurodyt4 inlbrmacij4 skelbti vie5ai, perduoti

irn4 yra pranesta, i5sky'rus l<ai aukStesrres galios teises aktai

RIUS BAIGIANIOSIOS NiUOSTATOS

pagal priemoniq plan4.

iq lgyvendinim4 atsrako priem,tniq plane lturodyt,i vykdytojai.

l)018 m. spalio Cl2 d.

Uos prevencijos igyvenclinim.o priemorriq planas skelbiami

ij4 lop5elyje-dariielyje darbuotojai, bertdruomenes nariai gali

ektroniniu pa5tu ar kitais jiems prieinamair; bfidais.

i bei visa informaci-ia, susijusi su korupcija, tikrinama ir jiems

Respublikosr teises aktluose numartytos priemones vie5o

lgyvendinimq atsako korrupcijos ig;rvendinimo priemoniq

statr4 lgyvendinim4 l<oordinuoj a ir kontrol iuoja lopielio-darZelio

dzrbuotojai privalo bflti supaZindinti su korupcijos prevencijos

5i4 tvark4, atsako l-ietul'os tlespublikos teises aktq nustatyta

vertinama bei priemoniq planas perZiiirimi kas treji metai. Esant

biiti papildoma.

ijos programa lsigalicrja nuo 2018 m. spalic 5 d.

poZymiq.


