
PATVIRTINTA
Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio,,Vaikyste"
direktoriaus202l m. sausio 11d.
isakymu Nr. Vl - 6

UKMBRGES VAIKU LOPSELIO.DARZBLIO,,VAIKYSTE"
APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS 202I.2022 METV PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Ukmerges vaikq lop5elio-darleIio ,,Yaikysteo' (toliau - Mokykla) Apgaules ir
korupcijos prevencijos 2021-2022 metq programa (toliau - programa) parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su
korupcija 2015-2025 metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d.
nutarimu Nr. XII- 15 37 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcij a20I5-2025 metq
programos patvirtinimo", Lietuvos Respublikos specialiqjq tyrimq tamybos direktoriaus 2014 m.
birZelio 5 d. isakymu Nr. 2-185 ,,Del Savivaldybes korupcijos prevencijos programos rengimo
rekomendacijq patvirtinimo" ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais korupcijos prevencijos
veikl4. Taip pat atsiZvelgta i Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos vieSojo
administravimo istatymq nuostatas.

2. Mokyklos 202I-2022 metq programa yra korupcijos prevencijos priemond, skirta
korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems maZinti Mokykloje.

3. Programos paskirtis - uZtikrinti ilgalaikg, veiksming4 ir krypting4 korupcijos
prevencijos kontrolg istaigoje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4,
uztikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vie54 Mokyklos darbuotojq veikl4.

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

5. Programa grrndLiama korupcijos prevencija, visuomenes ir Mokyklos darbuotojq
antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio rei5kinio
prieZastis ir s4lygas.

6. Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Mokyklos direktoriaus
paskirtas asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg.

II SKYRIUS
VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU

7. Mokyklos veiklos situacijos analize atliekama, vadovaujantis strateginio planavimo
aplinkos analizes principais ir apima i5oriniq ir vidiniq veiksniq, gresmiq ir galimybiq analizg.

srityse:
8. {vertinus auk5diau pateiktus veiksnius, Mokykloje korupcija galima Siose veiklos

8. 1 . formuoj ant Mokyklos darbuotojq personal4;
8.2. organizuojant ir vykdant vieiqjq pirkimq proced0ras;
8.3. priimant vaikus i Mokykl4;
8.4. organizuojarrt vaikq maitinim4 Mokyklos;
8.5. deleguotq leSq tikslinis panaudojimas.



III SKYRIUS
APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

9. Programa igyvendinama vadovauj antis Siais principais:
9.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikinant pagrindiniq asmens
teisiq laisviq apsaug4;

9.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali biiti visis istaigos
darbuotojai;

9.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant
visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4;

9.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinamas nuolat
tikrinant ir perZi[rint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasitlymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetencij 4 igaliota igyvendinti tokius pasiulymus.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAYINIAI

10. Programos tikslai yra:
10.1. atskleisti ir Salinti prieZastis bei prielaidas korupcijai Mokykloje atsirasti ir plisti.

UZkirsti keli4 korupcijos atsiradimui, pa5alinti veiklos sridiq spragas, del kuriq gali atsirasti s4lygos
korupcijai;

10.2. sukurti ir igyvendinti veiksming4 ilgalaikiq antikorupciniq priemoniq sistem4,
skatinandi4 pletoti rySius tarp administracijos, darbuotojq, Seimq, Salinti prieZastis pasinaudoti
tarnybine padetimi;

10.3. pletoti antikorupcing kult[r4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4 ugdymo
istaiga.

11. Korupcijos prevencijos uZdaviniai yra:
1 1.1. uZtikrinti efektyvq numatltq priemoniq iglvendinim4;
1 1.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasirei5kimo tikimybe;
1 1.3. antikorupciniu poZiilriu vertinti Mokyklos isakymus ir sprendimus;
1 1.4. itraukti i korupcijos prevencij4 visuomeng ir Ziniasklaid4;
1 1.5. stiprinti bendradarbiavim4 su korupcijos prevencij4 vykdandiomis institucijomis;
1 1.6. vie5ai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jq rezultatus.

V SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLV IR UZDAVINIU VERTINIMO KRITERIJAI

12. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes
rodikliais:

1 2. 1 . korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatymu Mokykloj e.

12.2. skundq, pateiktq teismui, administraciniq gindq komisijai, skaidiaus malejimu;
12.3. ivykdytq ir neivykdytq programos igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
12.4. anoniminiq ir oficialiq prane5imq apie galimus korupcinio pobDdZio nusikaltimus

skaidiumi ir santykiu;
12.5. specialiq straipsniq spaudos leidiniuose, darbo posedZiuose skaidiumi.



VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

13. Programai igyvendinti sudaromas programos igyvendinimo priemoniq planas, kurio
priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos igyvendinimo pradlia ir pabaiga.

14. Programoje numatytas priemones igyvendina Mokyklos direktorius ir programos

igyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdy.toj ai:
14.1. komisija igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg yra atsakinga uZ

apgaules ir korupcij os prevencij os igyvendinim4 Mokykloj e.

14.2. komisija igaliota vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg. Komisijos
koordinatorius kart4 per metus, ne veliau iki einamqjq metq geguZes 30 d. pateikia Mokyklos
direktoriui ataskait4 apie korupcijos prevencijos programos priemoniq plano vykdym4. Ataskaita
skelbiama vie5ai informaciniame stende.

15. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos
prevencijos proceso organizavim4 bei kontrolg reglamentuoja Mokyklos Apgaules ir korupcijos
prevencij os tvarkos apra5as.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Sia programa reikiama sumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg Mokykloje,
uZtikrinti korupcijos prevencijos vykdymq, padidinti visuomenes pasitikejim4 istaiga ir teikiamomis
paslaugomis.

17. Korupcine situacija vertinama ir korupcijos programos nuostatos bei jos vykdymo
priemoniq plana perZiurimi kas du metus. Esant b[tinybei programa gali buti papildoma.

18. UZ Sios programos igyvendinim4 paskirti asmenys, nesilaikantys Sioje programoje
nustatl.tq reikalavimq, atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.



PATVIRTINTA
Ukmerges lopSelio-darZelio,,Vaikyste"
direktoriaus202l m. sausio 11d.

isakymu Nr.Vl - 6

UKMERGES LOPSELIO-DARZELIO,,VAIKYSTE"
APGAULES IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO

PRTEMONIU
202I-2022 M. PLANAS

Mokyklos veikla organizuojama taip, kad butq tinkamai atskirtos darbuotojq funkcijos,
stengiantis uZtikrinti galimq interesq konfliktq, sukdiavimo, apgaules ir korupcijos aprai5kq, tydiniq klaidq
bei kitq neteisetq veikq pasirei5kimq tikimybes sumaZinim4 ir (arba) fiksavim4laiku.

Eit.
Nr.

Priemones pavadinimas Atsakingas asmuo [rykdymo laikas

I Sudaryti komisij4 korupcijos prevencijos
iswendinimo kontrolei ir stebesenai

Direktorius Kovo men.

2. Pakoreguoti korupcij os prevencij os
program4 ir parengti programos

igyvendinimo 2020-2021 m. priemoniq
olana.

Direktorius,
Apgaules ir korupcijos
prevencijos komisija

2021m.I ketv.

J. SupaZindinti Mokyklos darbuotojus su

korupcijos prevencijos programa ir
nriemoniu olanu.

Direktorius 2021 m.I ketv.

4. Pagal kompetencij 4 igyvendinti valstybes
politika korupciios prevenciios srityie

Apgaules ir korupcijos
prevenciios komisiia

Nuolat

5. Nedelsiant Salinti korupcijos prevencij4
reglamentuojandiq teises aktq reikalavimq
paZeidimus.

Apgaules ir korupcijos
prevencijos komisijos
nariai

Esant paZeidimui

6. Vyriausybes nustatyta tvarka teikti
Specialiqjq tyrimq tarnybos pareigflnams
informacij4, reikaling4 korupcijos rizikos
analizei atlikti.

Direktorius Pagal STT uZklaus4
raStu

7. Mokyklos internetineje svetaineje skelbti

istaigos 2020-2021 m. korupcijos
prevencijos programq ir jos igyvendinimo
oriemoniu olana.

Komisijos narys,
atsakingas uZ

informacij os vie5inim4.

2021m.I ketv.

8. Skelbti istaigos internetineje svetaineje
informacij4 apie laisvas darbo vietas bei
reikalavimus ioms uZimti.

Direktorius Esant naujq
darbuotojq poreikiui

9. Vykdyti vaikq priemim4 i Mokykl4 bei
komplektuoti grupes steigejo nustatyta
tvarka.

Direktoriaus pavaduotoj a
ugdymui

Nuolat

10. Vykdyti vie5uosius pirkimus vadovaujantis
Lietuvos Respublikos vie5qjq pirkimq
istatymu.

Direktoriaus
pavaduotojai iikio
reikalams ir usdymui

Nuolat



1l Teikti bendruomenei vie5qjq pirkimq
vykdymo istaigoje ataskait4 (anahzE).

Direktoriaus
pavaduotojas flkio
reikalams

202I m.I ketv.
2022m.I ketv.

12. Mokyti darbuotojus korupcijos prevencijos
klausimais.

Direktorius 2021m.II ketv.

13. Tikslingai panaudoti darbuotojq kvalifikacijai
numatytas le5as (ataskaita)

Komisisjos
koordinatorius

2021m. sausio men.
2022m, sausio men

14. Kontroliuoti istaigos le5q panaudojim4.
Mokyklos biudZeto ledas naudoti pagal
patvirtintas samatas

Direktorius
Mokyklos taryba

Nuolat

15. Privadiq interesq deklaracijq teikimas D irektorius,p avaduotoj ai
ugdymui bei ukio
reikalams

2021m.II ketv.
2022m.II ketv.

t6. Gavus informacij4 apie galim4 korupcing
veikq, informuoti lstaigos direktoriq

Asmuo, atsakingas uZ

korupcijos prevencij4 ir
kontrole ir iq vykdyma

Pagal poreiki

t7. Vie5inti nauj4 informacij4 susirinkimuose,
informaciniuose stenduose, skelbimo
vietose, internetinej e svetainej e korupcij os
prevenciios ir kontroles klausimais

Direktorius ir asmuo
atsakingas uZ korup Jij o s

prevencij4 ir kontrolg ir
iu wkdvma

2021-2022m.

18. Tobulinti istaigos korupcij os prevencij os

komisijos nariq, bendruomenes
kompetencijas, korupcijos prevencijos
klausimais

Direktorius Kart4 ipusmeti

19. Organizuoti korupcijos prevencijos darbo
grupes posedZius

Komisij os koordinatorius Kartq iketvirti arba
esant poreikiui



PATVIRTINTA
Ukmerges vaikq lop5elio-darZelio

,,Vaikyste" direktoriaus 202I -12-30

isakymuNr. Vl-97

UKMERGES VAIKV LOPSELIO.DARZELIO ,,VAIKYSTB" ATSAKINGO ASMENS UZ
KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KURIMA PAREIGYBES APRASYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. UZ korupcijai atsparios aplinkos k[rim4 atsakingo asmens pareigybes apra5ymas

(toliau-Apra5ymas) reglamentuojaUkmerges vaikq lop5elio-darZelio ,,Vaikyste" (toliau-Mokykla)

isteigto uZ korupcijai atsparios aplinkos ktrim4 atsakingo asmens (toliau - Asmuo) uZdavinius,

funkcijas, teises ir veiklos garantijas bei veiklos organizavrmq.

2. Asmuo yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Mokyklos direktoriui.
3. Asmuo savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos

fstatymu, Apra5ymu ir kitais teises aktais.

4. Siame Apra5yme s4vokos suprantamos taip, kaip jos apibreZtos Korupcijos

prevencijos istatyme.

II SKYRIUS
uZ TonuPCIJAI ATSPARIoS APLINKoS KURIMA ATSAKINGO ASMENS

UZUavTNIAI IR FTINKCIJOS

5. Asmens uZdaviniai:

5.1. kurti antikorupcing aplink4 Mokykloje;
5.2. igyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jq igyvendinimo

stebesen4;

5. 3. stiprinti Mokyklos darbuotojq antikorupcini s4moningum4;

5.a. lykdy'ti teises paZeidimq (iskaitant korupcinio pobUdZio) prevencij4 ir atlikti jq
tyrimus.

6. fgywendindamas Apra5ymo 5.1 papunktyje nustatyt4 uldavini, Asmuo atlieka Sias

funkcijas:
6.1. uZtikrina Lietuvos Respublikos prane5ejq apsaugos istatymo igyvendinim4 vie5ojo

sektoriaus subjekte;

6.2. teikia nuomong personalo formavimo proced[rose vertinant Korupcijos

prevencijos istatymo III skyriuje nustatlta tvarka gauta, informacij4 apie asmeni;

6.3. atlieka Mokyklos darbuotojq viesqjq ir privadiq interesq deklaravimo bei jq
derinimo praktikos kontrolg ir stebesen4;

6.4. pagal poreiki atlieka kitas funkcijas, gerinandias korupcijai atspari4 aplink4.
7 lovvsndindamas Apra5ymo 5.2 papunktyje nustatytEuldavini, Asmuo atlieka Sias,' +bJ

funkcijas:

7.1. teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiSkimo tikimybes

nustatym4;



vertinim4;
7.2. teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka atlieka teises aktq projektq antikorupcini

7.3, teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio

nustatym4;

7.4. kontroliuoja, kaip Mokyklos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartq,

konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos

kurimo ir kitas teises aktuose numatltas prevencines ir (ar) poveikio priemones;

7.5. teises aktq nustatytais atvejais ir tvarka rengia ir igyvendina korupcijos prevencijos

veiksmq plan4.

8. [gywendindamas Apra5ymo 5.4 papunktyje nustatytq uidavini, Asmuo, Lietuvos
Respublikos valstybes tamybos istatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq

nustatyta tvarka vykdo teises paZeidimq (iskaitant korupcinio pobDdZio) tyrim4 arba dalyvauja juos

tiriant.

III SKYRIUS
uZ xonUPCIJAI ATSPARIoS APLINKoS KURIMA ATSAKINGO ASMENS

TEISES

9. Asmuo, vykdydamas savo funkcijas, turi teisg:

9.1. gauti i5 valstybes ir savivaldybiq institucijq ar istaigq, taip pat registrq, valstybes

informaciniq sistemq jq turim4 ar tvarkom4 korupcinio pobrldZio teises paieidimams tirti bei

korupcij ai atspariai aplinkai kurti reikal ing4 informacij 4;
9.2. gauti Mokyklos darbuotojq paai5kinimus del galimai padarytq korupcinio pobtdZio

teises paZeidimq;

9.3. tvarkyti asmens duomenis, kai tai bDtina, ir tik tuos asmens duomenis, kuriq reikia
kuriant korupcijai atspari4 aplink4, uZtikrinant korupcijos prevencij4, nustatant ir tiriant korupcinio
pob[dZio teises paZeidimus, vadovaudamasis asmens duomenq apsaug4 reglamentuojandiais teisds

aktais;

9.4. koordinuoti paai5kinimq ir kitos informacijos, susijusios su nevykdomomis ar

netinkamai vykdomomis korupcijai atsparios aplinkos klrimo priemonemis, rengimq ir pateikim4

Specialiqjq tyrimq tamybai.

IV SKYRIUS
uZ xonupcrJAr ATSpARros ApLINKos KtrRrMA ATSAKINGo ASMENS

VEIKLOS GARANTIJOS

10. Mokyklos direktorius Asmeniui, atsakingam uZ korupcijai atsparios aplinkos

kurim4, uZtikrina:
10.1. galimybg duomenis, susijusius su nustatytais teises paLeidimais, korupcijos

rizikos veiksniais, taip pat pasiUlymus del korupcijai atsparios aplinkos ktirimo ir kit4 reik5ming4

informacij 4 teikti j am tiesiogiai ;

10.2. Mokyklos veiklos ir organizacini nepriklausomum4;
10.3. korupcijai atsparios aplinkos kDrimo veiklai reikalingus i5teklius;

10.4. priemones, kuriomis Asmuo b[tq apsaugomas nuo galimo neigiamo poveikio del
jo atliekamq funkcijq.


