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JONIŠKIO LOPŠELIO - DARŽELIO „SAULUTĖ“
2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS
Joniškio lopšelio –darželio „Saulutė“ 2017m. korupcijos prevencijos programa parengta pagal
Joniškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017metų programą, patvirtintą
Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015m. lapkričio 12d. sprendimu Nr. T-201. Programoje
numatytos priemonės siejamos su socialinių problemų sprendimu, korupcijos apraiškų
prevencija ir neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principo įgyvendinimu.

II.

KORUPCIJOS PRIELAIDOS
2.1. Galimybė dėl asmeninio suinteresuotumo įtakoti priimamus sprendimus įstaigoje.
2.2. Įstaigos teisės aktai, sudarantys sąlygas pasinaudoti tarnybine padėtimi.
2.3. Galimybė vienam darbuotojui priimti sprendimus dėl valstybės lėšų ir kito turto
panaudojimo.

III.

GALIMAS KORUPCIJOS PAPLITIMAS
3.1. Atestuojant pedagogus.
3.2. Organizuojant konkursus atitinkamoms pareigoms užimti.
3.3. Organizuojant viešuosius pirkimus.
3.4. Priimant sprendimus lopšelio- darželio tarybos posėdžiuose.

IV.

PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tikslas: Užtikrinti teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi įstaigoje, veiklos skaidrumą ir
atvirumą.
Uždaviniai:
4.1. Įvertinti lopšelio-darželio darbuotojų žinias ir supratimą korupcijos pasireiškimo klausimais.
4.2. Užtikrinti lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizavimo skaidrumą, efektyvumą,
antikorupcinių principų laikymąsi.
4.3. Plėtoti antikorupcinę kultūrą, įtraukiant visuomenę.
4.4. Užtikrinti lėšų panaudojimo skaidrumą.
4.5. Užtikrinti veiksmingą ir kryptingą kovą su korupcija, efektyvų numatytų priemonių
įgyvendinimą.

JONIŠKIO LOPŠELIO - DARŽELIO „SAULUTĖ“
2017 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.
nr.
1.

2.

3.

Priemonė

Tikslas

Viešai paskelbti Antikorupcijos programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą įstaigos interneto
svetainėje.
Įstaigos darbuotojus supažindinti su korupcijos
prevencijos įstatymu, antikorupcijos programa bei
jos įgyvendinimo priemonių planu.
Remiantis Joniškio rajono administracijos darbo
grupės prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų
analizės ir vertinimo rekomendacijomis, parengti
viešųjų pirkimų taisyklių pakeitimus.
Organizuoti darbuotojų
apklausą korupcijos pasireiškimo klausimais.

Užtikrinti korupcijos
prevencijos priemonių
viešumą.
Kelti darbuotojų pilietinės
sąmonės lygį, nepakantumą
korupcijai.
Korupcijos tikimybės
sumažinimas.

Užtikrinti efektyvesnį
darbuotojų dalyvavimą,
svarstant korupcijos
pasireiškimo problemas
5.
Bendradarbiauti su korupcijos
Informuoti bendruomenę apie
prevenciją vykdančiomis institucijomis. Organizuoti veiklą korupcijos ir kontrolės
lopšelio – darželio „Saulutė“ darbuotojams pokalbį
srityje.
su STT pareigūnais korupcijos prevencijos
klausimais.
6. Sudaryti sąlygas pranešti apie korupcijos apraiškas
Suteikti darželio
ar įtarimus telefonu, elektroniniu paštu atvirai ar
bendruomenėms žinių, kur
anonimiškai.
kreiptis susidūrus su
korupcinio pobūdžio
veikomis..
7. Nagrinėti pareiškimus, skundus dėl galimų
Savalaikiai reaguoti ir
korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų.
vykdyti nustatytas priemones.
8. Viešinti viešuosius pirkimus, vykdomus atviro ir
Korupcijos tikimybės
supaprastinto atviro konkurso būdu: su pirkimų
sumažinimas.
procesu susijusius neslaptus duomenis, didinti
pirkimų vykdomų per CVP IS skaičių.
9. Viešinti informaciją apie laisvas darbo vietas
Korupcijos tikimybės
sumažinimas.
10. Pažymėti Tarptautinę antikorupcijos dieną – išleisti Informuoti bendruomenę apie
lankstinuką antikorupcijos klausimais
veiklą korupcijos ir kontrolės
srityje.
11. Ugdyti antikorupcinę kultūrą, šviesti darželio
Kelti darželio darbuotojų,
bendruomenę korupcijos prevencijos klausimais
ugdytinių tėvų pilietinės
(grupių informacinėse lentose pateikti informaciją
sąmonės lygį, nepakantumą
apie korupciją bei jos prevenciją, specialiųjų
korupcijai.
tyrimų tarnybos tiriamas Lietuvos Respublikos
baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio
pobūdžio nusikalstamas veikas bei „karštosios
linijos“ telefonus, kuriais galima pateikti
informaciją pareigūnams apie galimus korupcijos
atvejus.
4.

Vykdymo
laikas
2017m.

2017m.
sausio mėn
2017m.
sausio mėn.

2017m.
vasario mėn.

2017m.
balandžio
mėn.

2017m.

2017m.
2017m.

2017m.
2017m.
gruodžio
mėn.
2017m II
pusmetis

