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KAUNO VALDORFO DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ korupcijos prevencijos programa parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos
nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su
korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648 „Dėl Lietuvos
Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019
metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos
direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl Savivaldybės korupcijos prevencijos
programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
korupcijos prevencijos veiklą.
2. Valdorfo darželio „Šaltinėlis“ kovos su korupcija programa yra korupcijos prevencijos
priemonė, skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti darželyje.
3. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos
kontrolę įstaigoje.
4. Programa grindžiama korupcijos prevencija, teisės pažeidimų tyrimu, visuomenės švietimu
ir jos parama.
5. Programoje numatytos priemonės nuosekliai siejamos su socialinių problemų sprendimu ir
darželio bendruomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu būtina
visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves, nepažeisti nekaltumo
prezumpcijos.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO
TIKIMYBĖ, ANALIZĖ IR VERTINIMAS
6. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, darželyje atliekama veiklos sričių, kuriose
yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir vertinimas:
6.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
6.2. darželio darbuotojų personalo formavimas;
6.3. vaikus priėmimo į darželį organizavimas;
6.4. vaikų maitinimo organizavimas darželyje;
6.5. deleguotų lėšų tikslinis panaudojimas.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
7. Korupcijos prevencijos programa įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
7.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis

Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant pagrindinių
asmens teisių laisvių apsaugą;
7.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visos įstaigos
darbuotojai;
7.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
7.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas nuolat
tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
8. Programos tikslai yra:

8.1. atskleisti ir šalinti priežastis bei prielaidas korupcijai darželyje atsirasti ir plisti. Užkirsti
kelią korupcijos atsiradimui, pašalinti veiklos sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos
korupcijai;
8.2. plėtoti antikorupcinę kultūrą, siekiant padidinti visuomenės pasitikėjimą ugdymo įstaiga.
9. Korupcijos prevencijos uždaviniai yra:
9.1. nustatyti galimas korupcijos sritis darželyje;
9.2. užtikrinti efektyvų numatytų kovos su korupcija priemonių įgyvendinimą;
9.3. užtikrinti, kad kuo greičiau būtų nustatomi asmenys įtariami korupciniais teisės
pažeidimais ir įgyvendinamas neišvengiamos teisės pažeidėjų teisinės atsakomybės principas;
9.4. įtraukti į korupcijos prevenciją visuomenę ir žiniasklaidą;
9.5 . stiprinti bendradarbiavimą su korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

V SKYRIUS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

10. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas
Nr.1). kuris, esant būtinybei, gali būti pildomas.
11. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas įstaiga.
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KAUNO VALDORF DARŽELIO „ŠALTINĖLIS“
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

1. Skelbti korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo planą bei jų pakeitimus
įstaigos internetinėje svetainėje.
2. Teikti privačių interesų deklaraciją.
3. Viešai skelbti įstaigos internetinėje svetainėje informaciją apie laisvas darbo vietas.
4. Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
5. Viešai skelbti viešųjų pirkimų konkursų rezultatus.
6. Nuolat teikti visuomenei informaciją apie viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą, taip pat
informaciją apie nukrypimus nuo pradinių techninių ir kitų reikalavimų bei visų viešųjų
pirkimų sutarčių pataisas.
7.

Vaikų priėmimą į darželį ir grupių komplektavimą vykdyti steigėjo nustatyta tvarka.

8. Išvengti vaikų ir jų tėvų teisių pažeidimų priimant vaikus, užtikrinti priėmimo į darželį
sąlygų skaidrumą.
9. Įstaigos biudžeto lėšas naudoti pagal patvirtintas sąmatas.
10. Finansines ataskaitas teikti laiku ir viešai.
11. Supažindinti darželio darbuotojus su korupcijos prevencijos programa ir priemonių planu.
12. Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu
svarbias nuostatas bei priemones.
13. Nagrinėti gautus skundus, pranešimus dėl galimų korupcijos atvejų.
14. Skatinti personalo mokymą, susijusį su tarnybinės etikos ir antikorupcinio elgesio standartų
ugdymu ir laikymusi.
_____________________

