PATVIRTINTA
Visagino vaikq lop5elio-darZelio
,,Gintarelis" direktoriaus 20 I 6 m.
vasario 2 d. isakynuNr. V- 13

VISAGI]\O VAIKU LOPSELIS-D
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 201
I. BENDROSIOS NU
1. Visagino vaikq lop5elio-darZelio ..Gintarelis"
Programa) misija - Salinti neigiamas s4lygas, skati

S

18

,,GINTARELIS"

METU PROGRAMA

,ATOS

ijos prevencijos programos (toliaukorupcijos atsiradim4, uZtikrinti

korupcij o s prevencij 4.
2. P r o gr ama p ar engta vadovauj anti s Li etuvo s re spubli
Korupcij os prevencijos istatymu,
Lieturvos respublikos nacionaline kovos su korupcija pro
Visagino savivaldybesr korupcij os
prevencij os 201 6-2018 metq programa.
3. Prog.rama grindLiarna teises ak
nustatytomis korupcijos prevencijos
priemonemis, visuomenes ir lop5elio-darZelio darbuotojq
orupciniu Svietimu ir informavimu.
4. Programoj e vartoj amos s4vokos:
je elgesys, neatitinkantis .jiems suteiktq
4.1. korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq
ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant
igali<rjimq ar teises aktuose nustatytq elgesio
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq r valstvbes interesams.

4.2. korupcinio pobtrdZio nusikalstama
nusikalstama veika, jei

ji

veika

padaryta teikiant vie54sias

ky5ininkavimas, papirkimas, kita
bei siekiant naudos sau ar kitiems:
igaliojimais, dokumentq klastojimas,

piktnaudZiavimas tarnybine padetimi ar oficialiais
sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i55vaistymas,
ls paslapties atskleidimas, komercines
paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq pateikimas, usikalstamu bUdu igytq pinigq ar turto
legaliizavimas, ki5imasis i valstybes tamautojo ar vie5c,
administravimo funkcijas atliekandio
jama ky5io, papirkimo.
asmens veikl4 ar kitos veikos, kuriq metu siekiama ar rci
5. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos
ij o s politik q, uZtifu inti sl<aidresng,
veiksmingesng lop5elio-darZelio,,Gintarelis" darbuotojq, rbandiq pagal galiojandias darbo
sutartis. veikla.
6. Programos strategines kryptys - korupcijos
ija, antikorupcinis Svietimas ir
infonnavimas.
7. Programos igyvendlinim4 koordinuoja ir kontroliuc, a lopdelio-d arLelio,,Gintarelis"
direktoriaus paskirtas asmrno.
8. Programaparcngta 3 (trijq) metq

II. PROGRAMOS TIKSLAI

uZurvrNrar

pasireik5ti korupcijai Visagino vaikq
9. Programos strateginis tikslas - sumaZinti
arlelyj e,, Gintareli s".
10. Programos tikslai ir uldaviniai:
1 0. 1 . didinti lopSelio-dl arlelio veiklos vie5um4;
10.2. didifii bendruonLenes nepakantum4 korupcijai ir
isitraukti i antikorupcing veiklq;
10.3. diegti ir igyvendinti antikorupcinio ugdymo pro
10.4. uZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendii m4 ir kontrolg.

lop5e lyj e -d

III. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS,
KEITIMAS

ENA, VERTINIMAS, KONTROLE,

11. Programos uZdaviniams igyvendinti ir tikslams
iekti sudaromas Visagino vaikq
lopSelio-darZelio,,Gintardlis" korupcijos prevencijos
igyvendinimo 2016)0 1 8 metais
priernoniq planas (priedas), kuris nustato korupcijos
ijos priemones, jq igyvendinimo
terminus bei vykdytojus.
l2.Program4 vykdo visi istaigos darbuotojai.
13. Programos igyvendinimo prieliur4 bei kontro\: vykdo asmuo, atsakingas uZ korupcijos
prevencij4 ir kontrolg.
14. Korupcine situacija vertinama bei priemoniq lanas perliUrimi kas treji metai. Esant
bltirrybei, programa gali bUti papildoma.

IV. BAIGIAMOSIOS
15. Programa yra neatsiejama Visagino vaikq I
plano dalis.
16. Programa ir programos igyvendinimo priemoniq
interneto svetaineje (wwwvi saginasqintarelis.lt).

lio,,Gintarelis" strateginio veiklos
anas skelbiami lop5elio-darZelio

Visagino vaikq p5elio-darZelio,,Gintarelisf ' korupcij os
prevencijos 201 2018 metq programos priedas

vrsAcrNo vArK.IJ LOPSELIO-DARZELIO,,
PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVEND
PRIEMONIU PLAN
Tikslas - didinti lop5elio-darZelio veiklos v
Tiks lo rcztltato kriterij us :
Visi l,coselio-darZelio rensiami sprendimai ir nutarimai ir

ARELIS" KORUPC]IJOS
rMo 2016-2018 METU

i

ektai skelbiami vie5ai.

UZdavinys

Palaikyti s4lygas lop5elio-darZelio bendruomenei dalyvauti
iSkiant pastabas ir pasiulymus.

imq, nutarimq priemimo procese,
Laukiamo rezultato

LopSelio-darielio
korupcij os prevencij os
programos ir korupcij os
prevencijos programos
i gyvendinimo priemoniq
plano pristatymas lopSeliodarlelio b endruomenei.
Skelbti lopBelio-darZelio
korupcij os prevencij os
programQ ir korupcijos
prevencijos programos
igyvendinimo priemoniq
planq interneto svetainej e.

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui NadeZda
Kostygova

iekvienq metq
s10-vasarlo

Parengta korupcijos
prevencijos
programa ir
korupcijos
programos

igyvendinimo
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui NadeZda
Kostygova

iekvienq metq
o-vasano

Suteikta galimybe
susipaZi.nti su
korupcijos
prevencijos
programa ir

Suteikiarna
galimytre susipaZinti
su vie5tjq interesq
deklaraciiomi

Vie5inti vie3qjq interesq
deklaracij q pateikim4.

UZdavinys
programos iki
korupcija
su
kovos
[gyverndinti Nacionalinds

kyklinio ugdymo istaigoms priskirtas

Vykdytojai

Viesinti informacij 4 apie
lop Selio -darZelio finansines

ataskaitas elektroninej e

erdveje.

Teikti informacij4
korupcij os prevencij os ir
jos kontroles klausimais
interneto svetaineje
www.visaqinas eintarelis. lt

Vyr. buhaltere,
direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

VieSinama

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui

VieSinama

informacija apie
finansines ataskaitas
elektronineje

informacija
elektronineje
erdveje.

UZdavinYs

n:,{i-+i ',ioE,,irr nqclqrrorr cLnidnrma ir efektwuma.
Vykdytojai
Priemone
Eil.
Nr.
Direktoriaus
Lop Selio - d ar Lelio interneto
6.
pavaduotoja
svetaineje teikti ir atnaujinti
ugdymui NadeZdc
vie3qjq paslaugq teikimo
Kostygova
tvarkas (apra3us), reikiamus
teises
nuorodas
dokumentus,
i
aktus, reglamentuojandius Siq
nnslausrr teikima.

[vykdymo
terminas

Nuolat

Laukiarno rczrJltato
kriteri{ai
Nuolatinis
informavimas aPie
teikiarnas vie54sias
paslaugas,

jq

ikainius.

UZdavinYs

Vvkdvti lop5elio-darZeliodarbuotoj,+ antikorupcini S
Direktoriaus
Organizuoti su antikoruPcine
7.
pavaduotoja
tematika susijusius nenginius
(akcij as) lopSelio-darZelio
8.

darbuotoiams.
Teikti anoniming informacij 4
anoniming deZutg,,Jflsq
pastabos ir pasi[lym ai" , i el.
pa5to deZutg).

Nuolat

skaidius.

ugdymui NadeZdr
Kostygova
{staigos
bendruomends

Nuolat

Vykdyti korupcij os Prevencij ai
skirt4 Svietim4 loP5elYj e-

darlelyje.
10.

1l

Organizuoti renginiLus
antikorupcine tema.

Nagrineti anoniming
informacij4, pateikt4 I
anonimines deZutes.

Parenge NadeZda KostYgova,

direli:toriaus pavaduotoj a rlgdymui
2076 m. vasaris

Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui NadeZcl
Kostvsova
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui NadeZd
Knsfvsova
Vadovai

suctary[a ganmyDo
interneto svetaineje

anoniminiq bfldu
pateikti praneSim4
apie galim4
korupcini atveii.

naiai

UZdavinYs
T)i aai.i i" i crr^zendinfi antiknrrrncinio usdvmo programas.
9.

Renginiq (akctjt+)

Nuolat

Kasmet

Vykdytq
korupcijos
prevencijai skirtq
renginiq skaidius.
Renginiq
antikorupcine tema
skaidius.

Nuolat

Pateiktos
infor'macijos
skaidius

