
PATVIRTINTA
Klaipedo s lop Selio -dar Zelio,,Zio gelis"

direktoriauszl2l m. rugsejo 28 d.

isakymuNr. V-l96

KLAIPEDOS LOPSELIO-DAR LBTIO,,ZIOGELIS"
KORUPCIJO S PREVENCIJO S PRO GRAM A 2O2I -202 4 METAMS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos programos (oliau - Programa) misija - Salinti prielaidas
korupcij ai lop5elyj e-d arLelyje,,Zio gehs" atsirasti ir pl i sti.

2. Programa parengta vadovauiantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus patvirtintais teises aktais, istaigoje atliktomis korupcijos pasireiSkimo

analizemis ir ataskaitomis.
3. Programoje varlojamos s4vokos:
3.1 . Korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq istaigoje elgesys, neatitinkantis jierns sutciktq

igaliojimq ar teises aktuose nustatytq elgesio standaftq, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant naudos

sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams.

3.2. Korupcinio pobfidZio nusikalstama veika - ky5ininkavimas, papirkimas, kita
nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant vie54sias paslaugas bei siekiant naudos sau ar kitiems:
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi ar oficialiais igaliojimais, dokumentq klastojimas, sukdiavintas,

turto pasisavinimas ar iS5vaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercines paslapties

atskleidimas, neteisingq duomenq pateikimas, nusikalstamu bldu igytq pinigq ar turto legalizavimas,

kiSimasis ivalstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos

veikos, kuriq metu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo.
4. Kitos varto.jamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatyme

ir kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas.
5. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti skaidresnq,

veiksmingesng ir viesesnE lop5elio-darZelio ,,Ziogehs" darbuotojq, dirbandiq pagal galiojandias darbo

sutartis, veikl4.
6. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.
7. Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja lop5elio-darZelio ,,Ziogelis"

direktoriaus paskirtas asmuo.
8. Programa parengta 2021-2024 metams ir igyvendinama pagal Programos igyvendinirno

priemoniq plan4 (1 priedas). Korupcijos prevencijos programos ir priemoniq plano vykdym4 atlieka

Lina Madernienrj, tel. 8 46 38 34 03.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBE

9. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:
9. 1. vaikq maitinimo organizavimas;
9.2. le5q, gauruImq i5 valstybes, savivaldybes biudZeto tikslinis panaudojimas;
9.3. gaunamos paramos le5os ir jq tikslinis panaudojimas;
9.4. vie5ieji pirkimai;
9.5. ilgalaikio ir trumpalaikio turto inventorizacija;



TII SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Programos tikslai:
10. 1. maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4;
10.2. ultikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 ikimokyklinio ugdymo istaigoje;
1 1. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
1 l.l. uZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4 ir priemoniq plano

igyvendinimo administravim4;
11.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai butq skaidrDs, atviri ir prieinan'ri

lopSelio-darZelio,,Ziogelis" bendruomenei ;

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

I 2. Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovauj antis Siais principais :

12.1. teisetumo - korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;

12.2. vrsuotinio privalomumo - korupcijos priemoniq veiksmingumas uZtiklinamas derinant
visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subiektams reikalinga informaciia ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4.

V SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJU TYRIMAS

13. Sudaryti s4lygas darbuotojams, piliediams pranesti lopSelio-darZelio,,Ziogelis"
direktoriui, atsakingam uZ korupcijos prevencij4 bei kontrolg asmeniui apie ltarimus del galirnos

korupcinio pobldZio nusikalstamos veiklos.
14. Tifti ir analizuoti gaunamus skundus, praSymus, parei5kimus, veftinti ir rengti siulymus

del korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo tobulinimo.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

15. UL Programos igyvendinim4 atsakingas direktoriaus isakymu paskirtas asmllo,

atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg.
16. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas korupcijos prevenciios planas, kuris

nustato priemones, jq vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas neatskiriama programos dalis.

17. Program4 vykdo visi fstaigos darbuotojai.
18. Programos igyvendinimo prieZilr4 bei kontrolq vykdo asmuo, atsakingas uZ korupcijos

prevencij 4 ir kontrol g.

19. Lop5elio - darZelio ,,Ziogelis" prevencijos program4 tvirtina direktorius.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Programa igyvendinama pagal priemoniq plan?.

zl.TJi,konkrediq priemoniq igyvendinimQ atsako priemoniq plane nurodyti vykdytojai.
22.Prcgrama isigalioja nuo 2021m. spalio I d.



23. Programa skelbiama interneto svetaineje www.klziogelis.lt
24. Korupcine situacija veftinama bei priemoniq planas perZiflrimi kas treji metai. Esant

bfitinybei, programa gali bfiti keidiama, papildoma.



1 priedas

KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,ZIOGELIS"

2021-2024 METU KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANAS

Priemones pavadinimas Vttidr-" i vykdyiojai Numatomi

202t-09

i^
!J.

:

:

nrotai Direktorius

pavaduotojas

Stiprins atsakomybE

uZ neteisetus

veiksmus

UZtikrinamas

vieSumas

, 8. :Kontroliuoti,

teikti atlikto korupcijos
vertinimo medLiagq

skelbti informacij 4 apie

vykdomus vieSuosius

ar laiku ir
privadiq

tinkamai
lnteresr+


