
PATVIRTINTA
Utenos mokyklos-vaikq darZelio,,Eglutd"
Direktoriau s 2022 m. vasario,l,l d.

Isak. Nr. /9

UTBNO S MOKYKLO S- VArK U DARZE LtO,,BGLUTE.. KORUPCTJO S PRE VENCTJOS

PROGRAM.A 2022.E024 METAMS

I SKYRIUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Utenos mokyklos-vaikq darZelio,,Eglute" 2A22-2A24 metq korupcijos prevencijos programa

(toliau - Programa) skirta uZtikrinti korupcijos prevencij4, siekiant sumaZinti korupcijos

pasirei5kimo galimybes, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti Utenos rnokykloje-vaikr.1

darZelyje ,,Eglut€:".
2. Pagrindines programoje vartojamos s4vokos:

2.1. korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq darZelyje-mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatyttl elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant

naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

2.2. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygrl atskleidimas ir Salinimas sudarant ir

igyvendinant tam tikrq priernoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo

korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq darymo.

2.3. Korupcijos rizikos veilisniai - prieZastys, s4lygos, ivykiai, aplinkybes, del kuriq gali

pasireik$ti korupcij os rizika.
2.4. Antikorupcinis Svietimas - tai veikl4 kuria siekiama malinti korupcijos pasirei5kirno

tikirnybg, ugdant Mokyklos bendruomenes nariq skaidrumo nuostatas, s4moningas vertybes,

atsakomybg ir pilietiSkum4. Akcentuojama sqZiningumo visuomeneje svarba ir nauda, teikiant Zinias

apie korupcijos pasirei5kimo keliamas rizikas visuomends gerovei ir valstybes saugumui,

nesitaikstandio su korupcijos apraiSkornis ir siekiandio jas Salinti piliedio pozicijos formavimas

3. Programos paskirtis - intensyvinti korupcijos prevencijos igyvendinim4;
4. Programos strategines kryptys: korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas.

5. programa rengiama 3 metq laikotarpiui.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZE

6. Pagrindine istaigos veikla - ikimokyklinis, prie5mokyklinis ir pradinis mokiniq ugdyrnas;

7. Utenos mokykla-vaikq darZelis ,,Eglutd" Utenos savivaldybes biudietine fstaiga, savo veikl4

grindLianti 2013-2022 metq valstybines Svietimo strategijos nuostatomis, vadovaudarnasi Lietuvos

Respublikos Svietirno istatyrnu, BiudZetiniq istaigrl ir kitais istatymais, Lietuvos Respublikos

Svietimo, mokslo ir sporto ministro isakymais, savivaldybes tarybos sprendimais, Utenos mero

potvarkiais, Savivaldybes administracijos direktoriaus isakymais,



8. Mokykla, igyvendindama pradinio ugdyrno veikl4, i5duoda pradinio i5silavinimo

paZymejimus, mokymosi pasiekimq paZymejimus, paZynras i5vykstantiems mokinimas per mokslo

metus. I5duodant Biuos dokumentus yra laikomasi grieitos atskaitomybes.

9. Mokykla-vaikq darZelis mokyklos internetineje svetaineje skelbia visas tvarkas,

reglamentuojandias lstaigos darb4, yra pasirengusi vidaus kontroles politik4. Nuolat pateikiami

vie5qlq pirkirnq ir menesio pirkirnq planai, finansiniq ataskaitq rinkiniai, biudZeto vykdyrno

ataskaitos.

10. Atsakingi darbuotojai kasmet teikia privadiq interesq deklaracijas.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

l l.Programos tikslai:
1 1.1. formuoti pilieting antikorurpcing pozicijq ir didinti teisini s4rnoningum4;

11.2. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireik5ti mokykloje-vaikq darlelyje,,Eglutd" ir
jas Salinti;

11.3. uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 mokykloje-vaikq darLelyje,,Eglutd".
11.4. teisinemis, organizacinemis ir socialinemis priemonemis idiegti veiksming4 korupcijos

prevencijos sistem4 bei proceduras;

11.5. ugdyti jaunq Zmonitl antikorupcines nuostatas, nepakandiq korupcijos augimui pilieting
pozicijq.

12. Programos uZdaviniai:

12. 1 . malinti korupcij os pasirei Skirno gal imybiq atsiradim4 ;

12.2. siekti, kad visq sprendirnq prieminro procesai bdtq skaidrfrs, atviri ir prieinami mokryklos-

vaikq darZelio,,Eglut6" bendruomenei;

12.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 rnokykloje-vaikq darZelyje ,,Eglutd", supaZindinti su

korupcijos rei5kiniu: esme, prieZastimis, pasekmemis;

1 2. 4. skatinti bendruornenes nepakantum4 korupcij os rei5kiniams;

12.5. ugdy'ti ikimokyklinukq, prie5mokyklinukq ir pradinukq antikorupcines nuostatas,

nepakandi4 korupcijos augimui pil ieting pozicij 4;
L2.6. trgdyti mokiniq bendr4sias kompetencijas, vertybines nuostatas: pagarb4 demokratijos

vertybems, neabejingum4 viskam, kas vyksta 5alia, s4Ziningum4, atsakomybg uZ veiksmus ir
poelgius;

12.7. sudaryti s4lygas darbuotojarns dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos prevencijos

klausimais.

IV SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVE NC IJOS PRINCIPAI

1 3. Korupcij os prevencij a igyvendinarna vadovauj antis Siais principais :

13.1. teis6tumo korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstituoijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;
13.2. visuotinio privalomumo * korupcijos prevencijos subjektais gali buti visi asmenys;



13.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksrningumas uZtikrinamas derinant visq

korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant

vienas kitam kitoki4 pagalb4.

13.4. pastoyumo - korupcrjos prevencijos priernoniq veiksmingurno uZtikrinimas nuolat tikrinant
ir perZifrrint korupeijos prevencijos priemoniq jgyvendinirno rezultatus bei teikiant pasiulymus del

atitinkarnq priemoniq veiksrningurno didinirno institucijai, kuri pagal savo kompetencij4 igaliota

igyvendinti tokius pasiulymus.

V SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINTMO KRITERIJAI

1 4. Siekiam i r ezultatai'.

14.1. gerinti korupcijos prevencijos igyvendinim4 mokykloje-vaikq darZelyje ,,Eglute";
1 4 . 2 . didi nti vi s uo rnene s pas itikej i rn 4 mokyk l a- v aikq dar Leliu,,E glute" ;

15. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais.

15.1. parengtq naujq ir atnaujintq korupcijos prevencijos programq ir igyvendintq Programos

priemoniq skaidiaus pokyti s,

15.2. ivykdytq programos igyvendinimo plano priemoniq skaidius;

15.4. asmenq, prane5usiq apie korupcijos pobfrdZio teises paZeidirnus, skaidiaus pokytis;

15.5. oficialiq praneiimq apie ltariarnus paZeidirnus ir i5tirtq paZeidirnq santykis;

15.6. organizuotq seminarq, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.

16. Kiekviena Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal Programos

pri em oni q pl ane nustatytus vertinirn o kriterij us.

\T SKYRIUS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

17. Mokykloje igyvendinamos Sios korupcijos prevencijos priemones:

17. 1. korupcijos prevencijos programos sudarymas, vykdymo koordinavimas ir kontrole;

17 .2. korupcijos prevencijos programos vie5inimas;

77 .3 . prane5ej q apsaugos istatymo nuostatq i gyvendinimas ;

17.4. prane5imq, kitos gautos informacijos apie korupcinio pobudZio paZeidimus tyrirnas ir
vertinimas;

17.5. informavimas ir nustatytq korupcijos atvejq vielinimas

VTI SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

18. Prograrnai igvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priernoniq planas (1 priedas),

kurio priemoniq ivykdymo laikotarpis sutampa su programos fgyvendinimo pradLia ir pabaiga.

19. UZ konkrediq Progamos priernoniq jgyvendinimqpagal kompefenctj4 atsako priernoniq plane

nurodyti vykdytojai.



20. UL Programos priernoniq plano igyvendinimo kontrolg atsakingas rnokyklos-vaikq darZelio

,,Eglut0" direktoriaus isakymu paskirtas asmuo.

21. Mokyklos-vaikq darZelio ,,Eglut0" prevencijos programQ tvirtina rnokyklos direktorius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Siprograma lsigalioja nuo 2022 rn. vasario 1 d.

23 . P r ograma igyv endinama pagal Programos i gpendinimo priem onir4 plan4.

24.Ul,Programos igyvendinim4 atsakingi Programos priemoniq plane nurodyti vykdytojai.

25. Programa skelbiama darZelio-mokyklos interneto svetaineje



1 priedas

urENos MOKYKLOS-VAIKII DAR,ELIO,,EGLUTE*

KORUPCIJOS PREVBNCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO

PRIEMONTTJ PLANAS

2022-2024 m.

Eil,
Nr.

Priemone Vykdymo laikas Atsakingas
vykdytoias

Laukiarnas
rezultatas/kriterii us

1. Viedqq pirkirnq
or ganizav imas I ai kanti s
galiojandiq teises akq
reikalavimq

2022-2024 m. RDta CiZiene,
frkvede

Bendruomenes nariai
nuolat informuojami apie
vykdomus vieluosius
pirkirnus, rnokyklos
tinklalapyje talpinamas
vie5uiu oirkimu olanas.

2. Konkursq i laisvas darbo
vietas organizavimas

Pagal poreiki Lina
I(aziukaitiene,

direktore

Konkursai i laisvas darbo
vietas skelbiami mokyklos
tinklalapyje. Skaidrus
darbuotojq atrinkirnas i
laisvas darbo vietas.

3. Didinti antikorupcini
sqmoningum4, sudarant
s4lygas darbuotojams
dalyvauti seminaruose,
kursuose, konferencij ose

korupcijos prevencij os

temomis

Pagal poreiki Lina
Kaziukaitiene,

direktore

Darbuotojai igys Ziniq, jas
taikys pagal susidariusias
situacijas, informuos
atsakingr"rs asmenis.

4. Bendruomends
informavimas apie
ugdornqj4, finansing ir
[kine istaisos veikla

Nuolat Lina
Kaziukaitiene,

direktore

Informacija vie5inama

istaigos tinklalapyje,
periodi5kai atnauj inama.

5. Informacijos apie darbo
uZmokesti skelbimas

Kiekvien4 metq
ketvirti

Skaidre
Verikiene,
buhaltere

Vie5inama privalornai
skelbtina informacija apie
darbuotojq darbo
uZrnokesti.

5. Klases valandele 2-4
klasiq mokiniams, skirta
korupcij os prevencij ai

Kasmet, 1 kart4
per mokslo

rnetus

Klasiq
vadoves

Mokiniai isimins
pagrindines s4vokas, tur€s
Ziniq apie korupcijq,
ugdysis nepakantum4
tokio pobudZio
paZeidimarns.

6. K0rybiniq mokiniq darbq,
skirtq korupcijos
prevencijai,
paroda/dalyvavimas kitq
institucijq
organizuojamuose
renginiuose

Kart4 per
mokslo metus

Klasirl
vadoves

Mokiniq darbuose bus
kfrrybi5kai perteiktas
nepakantumas korupcinei
veikai.
Plediamas korupcrJos
reiSkinio suvokimas.

7. Gautos paramos ir
labdaros panaudojimo
kontrole

Nuolat Lina
Kaziukaitiene,

direktore

Gautos paramos le5os

teikiarnos kornisijai, jq
panaudoiirnas derinamas



su Mokyklos tarSba ir
skelbiamas vie5ai

mokyklos tinklalapyi e.

8. Sudaryti s4lygas
bendruomenes nariams
prane5ti Mokyklos
vadovarns apie itarimus
del galimai korupciniq
veiku

Nr,rolat Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

Bendruomenes nariai tures
galirnybg anonimi5kai
informuoti apie galimus
paZeidirnus.

9. Skundq, pra5ymq del
galimq korupcijos atvejq
iStyrirnas

Gavus
informacrj4

Lina
I(aziukaitien0,

Direklore,
Darbo taryba

Bus ne5ali5kai i5tirti galirni
paZeidirnai, informuotj
atsakingi asmenys ir
Salinarnos galimos
korupcii os prieZastys.

10. Deklaruoti privadius
interesus

kasrnet Direktore,
direktoriaus
pavaduotoja

ugdymui

Efektyviai
kontroliuojamas vje3qiL[ ir
privadiq interesq
derinimas. Laiku
deklaruoti privatfrs
interesai uZpildant
nurstatytos fonnos
deklaraciia.


