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VILNIAUS LOPSELIO - DARZLUO,,LAZDYNELIS'. KORUPCIJOS
PREVENCIJOS TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vilniaus lop5elio - darZelio ,,Lazdynelis" (toliau - lop5elis-darZelis) korupcijos

prevencijos tvarkos apraSas (toliau - Apra5as) reglamentuoja korupcijos prevencijos priemones,

korupcijos prevencijos proceso organizavim4, korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo
koordinavim4 bei kontrol g.

2. Apra5e vartojama sqvoka Korupcijos pasirei5kimo tikimyb6 - prielaida, kad

Iop5elyje-darZelyje, gyvendinant jai nustatytus uZdavinius, gali kilti pavojus pasireik5ti korupcijai

padarant korupcinio pob0dZio nusikalstamas ir kitas su korupcija susijusias veikas.

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

3. Lop5elio-darZelio korupcijos prevencijos priemones yra Sios:

3.1. veiklos sridiq, kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, nustatymas,

analize ir vertinimas;
3.2. korupcijos prevencijos programos ir jos igyvendinimo priemoniq plano sudarymas,

vykdymo koordinavimas ir kontrole;

3.3. informacijos apie asmenis, igaliotus vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg;

3.4. visuomends informavimas.

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

4. Lop5elyje-darielyje asmenys, igalioti rykdyti korupcijos prevencijq ir jos kontrolg

koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinim4.

IV. VEIKLOS SRIdIU, KURIOSE YRA DIDELE KORUPCIJOS PASIREISKIMO
TIKIMYBE, ANALIZE IR VERTINIMAS

5. Siekiant uZtikrinti efektyvi4 korupcijos prevencij4, Lop5elyje-darLelyje atliekama

veiklos sridiq, kuriose yra didele korupcijos pasirei5kimo tikimybe, analize ir vertinimas:

5. l. vieSqjq pirkimq organizavimas;

5.2. efektyvus istaigos biudZeto naudojimas;

5.3. 5.3. istaigos veiklos isivertinimo organizavimas;

5.4. vaikq mitybos organizavimas.



6. Asmenys, igalioti vykdyti korupcijos prevencij4 ir jos kontrolg, pateikia direktoriui
pasi0lymus ir vadovaudamiesi korupcijos pasirei5kimo tikimybes nustatymo kriterijais, parengia
priemoniq plan4 veiklos sritims atlikti analizg ir ivertinti iki einamqjq metq pabaigos.

7. Veiklos sridiq, kuriose egzistuoja tikimybe korupcijos apraiSkoms priemoniq planas

pristatomas Mokyklos tarybai. Tarybai pritarus rekomenduojamos veiklos sritys gali b[ti itrauktos i
priemoniq plan4.

v. ANTIKORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS, JOS IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANO SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR

KONTROLE

8. Korupcijos prevencijos programos priemoniq planai tvirtinami Lop5elio-darLelio
direktores.

9. Korupcijos prevencijos programos priemoniq planas ir analize skelbiami
Lop5e I io - d arilelio tinkl apyj e r.,vr,vr.r,'. I azdyn el i s. I t

VI. INFORMACIJA APIE ASMENIS, IGALIOTUS VYKDYTI KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

10. Informacij4 apie asmenis igaliotus vykdyti korupcijos prevencijos program4 ir jos
priemones, teikia Korupcijos prevencijos istatymo 9 straipsnyje nurodytais pagrindais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Sio apraSo nuostatas igyvendina Lop5elio-darZelio darbuotojai.

12. Sio apraSo nuostatq igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Lop5elio-darZelio
direktorius.
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VILNIAUS VAIKU LOPSELIO-DARZE LlO,,L AZDYNELIS"

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

l. Vilniaus vaikq lop5elio-darLelio ,,Lazdyndlis" (toliau - lopSelis-darZelis) korupcijos prevencijos

programa (toliau - Programa) skirta korupcijos prevencijai lop5elyje-darZelyje.

2. Pagrindines programoje vartojamos s4vokos:

2.1. korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq istaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq

igaliojimq ar teises aktuose numatytq 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, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir

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

korupcinio pob[dZio nusikalstamq veikq darymo.

3. Programos paskirtis - uZtikrinti korupcijos prevencij4 lopSelyje-darZelyje, Salinti prielaidas

korupcijai atsirasti ir plisti.

4. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas.

5. Programa grindZiama korupcijos prevencija, lop5elio-darZelio darbuotojq ir ugdytiniq

antikorupciniu Svietimu ir mokymu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio reiSkinio

prieZastis ir s4lygas.

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZE

7. Vilniaus vaikq lop5elis-darZelis ,,Lazdyndlis" - Vilniaus miesto savivaldybes biudZetine istaiga -
savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais,

Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro

isakymais, miesto savivaldybes tarybos sprendimais, lop5elio-darZelio nuostatais ir kitais teises

aktais. Lop5elis-darZelis valdo patikejimo teise perduot4 savivaldybes turt4, naudoja ir disponuoja

juo pagal istatymus Vilniaus miesto savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka. Le5os

naudojamos teises aktq nustatyta tvarka. LopSelio-darLelio direktorius (toliau - direktorius)

svarbiausius lop5elio-darZelio veikl4 reglamentuojandius dokumentus (strategini planq, metini



veiklos plan4, nuostatus ir kt.) tvirtina aptargs su lopSelio -darLelio bendruomene ir suderings su

lopSelio-darZelio taryba. Lop5elio-darZelio bendruomene ir lopSelio-darZelio taryba kasmet

informuojama apie metini biudZetq, le5q panaudojim4, dalyvauja planuojant istaigos biudZeto

poreiki, sprendZiant le5q taupymo klausimus. Direktoriaus metinds veiklos ataskaitos kasmet

pateikiamos Vilniaus miesto savivaldybes tarybai. Darbuotojai i darb4lop5elyje-darlelyje priimami

ir atleidZiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Ugdytiniai i
lop5eli-darZeli priimami Vilniaus miesto savivaldybes tarybos nustatyta tvarka, ugdymo sutartys

sudaromos teises aktq nustatyta tvarka. Lop5elio-darLelio internetineje svetaineje

www.lazdynelis.lt skelbiamas vie5qjq pirkimq organizavimo ir vykdymo tvarkos apra5as, biudZeto

vykdymo ataskaitos, finansiniq ataskaitq rinkiniai, informacija apie darbo uZmokesti.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

8. Programos tikslai:

8.1. atskleisti prieZastis ir s4lygas korupcijai pasireik5ti lopSelyje-darlelyje ir jas Salinti;

8.2. uZtikrinti skaidrq vie5qj q paslaugq administravim4;

8.3. pletoti antikorupcinE kultur4, i antikorupcing veikl4 itraukiant lopSelio-darZelio bendruomeng;

8.4. didinti visuomends pasitikejim4 lop5eliu-darZeliu;

8. 5. taikyti korupcij os prevencij os principus lop5elio-darZelio veikloj e.

9. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi prevencijos uZdaviniai:

9.1. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra korupcijos pasirei5kimo tikimybe;

9.2. stiprinti lopSelio-darZelio darbuotojams priskirtq antikorupciniq priemoniq igyvendinimo

kontrolg;

9.3. diegti ir tobulinti antikorupcinio Svietimo programas lopSelyje-dxZelyje;

9.4. stiprinti bendradarbiavimq su korupcijos prevencij4 vykdandiomis institucijomis;

9.5. vieSai skelbti informacij4 apie korupcijos prevencijos veiksmus ir jq rezultatus.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

10. Programai igyvendinti sudaromas Programos igyvendinimo priemoniq planas.

11. Programoje numatytas priemones igyvendina lopSelio-darLelio direktorius ir programos

igyvendinimo priemoniq plane nurodyti vykdytoj ai.



12. Programoje numatytq priemoniq igyvendinimo koordinavim4, korupcijos prevencijos proceso

organizavimq bei kontrolg reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybes ir jos reguliavimo srities

istaigq korupcij os prevencij os tvarkos apra5as.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Programa skelbiama lop5elio-darZelio interneto svetaineje.

14. Laukiamas Programos lgyvendinimo rezultatas - kelio atsirasti palankioms korupcijai

s4lygoms lopSelyje-darLelyje uZkirtimas, skaidrumo ir atvirumo uZtikrinimas vykdant vie5uosius

pirkimus, administruojant ir teikiant vieS4sias paslaugas ir pan.
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VTLNTAUS LOPSELTO-DARZELTO 2O2r -2023 METU KORUPCTJO S
PREVENCIJOS PROGRAMOS IGWENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas

I Dalyvauti mokymuose,
seminaruose antikorupcij os

klausimais.

Administracija 2021-2023 metai Darbuotojai igis
daugiau Ziniq apie

korupcijos pasekmes ir
prevenciia.

2. Vykdyti asmenq,

siekiandiq eiti pareigas

Vilniaus lopSelyje -
darZely j e,,Lazdynd I i s"
priemimo ipareigas
tikrinimo tvarkq,
vadovauj antis Lietuvos
Respublikos istatymais.

Direktorius skiriant i pareigas [vertinus asmens
patikimumq,
maLinama korupcijos
pasireiSkimo
Vilniaus lopSelyje
darlelyje,,Lazdyndli s"
tikimybg.

4. Sudaryti galimybg pateikti
asmenims anonimines
anketas apie aptarnavimo
kultur4, suteiktq paslaugq
kokybg, galimas korupcinio
pobDdZio apraiSkas Vilniaus
lopSelyje darielyje
,,Lazdyndlis".

Administracija 2021-2023 metai Bus nustatytas galimos

korupcijos
pasireiSkimo sritys.

5. Nagrineti skundus del
Vilniaus lop5elio - darZelio

,,Lazdyndlis" darbuotojq
veiklos, esant korupcijos
pasireiSkimo rizikai.

Administracija Gavus skund4 Padides pasitikejimas
Vilniaus lop5elio
darZelio

,,Lazdyn6lis" veikla
vykdant
antikorupcines
priemones.

6. Informuoti visuomeng apie
nustatytas korupcijos
aprai5kas ir priimtus
sprendimus.

Direktorius Gavus

informacij4
Padides pasitikejimas
Vilniaus lopSelio
darZelio

,,Lazdynelis" veikla.






