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d.

KAUNO R.

BENDROSIOS NUOSTATOS

l.Kauno r. Girioniq darZelio 202I-2023 metq korupcijos prevencijos programa (toliau -
programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu, Lietuvos
Respublikos nacionaline kovos su korupcija2015-2025 metrtr programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537 ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais korupcijos
prevencijos veikl4.

2.Prograrna skirta korupcijos prevencijai Kauno r. Girioniq darLelyje (toliau -DarZelis), kurios
savininke yra Kauno rajono savivaldybe (toliau -savivaldybe).

3.Programoje s4vokos vartojamos taip, kaip apibreLiamos programos 1 punkte nurodytuose
teises aktuose. t

4.Programos tikslas -uztikrinti korupcijos prevencij4 DarLelyje, siekti kompleksi5kai Salinti
neigiamas s4lygas; skatinandias korupcijos atsiradim4, siekti asmenis atriboti nuo korupcinio pobUdZio
nusikalstamq veikq darymo. bei kitq veiksmq, kurie didina korupcijos sklaid4 darLelyje, atlikimo.
Programa siekiama paskatinti visuomeng reik5ti nepakantum4 korupcijai, sustiprinti visuomenes paramQ
korupcijos prevencijos priemonems igyvendinti, uZtikrinti glaudesni DarZelio bendradarbiavim4 su
vyriausybinemis ir nevyriausybinemis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas
bendras Zmogaus teises ir laisves.

II. DARZELIO VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZE ANTIKORUPCINIU POZIURIU

5.DarZelio veiklos situacijos analize atliekama vadovaujantis institucinio strateginio planavimo
aplinkos analizes principais ir apima i5oriniq ir vidiniq veiksniq, gresmiq ir galimybiqanalizE.

6.I5orines korupcijos prielaidos:
6.l.socialines (nedarbas, santykinai maLi valstybes tarnautojq ir kitq darbuotojq atlyginimai,

netobula motyvacine karj ero s sistema vie5aj ame sektoriuj e) ;
6.2.teisines (teises aktq netobulumas, daLnajq kaita, spragos ir kolizijos, kontroles sistemrl,

teisiniq procediiry ir priemoniq netobulumas);
6. 3. institucines (motyvacines karj eros sistemos nebuvimas);
6.4.visuomenes pilieti5kumo stoka (visuomenes poZiiirio i korupcij4 neapibreZtumas ir

prie5taringumas, piliediq pasyvumas antikorupcineje veikloje);
6.5.i5oriniq veiksniq itaka (tarptautine korupcija, susijusi su ES teikiama parama).
T.Vidines korupcij os pasirei5kimo prielaidos :

7.l.vieSqjq ir privadiq interesq konfliktq prevencija nepakankamai paremta privadiq interesq
dekl aracij q duomenq analize, rekomendacij om i s, nusi Salinimu ;

T.2.elektroninio valdymo trlkumai (nepakankamas moderniq informaciniq technologijq
naudoj imas administracinems ir vie5osioms paslaugoms teikti).

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZORVN.IhT
8.Programos tikslai:
8. I . igyvendinti veiksming4 antikorupciniq priemoni q sistem4 D arlelyje;
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8.2.Salinti prielaidas, kurios sudaro DarZelio darbuotojams pasinaudoti tarnybine padetimi
savanaudiSkiems tikslams;

8.3.uZtikrinti DarZelio veiklos viesum4 ir reagavimq i gyventojq nuomong;
8.4.pletoti antikorupcing kultur4, i antikorupcing veikl4 itraukti bendruomeng, didinti

bendruomenes p asitikej im1 D arLeliu.
9.Programos uZdaviniai:
9.l.uZtikrinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaiki korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimq

DarLelyje bei nustatli konkredius terminus;
9.2. uZtikrinti, kad bendruomenes nariams biitq sudaryta galimybe anonimi5kai pateikti

informacijq apie DarLelio darbuotojq teikiamq paslaugq kokybg, galimai korupcing veikl4, ltraukti i
korupcij os prevencij 4 bendruomeng;

9.3.informuoti apie galimas korupcines veikas ir vie5inti nustatytus korupcijos atvejus;
9.4.DarLelyje vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais.

M. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPRIEMONES

lO.Korupcijos prevencijos tikslas - korupcijos prieZasdiq, sqlygq atskleidimas ir Salinimas,
sudarant Darlelyje korupcijos prevencijos priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant juos
atriboti nuo korupciniq nusikaltimq. .{

I l.Korupcijos prevencijos priemones yra:
I I . I .korupcij os pasirei5kimo tikimybes nustatymas;
I l.2.personalo mokymas ir informavimas;
ll.3.pra5ymq del informacijos apie asmen!, siekiant! eiti arba einanti pareigas savivaldybes

D arLely je, pateikimas L ietuvo s Respubl ikos speci aliqj q tyrimq tamybai;
l l.4.dirbandiq asmenq privadiq ir viesqjq interesq derinimo uZtikrinamas DarZelyje, igyvendinat

Lietuvos Respublikos viesqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje istatym4;
ll.5.bendruomenes itraukimas i DarZelio korupcijos prevencijos programos lgyvendinim4.

Skatinti bendruomeng prane5ti apie korupcinius teises paZeidimus ar meginim4 juos daryti DarZelio
aplinkoje, sudaryti s4lygas apie tai prane5ti telefonu ar interneto rySiu. Siekti sukurti prane5imq
nagrinejimo, kaupimo, analizavimo ir reagavimo sistem4;

1 I . 6.istatymq nustatytos kitos korupcij os prevencij os priemones.

ry. PROGRAMOS TIKSLU IR UZDAVINIV VERTINIMO KRITERIJAI

l2.Programos rezultatyvumas (pasiekti tikslai ir uZdaviniai) vertinamas kiekybes ir kokybes
rodikliais:

I 2. Ldidej andiu nepakantumu korupcij ai;
l2.2.ivykd5rtq ir neivykdytq pro gramo s priemoniq skaidiumi ;
12.3 .pr o gr amos pri emoniq i gyvendinimu nustatytais terminais ;

l2.4.anoniminiq ir oficialiq prane5imq apie galimus korupcinio pobiidZio veiksmus skaidiaus ir
pranesimq, kuriuos i5tynrs pasitvirtino korupcinio pob[dZio veikos, skaidiumi;

12.5.vie5ai skelbiamq prane5imq apie korupcijos prevencijos priemones didejimu kiekvienais
programos lgyvendinimo metais;

l2.6.antikorupciniuose renginiuose dalyvavusiq asmenq skaidiumi.

V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

13.Ui: savivaldybes antikorupcines politikos igyvendinimq DarLelyje atsako direktorius. Kovos
su korupcrja progriunQ rengia, jos igyvendinimq organizuoja ir kontroliuoja Darhelio direktorius ir jo
paskirtas darbuotoj as, atsakingas uZ korup cij o s prevencij q istai goj e.



l4.Programos priemoniq vykdytoj ai yra DarZelio darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kiti
programos igyvendinimo priemoniq plane nurodyti asmenys.

l5.Priemoniq vykdytojai per vien4 menesinuo jiems priskirtos programos igyvendinimo priemones
ivykdymo termino pabaigos pateikia DarZelio direktoriui informacij4 ra5tu apie priemoniq igyvendinimo
eigq ir pasiektus rezultatus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l6.Programai igyvendinti sudaromas programos lgyvendinimo priemoniq planas, kuris nustato
korup cij o s prevencij o s priemones, vykdytoj us, vykdymo terminus.

lT.DarLelio bendruomene, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti pasitilymus
DarLelio direktoriui, del programos pakeitimo ar papildymo.

lS.AtsiZvelgiant i antikorupciniq teises aktq pakeitimus, kompetentingq institucijq ir asmenq
i5vadas ir rekomendacijas, sociologiniq tyrimq rezultatus, kit4 reik5ming4 informacij4, programa gali b[ti
keidiama, papildoma.

l9.Programa, priemoniq planas jai igyvendinti bei programos igyvendinimo ataskaita vieSai
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Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Vykdymo
terminas

Vykdytojai

2.

a
J.

4.

1.

10.

9.

6.

n

8.

Planuoti 2021-2023 m. veikla

SupaZindinti DarZelio bendruomeng su priimtais istaigos
dokumentais, susijusiais su korupcijos program air
priemoniq planu jai igyvendinti.
Teikti privadiq interesq deklaracijas

Vykdyti vie5uosius pirkimus, vadovauj anti s Lietuvo s

Respublikos VieSqjq pirkimq istatymu.

Teises aktq nustat ytatvarkainternet svetaineje skelbti
informacij 4 apie numatomus, vykdomus vie5uo sius
pirkimus bei jq rezultatus.

Vaikq priemim4 iDarLeli ir grupiq komplektavimq
vykdyti vadovauj antis stei gej o nustatyta tvarka.

Teikti informacij4 del laisvq vietq DarZelyje

Vie5ai skelbti informacijq ir nuolat j4 atnaujinti apie
teikiamas paslaugas D arLelyje.

Finansines DarZelio ataskaitas teikti vie5ai.

DarZelio biudZeto le5as naudoti pagal patvirtintas s4matas

2020 m.
gruodis

2021m.
vasaris

Kart4 per
metus

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Nuolat

Kartq per
metus ir pagal
patvirtintus
steigejo
srafikus

Antikorupcijos
komisija

Direktore

Direktore

Direktore,
Asmenys,

vykdantys pirkimus.

Ukvede ir asmuo,
atsakingas uZ

. dokumentq
patalpinim4
internetineje
svetaineje.

Direktore

Asmuo, atsakingas
uZ informacijos

teikim4

Asmuo, atsakingas
uZ informacijos

teikim4

Direktore

Direktore



l1

L2

13

T4

15.

Paramos le5as naudoti pagal parengt4 tvark4.

Vykdyti asmenll, siekiandiq eiti arba einandiq pareigas
DarZelyje, priemimo i pareigas tikrinimo tvark4,
vadovauj anti s Lietuvos Respubl iko s Korupcij os istatymu.

Planuojant istaigos veikl4 ir priimant svarbius sprendimus

i proces4 itraukti bendruomeng.

Rekomenduoti darbuotojams dalyvauti antikorupcinio
Svietimo mokymuose, renginiuose

Gavus informacij4 apie galim4 korupcing veiklq
informuoti vadov4.

Pagal poreiki

Prie5 skiriant !
pareigas

IV kefuirtis,
pagal poreiki

Kasmet

Nuolat

Direktore

Direklore

Direklore

Direktore

Asmuo atsakingas
uZ korupcijos
prevencij4.


