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I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Elektrenq lopSelio-darZelio ,,Pasaka" (toliau - istaiga) korupcijos prevencijos programos
(toliau - Programos) tikslas - atskleisti ir Salinti prieZastis bei prielaidas korupcijai istaigoje

J atsirasti ir plisti.
2, Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu

(Zin..2002,Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa,
(Lin.,2002, Nr.10-355; 2009,Nr.60-2346,2015-03-10 NT.XII-1537), Lietuvos Respublikos
Seimo nutarimu,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su korupcija programos
patvirtinimo" pakeitimo (Zin,,2011.Nr,77-3727), Elektrenq savivaldybes tarybos 2016-04-27
sprendimu Nr, V.TS-76 patvirlinta Elektrenq savivaldybes 2016-2018 metq korupcijos
prevencijos programa ir jos igyvendinimo priemoniq planu, kitais teises aktais
reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4.

3. Programa siekiama vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, o programos

igyvendinimo priemonemis siekiama uztikrinti skaidresng, veiksmingesng ir vieSesng istaigos
darbuotojq veikl4.

4. Sioje programoje numatytos priemones yra Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su
korupcija dalis.

5. Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas, sudarant ir
igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobDdZio nusikalstamq veikq darymo.

korupcij ai igyvendinant numatytas korupcij os prevencij os priemones.

II. SITUACIJOS ANALIZE
7. lstaiga - [Jlektrenq savivaldybes biudZetine jstaiga, savo veikl4 grindZia vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, BiudZetiniq istaigq ir kitais istatymais, patvirtinta
Apskaitos politika, Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro isakymais, Elektrenq
savivaldybes tarybos sprendimais, Elektrenq savivaldybds mero potvarkiais ir administracijos
direktoriaus isakymais ir kitais teises aktais.

8. {staigos interneto svetaineje ir Centrineje viesqjq pirkimq tarnybos informacineje sistemoje
skelbiama planuojamq metiniq pirkinrq suvestine, prekiq pirkimo atskaitos, supaprastintq
maZos vertes vie5qjq pirkimq taisykles.

9, fstaigos interneto svetaineje skelbiamos biudZeto vykdymo ataskaitq rinkiniais, finansiniq
ataskaitq rinkiniai ir darbo uZmokestis.

10. {staigos bendruomene informuojama apie metini biudZet4, surinktas biudZetines istaigos
pajamas ir jq panaudojim4.



III. KORUPCIJOSPREVENCIJOSPRINCIPAI
I l. Korupcijos prevencijos programa igyvendinama vadovaujantis Siais principais:

1 1.1, teisetumo - korupcijos prevenci jos priemones f gyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq bei uZtikrinant pagrindiniq

Zmogaus teisiq ir laisviq apsaug4;

I1.2. visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali blti visi istaigos
darbuotojai;
11.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant kitam kitoki4 pagalbq
1 1.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas nuolat

tikrinant ir perZi[rint korupcij os prevencij os priemoniq igyvendinimo rezultatus.

IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI
8. Tikslai:

8,1. Salinti prielaidas, sudarandias s4lygas korupcijai atsirasti istaigoje;
8.2. sukurti ir igyvendinti veiksmingE ilgalaikiq antikorupciniq priemoniq

sistem4, skatinandi4 pletoti rySius tarp istaigos administracijos, darbuotojq,
bendruomenes, prielaidas pasinaudoti tarnybine padetimi;

8.3. pletoti antikorupcing kult[r4, siekiant padidinti visuomenes pasitikejim4
ugdymo istaiga.

9. UZdaviniai :

9.1, uZtikrinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaikg korupcijos prevencijos
priemoniq i gyvendinim4;

9.2. nustatyti veiklos sritis, kuriose yra didele korupcijos pasireiSkimq tikimybe;
9.3. itraukti ikorupcijos prevencij4 istaigos bendruomeng, ugdyi bendruomends

nariq pilietini s4moningumq ir nepakantum4 korupcijai;
9.4. didinti vieSqjq pirkimq organizavimo ir atlikimo vieSum4, skaidrum4 ir

kontrole.

V. KORUPCIJOS ATVEJIJ TYRIMAS
10. Apie korupcinio pobDdZio nusikalstamas veikas darbuotojai prane5a {staigos asmeniui atsakingam

uZ korupcijos prevencij4 ir kontrolg.
11. Gautus skundus, praSymus, pareiSkimus del korupcijos fstaigoje analizuoja, tiria, vertina, rengia

sillymus direktorius arba asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencrj4 ir kontrolE.

VI. PROGRAMOS IGYVENDINIMAS
12. Programa vykdoma pagal programos igyvendinimo priemoniq plan4, kuris nustato igyvendinimo

priemones, laik4, atsakingus asmenis.
13. Program4 vykdo visi Elektrenq lop5elio-darZelio ,,Pasaka" darbuotojai.
14. Programos plano priemones istaigoje igyvendina asmenys, ira5yti I programos priemoniq plan4.

VII. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
15. ]staigos direktorius su programa sr-rpaZindina visus darbuotojus.
16. Programa skelbiama istaigos interneto puslapyje.
17. Programa ir jos priemoniq planas gali bDti tikslinami.
18. UZ programos igyvendinim4 atsakingi asmenys, nesilaikantys programoje nustatytq reikalavimq,

atsako pagal galiojandius Lietuvos Respublikos teises aktus.


