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VISAGINO PAGALBOS MOKINIUI, MOKYTOJUI IR MOKYKLAI CENTRO
KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2016_2018 METU PROGRAMA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro (toliau - VPMMMC)
korupcijos prevencijos 20161018 m. programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos istatymu Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos
nacionalines kovos su korupcij a 20152025 metq programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-1537 ir kitais teises aktais reglamentuojandiais
korupcij os prevencij os veikl4.

2. Programa siekiama vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, o Programos
igyvendinimo priemonemis siekiama uZtikrinti skaidresng, veiksmingesng ir viesesng VpMMMC
darbuotojq veikl4.

:. Sioje Programoje numatytos priemones yra Lietuvos Respublikos nacionalines
kovos su korupcija dalis.

4. Programa grindliama teises aktuose nustatytomis korupcijos prevencijos
priemondmis, visuomenes ir savivaldybes darbuotojq antikorupciniu Svietimu, mokymu" ir
informavimu.

5. Programa nustato pagrindinius VPMMMC kovos su korupcija tikslus ir uZdavinius,
korupcijos prevencijos subjektus bei jq teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje ir
re glamentuoj a korupcij os prevencij os priemoniq taikym4.

6. Korupcija kenkia demokratijai, ekonomikai ir teises sistemai, todel ypad daug
demesio turi buti skirta korupcijos apraiSkq prevencijai ir nei5vengiamos atsakomybes uZ neteisetus
veiksmus principo igyvendinimui, bfltina ugdyti visuomenes nepakantum4 Siam reiSkiniui.

7. Korupcinio pobldZio nusikalstama veika yra 5i: ky5ininkavimas, tarpininko
kySininkavimas, papirkimas, kita nusikalstama veika, jei ji padaryta viesojo adminisiravimo
sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas, siekiant sau ar kitiems asmenims naudos.
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais
igaliojimais, dokumentq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar iSsvaistymas, tarnybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas,
peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu budu igytq pinigq ar turto legalizavimas, kiSimasis I
valstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kita
nusikalstama veika, kai tokias veikos padarymu siekiama ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba
nuslepti ar uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.

II. SKYRIUS
APLINKOS ANALIZE

8. Korupcija yra vienas i5 pavojingiausiq socialiniq rei5kiniq, keliantis gresmE
Zmogaus teisems, demokratijai ir teisinei valstybei, i5kreipiantis socialini teisingum4, konkurencijq,
verslo sElygas, maZinantis ekonomikos augim4, keliantis pavojq valstybes valdymui, valstybes ir
savivaldybes institucijq ir istaigq stabilumui ir visuomenes moralei. Korupcijai ivertinti pasitelkiami
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sociologiniai ir ekspertiniai vertinimo bldai ir tyrimai, tadiau net ir jie ne visada atskleidZia
korupcijq visais imanomais aspektais, nes tai - latentinis rei5kinys.

9. Korupcija pirmiausia sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir reglamentavimo
mastu, sprendimq diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Priimamq sprendimq
proceso vie5umas ir galimybe dalyvauti Siame procese neretai padeda veiksmingai sumaZinti
korupcij4, nes vie5umas, kaip viena i5 kovos su korupcijq priemoniq, yra nukreipiama ne i
korupcijos padarinius, o ijos prielaidas.

III. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UZOA,VINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

10. Programos tikslas - uZtikdnti VPMMMC 2012-2014 metq korupcijos prevencijos
programos tEstinum4, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti istaigoje.

1 1. Pagrindiniai programos uZdaviniai:
1 1.1. didinti VPMMMC veiklos vie5umE ir sprendimq priemimq skaidrum4;
1 1.2. diegti ir igyvendinti antikorupcinio ugdymo programas;
1 1.3 sukurti tinkam4 ir veiksming4 korupcijos prevencijos VPMMMC organizavimq.

igyvendinim q, prieliirE ir kontrolg;
11.4 didinti VPMMMC darbuotojq teisini s4moningumq ir atsakingum4, kelti

personalo kvalifi kacij 4 korupcij os prevencij os srityj e.

12. Programos efektyvumas vertinamas pagal Siuos kriterijus:
12.1 igyvendintq Programos priemoniq skaidiq;
12.2 iki nustatytq terminq igyvendintq priemoniq skaidiq;
12.3 anoniminiq ir oficialq prane5imq apie galimas korupcinio pob[dZio veikas

teikiant skaidiaus pokyti.
13. Programos uZdaviniai vertinami pagal nustatytus laukiamo rezultato kriterijus.

Programos priemones vertinamos pagal jq igyvendinimo bDklE.

IV. SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS, VERTINIMAS, KONTROLE, KEITIMAS

14. Programos uZdaviniams fgyvendinti ir tikslams pasiekti sudaromas VPMMMC
korupcijos prevencijos programos igyvendinimo 2016-2018 metais priemoniq planas (priedas),

kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jq igyvendinimo terminus bei vykdytojus.
15. Programos igyvendinimo kontrolg vykdo direktoriaus isakymu paskirtas

atsakingas asmuo.
16. Korupcine situacija vertinama bei korupcijos prevencijos priemoniq planas

perZifirimi kas trys metai. Esant butinybei, Programa gali buti papildoma.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATUS

17. Programa yra neatsiejama VPMMMC strateginio veiklos plano dalis.
18. Programa ir Programos igyvendinimo priemoniq planas skelbiami VPMMMC

interneto svetaineje.


