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PROFESTNTO MOKYMO CENTRO KORUPCTJOS
PREVENCTJOS 2022-2024 METU PROGRAMA

BENdRo";3KI'tYioro,
l. V5{ Tel5iq regioninio profesinio mokymo centro korupcijos prevencijos 2022-2024 metq
programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupctja 2015-2025 metq programa.
patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo l0 d. nutarimu Nr. XII-1537 ,,Del Lieturos
Respublikos nacionalines kovos su korupcija 2015-2025 metq programos pan irtinimo''.
Savivaldybes korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietur os
Respublikos specialiqiq tyrimq tamybos direktoriaus 2014 m. birZelio 5 d. isakymu Nr. 2- 1 85 ..Del
Savivaldybes korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijq patvirtinimo" ir kitais teisi:
aktais. Programa yra skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galiml,bems mazinli \-SI
Tel5iq regioninio profesinio mokymo centre (toliau - Centras).
2. Pagrindines programoje vartojamos s4vokos:
2.1. korupcija - bet koks asmentl, dirbandiq centre elgesys, neatitinkantis jiems suteiktu
igaliojimq ar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas. siekizuit
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 pobldZio nusikalstamq veikq darymo.
2.3. korupcinio pobtidZio nusikalstamos veiklos - ky5ininkavimas, tarpininko
kySininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos l'ieSojo
administravimo sektoriuje arba teikiant vie54sias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims
naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba igaliojimq vir5ijimas, piktnaudZiavimas
oficialiais igaliojimais, dokumentq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimas ar
i55vaistymas, tarnybos paslapties atsileidimas, komercines paslapties atskleidimas.
neteisingq duomenq apie pajamas, peln4 ar turt4 pateikimas, nusikalstamu b[du igyq pinigq
ar turto legalizavimas, ki5imasis ivalstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkcijas
atliekandio asmens veikl4 ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama
ar reikalaujama ky5io, papirkimo arba nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavimq ar papirkimq.
3. Programoje vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
istatyme ir kituose teises aktuose apibreZtas s4vokas. Programa parengta 3 metq laikotarpiui.
4. Programos paskirtis - uZtikrinti korupcijos prevencijos ir antikorupcinio Svietimo,
informuotumo antikorupcijos temomis sistemq, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti VSl
Tel5iq regioninio profesinio mokymo centre 2022- 2024 metais.
5. Programa siekiama aktyvinti centro bendruomenes paramq igyvendinant numatytas kovos
su korupcija priemones, pletoti glaudq bendradarrbiavim4 su kitomis Savivaldybei pavaldZiomis
istaigomis ir imonemis, nevyriausybineriris ar kitomis organizacijomis, fiziniais asmenimis, skatinti
visuomends nepakantum4 korupcijai, todel rengiamos korupcijos prevencijos priemones planuojamos
nuoseklios, visapusi5kos ir ilgalaikes.
6 Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE
7. VSI Tel5iq RPMC

teisine forma

-

-

valstybine mokymo istaiga, V5{ Tel5iq RPMC kodas - 190807514,
- Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto

vie5oji istaiga, steigejas

ministerija.

.,.

S. VSI Tel5iq RPMC korupcija galima Siose veiklos srityse:
8. 1 . formuojant darbuotojq personal4;
8.2. wirtinant darbo kruvius pedagogams;
8.3. organizuojant ir vykdant vie5qjr4 pirkimq procedtras
8.4. naudojant patiket4 valdyti turt4;
8.5. naudojant centro biudZet4.

III

SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

9. Programos tikslai:

c

9.1. siekti maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4;
9.2. uLtil<rinti skaidri4 ir veiksming4 veiklq centre;
9.3. ugdyti jaunq Zmoniq antikorupcines nuostatas, nepakandi4 korupcijos augimui pilietinq
pozicij4.
10. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdavjniai:
10.1. uZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinimq ir priemoniq plano

igyvendinimo

administravim4;

l

10.2. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai bUtq skaidrfls, atviri ir prieinami

mokyklos bendruomenei;
-sklaid4 rnokykloj e;
1 0. 3 . didinti antikorupcinio Svi'etimo
l0.4.supaZindinti moksleivius su savivaldos principais ir skatinti juos
visuomenes nariais.

.
1

btti aktyviais

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI

l. Korupcijos prevencija igyvendinama vadovaujantis

Siais principais:

11.1. teisetumo - korupcijos prevenoijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq.
I 1.2. visuotinio piivalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali bdti visi dsmenys.
1 1.3. s4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant
visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4.

V SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
I

2. Siekiami rezultatai:

12.1. didinti nepakantum4 korupcijai;
12.2. sumaiiirti korupcij os pasirei5kimo tikimybq

i

'

;

l2.3.pagerinti korupcijos prevencijos organizavimq centre;
12.4 . padidinti visuomenes pasitikej im4 centru;
13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
13.1 . parengtq naujq ir atnaujintq kbrupcijos prevencijos programq ir igyvendintq
Programos priemoniq skaidiaus pokytis;
13.2. ivykdytq programos igyvpndinimo plano priemoniq skaidius;
13.3. atliktq korupcijos pasirei5kimo tikimybes vertinimq skaidius;
13.4. asmenq, pranesusiq apie korupcijos pobfidZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis;
13.5. oficialiq prane5imq apie.itariamus paZeidimus ir i5tirtq paZeidimq santykis;

13.6. organizuotq seminan; mokymq

ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.

14. Kiekviena konkreti Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal

Programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VI SK\TRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
15. UZ Programos igyvendinim4 atsakingas Centro direktoriaus isakymu paskirtas asmuo,
atsakingas uZ Programos i.glvendinimo organizavimqir u?korupcijos prevencij4 ir

kontrolg.
16.Ur,konkrediq Programos priemoniq igyvendinimqpagalkompetencij4 atsako priemoniq
plane nurodyti vykdytoj ai
17. Programos ir jos priemoniq igyvendinirno plano projekt4 rengia Centro asmuo,
atsakingas uZ korupcijos
:
18. Centro prevencijos progr4m4 tvirtina Centro direktorius

prevencijq.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIQS NUOSTATOS
igyvendinimo priemoniq planq.
20. UZkonkrediq Prograrnos priemoniq igyvendihim4 atsako priemoniq plane nurodyti
vykdytojai
21. Programa isigalioja nuo 2022 m' sausio 3 dienos.
22. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainej e i*.&.@glg1.Uryt4g&
19. Programa igyvendinama pagal Programos

