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ALYTAUS R. MENO IR SPORTO MOKYKLOS 2016-2019 METŲ KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Alytaus r. meno ir sporto mokyklos 2015-2019 metų korupcijos prevencijos programa
(toliau – programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos
nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos patvirtinimo“, Alytaus rajono
savivaldybės 2016-2019metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Alytaus rajono
savivaldybės tarybos

2015m. rugpjūčio 12 d. sprendimu r. K-195 ir kitais teisės aktais,

reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
2. Programa reglamentuoja Alytaus r. meno ir sporto mokyklos kovos su korupcija
tikslus ir uždavinius, bendrąsias ir specialiąsias

korupcijos prevencijos priemones bei

bendruomenės dalyvavimą, įgyvendinant šią programą.
3. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Alytaus r, meno ir sporto mokykloje .
4. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas
sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
5. Programoje sąvokos vartojamos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės
aktuose.
6. Korupcija valstybės tarnyboje kenkia demokratijai, ekonomikai ir teisės sistemai,
todėl ypač daug dėmesio turi būti skirta korupcijos apraiškų prevencijai ir neišvengiamos
atsakomybės už neteisėtus veiksmus principui įgyvendinti, būtina ugdyti visuomenės nepakantumą
šiam reiškiniui.
7. Veiksminga mokyklos antikorupcijos veikla turėtų būti skirta ne tik korupcinio
pobūdžio teisės pažeidimams užkardyti, bet ir šalinti bei mažinti sąlygas asmenims, dirbantiems
viešajame sektoriuje, turėti naudos sau, atlikti žalingus veiksmus.

8.

Programa siekiama paskatinti bendruomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti

bendruomenės paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti
glaudų mokyklos bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis,
kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendrąsias žmogaus teises ir laisves.
9. Programos pagrindinės kryptys:
9.1. korupcijos prevencija;
9.2. antikorupcinis švietimas.
10. Programa parengta 4 metų laikotarpiui.
II. MOKYKLOS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ
ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU
11. Mokyklos veiklos situacijos analizė atliekama vadovaujantis institucinio strateginio
planavimo aplinkos analizės principais ir apima išorinių ir vidinių veiksnių, grėsmių ir galimybių
analizę.
12.

Bendrosios (išorinės) korupcijos prielaidos:

12.1. socialinės ( santykinai maži valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų atlyginimai);
12.2. teisinės (teisės aktų netobulumas, dažna jų kaita, spragos ir kolizijos, kontrolės
sistemų, teisinių procedūrų ir priemonių netobulumas);
12.3. institucinės (netobuli darbuotojų priėmimo į tarnybą atrankos kriterijai,
nepakankamos vidaus ir išorės auditų apimtys);
12.4. bendruomenės pilietiškumo stoka (bendruomenės požiūrio į korupciją
neapibrėžtumas ir prieštaringumas, pasyvumas antikorupcijos veikloje).
13. Galimos vidinės korupcijos pasireiškimo prielaidos:
13.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;
13.2. nepakankama interesų konfliktų prevencija;
13.3. kitose veiklos srityse, kuriose pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymą egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
14. Programos tikslai:
14.1. įgyvendinti veiksmingą antikorupcinių priemonių sistemą visuose mokyklos
skyriuose;
14.2. šalinti prielaidas, kurios sudarytų sąlygas darbuotojams pasinaudoti tarnybine
padėtimi savanaudiškiems tikslams;

14.3. užtikrinti mokyklos veiklos viešumą ir reagavimą į darbuotojų nuomonę, darbuotojų
dalyvavimą tvarkant viešuosius mokyklos reikalus;
14.4. plėtoti antikorupcinę kultūrą, į antikorupcinę veiklą įtraukti bendruomenę ir
žiniasklaidą, didinti visuomenės pasitikėjimą mokyklos veikla.
15. Programos uždaviniai yra šie:
15.1. nustatyti mokyklos veiklos sritis, kuriose galėtų būti korupcijos pasireiškimo
tikimybė;
15.2. atlikti mokyklos veiklos antikorupcinį vertinimą;
15.3. kreiptis dėl informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas mokykloje
pateikimo;
15.4. šviesti ir informuoti bendruomenę;
15.5. įgyvendinti kitas įstatymų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.
IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI
16. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
16.1. įvykdytų ir neįvykdytų programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;
16.2. Programos priemonių įgyvendinimu nustatytais terminais;
16.3. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas
veikas skaičiumi ir jų santykiu;
16.4. renginių, straipsnių, pranešimų, seminarų ir kt. skaičiumi;
16.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi.
17. Pagrindiniu programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas
mokyklos veikla.
V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
18. Programai įgyvendinti sudaromas programos įgyvendinimo priemonių planas, kuriame
nustatomos programos priemonės, įgyvendinimo priemonių vertinimo kriterijai, laukiami rezultatai,
vykdymo laikas, vykdytojai, finansavimas.
19. Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą organizuoja Alytaus r. meno ir sporto
mokyklos direktorius, įgyvendina priemonių plane nurodytas vykdytojas. Programos įgyvendinimą
kontroliuoja Alytaus rajono savivaldybės antikorupcijos komisija.
20. Programos priemonių vykdytojas kiekvienais metais programos įgyvendinimo
priemonių plane nustatytais terminais Alytaus rajono savivaldybės Teisės skyriaus specialistui

teikia rašytinę informaciją apie programos priemonių vykdymo eigą, jų veiksmingumą ir pasiektus
rezultatus.
21. Mokyklos darbuotojai gali teikti savo pasiūlymus dėl programos ir priemonių plano
keitimo ar/ir papildymo Alytaus r. meno ir sporto mokyklos antikorupcijos komisijai.
22. Programos priemonių plane nurodytas vykdytojas nuolat teikia informaciją apie
įvykdytas priemones atsakingam mokytojui, kuris skelbia informaciją apie mokyklos įgyvendintas
antikorupcijos priemones mokyklos interneto puslapyje www.msm.daugai.lm.lt skiltyje
,,Korupcijos prevencija“.
23. Kovos su korupcija programos ir įgyvendinimo priemonių plano projektą ir jų
pakeitimo projektus (toliau – programos projektas) rengia mokytojas, kuriam priskirtos funkcijos,
susijusios su korupcijos prevencija. Programos projekto tolimesnis svarstymas teikiamas tvirtinti
mokyklos tarybai.

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS
24. Ši programa finansuojama iš savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo
šaltinių.
25. Programos priemonių įgyvendinimo finansavimas numatomas atsižvelgiant į mokyklos
finansines galimybes.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
26. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
27. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.
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