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MAZEIKIV VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS
KORUPCIJOS PREYENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. MaZeikiq Vytauto Klovos muzikos mokykla (toliau - mokykla) korupcijos
prevencijos programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos nespu6ntos torupc1o,
prevencijos istatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015;1025 metq
programa ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais korupcijos prevencijos vei[q.

2. Pagrindines programoj e vartojamos s4vokos:

Korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq igaliojimqar teises aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio eigesio skatinimas, siekiant ,ruud6, ,uu *
kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

Korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir
igyvendinant tam tikry priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobtidZio nusikalstamq veikq darymo.

Korupcinio pobiidZio nusikalstamos veikos - kySininkavimas, tarpininko ky5ininkavimas,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viesojo administravimo sektoriuje arba
teikiant vieS4sias paslaugas siekiant sau ar kitierns asmenims ,uudo.r piktnaudZiavimas tarnybine
padetimi arba igaliojimq vir5ijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumeniq ar
matavimo priemoniq suklastojimas, sukdiavimas, turto pasisavinimur * lssruiitymas, tamybos
paslapties atskleidimas, komercines paslapties atskleidimas, neteisingq duomenq apie pajamas,
pelnq ar turt4 pateikimas, nusikalstamu budu igytq pinigq ar turtJ legalizavimas, tiSimsis Ivalstybes tarnautojo ar vie5ojo administravimo funkiijas atliekandio u-r-.r, veikl4 ar kitos
nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kySio, pupirli,,o *bu
nuslepti ar uZmaskuoti ky5ininkavim4 ar papirkim4.

3. Programos tikslas uZtikrinti korupcijos prevencij4 mokykloje, siekti
kompleksi5kai Salinti neigiamas s4lygas, skatinandias t<orupci;os atsiradima, ri.tti asmenis atriboti
nuo korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq darymo Uei titq veiksmq, iiurie didinu torup.i.;o,
sklaid4 mokykloje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomeng reiksti neput *tu-akorupcijai, sustiprinti visuomenes param4 korupcijos prevencijos priemonems igyvendinti,uZtikrinti glaudesni mokyklos, bendradarbiavim4 iu vyriausybinemis ir nevyria.rsybinemis
organizacljomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitaibendias Zmogaus teises ir laisves.

II SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

4. Programos tikslai:
4.1. lgyvendinti veiksming4 antikorupciniq priemoniq sistemq MaLeiloq Vytauto

Klovos muzikos mokykloje;
4.2. Salinti prielaidas, kurios sudaro darbuotojams galimybg pasinaudoti tarnybine

padetimi savanaudi5kiems tikslams;



4.3. uitikrinti mokyklos veiklos viesum4 ir reagavim4 i gyventojq nuomong;

5. Programos uZdaviniai:
5.1. uZtikrinti veiksming4 ir ilgalaiki korupcijos prevencUos priemoniq plano

igyvendinim4;
5.2. uztikinti, kad gyventojams butU sudaryta galimybe anonimi$kai pateikti

informacij4 apie mokyklos darbuotojq teikiamq paslaugq kokybg, galimai korupcing veikl4;
5.3. vieSinti informacrj4 apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos

atvejus.

III SKYRIUS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONES

6. Korupcijos prevencijos priemon6s yra:
6.1. Lietuvos Respublikos vieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybineje tarnyboje

istatymo nuostatq vykdymas;
6.2. visuomenes itraukimas i korupcijos Programos igyvendinim4. Skatinti

bendruomeng pranesti apie korupcinius teises paZeidimus ar meginim4 juos daryti mokyklos
aplinkoje, sudaryti s4lygas apie tai pranesti telefonu ar interneto ry5iu. Siekti sukurti praneSimq
nagrinej imo, analizes sistem4.

IV SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

7.UZ savivaldybes antikorupcines politikos igyvendinimq mokykloje atsako
direktorius.

8. Kovos su korupcija programq rengia, jos igyvendinim4 organizuoja ir kontroliuoja
mokyklos direktorius ir jo paskirti darbuotojai, atsakingi uZ korupcijos prevencij4 mokykloje.

9. Programos priemoniq vykdytoj ai yra mokyklos darbuotoj ai.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Programai igyvendinti sudaromas programos igyvendinimo priemonig planas,
kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, vykdytojus, vykdymo terminus, laukiamus
rezultatus, igyvendinimo vertinimo rodiklius.

11. Mokyklos bendruomend, visi suinteresuoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali teikti
pasiiilymus mokyklos direktoriui del programos papildymo ar pakeitimo.

12. Programa, priemoniq planas jai igyvendinti bei progftrmos fgyvendinimo ataskaita
skelbiami vieSai.

MAZEIKIU VYTAUTO KLOVOS MUZIKOS MOKYKLOS KORUPCIJOS
PRE,VENCIJOS PROGRAMOS IGYVENDINIMO PRIEMONIU PLANAS

Eil.
Nr.

Priemones pavadinimas Vykdytojas Vykdymo laikas Laukiamas rezultatas

1 Sudaryti galimybg pateikti
gyventoj ams anonimines
anketas apie aptarnavimo
kult[r4, suteiktq paslaugq
kokybg, galimas korupcinio
pobldZio aprai5kas mokykloie.

Administracija nuolat Bus nustat5rtos galimos
korupcijos pasirei5kimo
sritys



Nagrineti skundus del
mokyklos darbuotojq veiklos,
esant korupcijos pasirei5kimo
rizikai.

Administracija Padides pasitikejimas
mokyklos veikla, vykdant
antikorupcines priemones

Informuoti visuomeng apie
nustatytas korupcij os aprai5kas
ir priimtus sprendimus.

Gavus
informacij4

Padides pasitikejimas
mokyklos veikla, vykdant
antikorupcines priemones,
darbuotojai ir kiti asmenys
bus skatinami praneiti apie
pasitaikandius korupcijos

Direktorius


