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PLUNGES R. DrDVYCrtT n.tUCr,LFUNKCrO CENTRO 2020 * 2022 METU
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENI}ROSIOS NUOSTATOS

1. Plunges r. Didvydiq daugiafunkcio centro korupcijos prevencijos programa (toliau -
Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems maZinti Plunges r.

Didvydiq daugiafunkciame centre (toliau - mokykla)
2. P agrindines programoj e vartoj amos s4vokos :

korupcija - bet koks asmenq, dirbandiq mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems

suteiktq igaliojimq ar teises aktuose numatl'tq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas,

siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygtl atskleidimas ir Salinimas

sudarant ir igyvendinant tam tikry priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims, siekiant

atgrasinti nuo korupcinio pobfrdZio nusikalstamq veikq darymo.
3. Programos paskirtis intensyvinti korupcijos prevencij4, Salinti prielaidas

korupcijai atsirasti ir plisti mokykloje. Programa pades vykdy.ti krypting4 korupcijos prevencijos

politik4, uitikrinti skaidresng, veiksmingesng ir viesesng mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal

darbo sutartis, veikl4.
4. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir

informavimas.
5. Programa grindZiama korupcijos prevencija, visuomenes ir mokyklos darbuotojq

antikorupciniu Svietimu ir molq,rnu, siekiant kompleksi5kai Salinti Sio neigiamo socialinio rei5kinio
prieZastis ir s4lygas

6. Programa parengta 2 metq laikotarpiui.

tt. SITUACIJOS ANALTZE

7. Didvydiq daugiafunkciame korupcija galima Siose veiklos srityse:

7. 1. formuo.yant darbuotojq personal4;
7.2. oryanizuojant ir vykdant vie3qiq pirkimq proceduras;

trI. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

8. Programos tikslai:
8.1. atskleisti korupcijos prieZastis, s4lygas korupcijai pasireik5n ir jas Salinti;

8.2. uZtikrinti vieium4 ir skaidrum4 priimant sprendimus,
8.3. maZinti korupcijos prielaidas teikiant paslaugas.

8.4. supaZindinti asmenis su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakanturn4

korupcijos aprai5koms
9. Korupcijos prevencijos tikslams pasiekii numatomi uZdaviniai:



9.1. uitikrinti veiksming4 ir krypting4 ilgalaiki korupcijos prevencijos priemoniq

igyvendinim4 mokykloj e,

9.2. siekti, kad visrl sprendimq priemimo procesai b{itq skaidrtis, atviri ir prieinami
rnokykios ben<iruomenei ;

9.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 mokykloje ir skatinti mokyklos
bendruomeng isitraukti i antikorupcing veikl4;

ftr. PROGRAMOS IGYVENDINTMAS

10. UZ konkrebiq Programos priemoniq igyvendinimq pagal kompetencij4 atsako
priemoniq plane nurodyti vykdytojai.

11. Programos ir jos priemoniq fgyvendinimo plano projekt4 trims metams rengia
asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencrj4.

12. Mokyklos prevencijos program4 tvirtina mokyklos direktorius savo lsakymu.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

i3. Programa igyvendinama pagal Programos igyvendinimo priemoniq plan4.

I 4. Ur. konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 atsako priemonir4 plane nurodyti
vykdytojai..

i 5. Programa skelbiama mokyklos-darZel io svetainej e www. didvyciumd. lt.


