
KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MENU MOKYKLOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MEI\U MOKYKLOS KORUPCIJOS
pREVENCIJoS rvARKos apnaSo rR KELMES ALGIRDo LrpEIKos
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2020_2022 METAMS TVIRTINIMO

2020 m. vasario 6 d. Nr. V - 13

Kelme

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencij os2002 m. geguZes 28 d. Nr. IX-

904 istatymu irjo pakeitimais,

l.Tvirtinu KelmesAlgirdoLipeikosmenqmokykloskorupcijosprevencijostvarkos

apraS4 ir Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos Korupcijos prevencijos program4 2020-2022

metams.

2.S k i r i u Beat4 Pralgauskieng, pavaduotoj4 ugdymui2020-2022 m. atsakinga uZ korupcijos

programos priemoniq plano vykdym4 ir kontrolg.

3.L ai k a u netekusiu galios Kelmes Algirdo Lipeikos Menq mokyklos direktoriaus2}lT m.

spalio 12 d. isakym4 Nr. V-154 ,,Del Kelmes Algirdo Lipeikos menr+ mokyklos korupcijos

prevencijos tvarkos apraSo ir Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos korupcijos prevencijos

programos 2017 -2019 metams tvirtinimo".

PRIDEDAMA. Patvirtintas Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos korupcijos prevencijos

tvarkos apra5as ir Kelmes Algirdo Lipeikos menl+ mokyklos Korupcijos prevencijos programa 2020-

2022metams.

Direktore /Asta Bardiauskiene



PATVIRTINTA
Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos
direktoriaus
2020 m. vasario 6 d. isakymu Nr. V-13

KELMES ALGIRDO LIPEIKOS MENU MOKYKLOS
KORUP CIJO S PREVENCIJO S PRO GRA M A 2020_2022 METAMS

I SKYRIUS
BENDROS NUOSTATOS

1. Korupcijos prevencijos programos (toliau - Programa) misija - Salinti prielaidas korupcijai
Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokykloje plisti.

2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos respublikos Korupcijos prevencijos istatymu,
Lietuvos respublikos nacionaline kovos su korupcij aprograma. Kelmes ,uiorro savivaldyb.r turybot
sprendimu ,,Ddl Kelmes rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 2020)022 metqprogramts ir
Kelmes rajono savivaldybes korupcijos prevencijos 2020-2022 mett4 programos lgyvendinimo
priemoniq plano patvirtinimo".

3. Programoje vartojamos s4vokos:
3.1. korupcija - bet koks asmenr+, dirbandiq istaigoje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktq

igaliojimq ar teises aktuose nustatytq elgesio standartq, ar kitokio elgesio skatinimas, siekiant
naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

3.2. korupcinio pobtidiio nusikalstama veika ky5ininkavimas, papirkimas, kita
nusikalstama veika, jei ji padaryta teikiant vie54sias paslaugas bei siekiant naudosiuu a, kitiems:
piktnaudZiavimas tarnybine padetimi at oficialiais igaliojimais, dokumentq klastojimas,
sukdiavimas, turto pasisavinimas ar i5svaistymas;

3.3' korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir
igyvendinant tam tikrq priemoniq sistemq, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo
korupcinio pobfldZio nusikalstamq veikq darymo.

4. Kitos vartojamos sqvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos istatyme ir
kituose teises aktuose apibreLtas s4vokas.

5. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti skaidresng,
veiksmingesng ir vieSesng Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos darbuotojq, dirbandiq pugri
galiojandias darbo sutartis, veikl4.

6. Programos strategines kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis Svietimas.
7. Programos igyvendinim4 koordinuoja ir kontroliuoja Kelmes Algirdo Lipeikos menq

mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo.
8. Programa parengta 3 (trU$ metq laikotarpiui.

II SKYRIUS
KORUPCIJOS PASIREISKIMO GALIMYBE

9. Veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasirei5kimas:
9.1. vaikq priemimas i Algirdo Lipeikos menr+ mokyklos ugdymo grupes;
9.2. le5q, deleguotq i5 valstybes, savivaldybes biudZeto, Europos sqjungos struktlriniq fondq,

tevq I,2 o/o pajam4 tikslinis panaudojimas;
9.3. vie5ieji pirkimai;
9.4. paLeidimq nustatymas, protokolq surasymas ir nuobaudq skyrimas.



III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

10. Programos tikslai:
10.1. ai5kintis galimas korupcijos pasirei5kimo prieZastis ir jas Salinti;
10.2. uZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 istaigoje.
11. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi programos uZdaviniai:
11.1. uZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4 ir administravim4;
11.2. siekti, kad sprendimq priemimo procesai b[tq skaidr[s, atviri ir prieinami visai

bendruomenei;
11.3. didinti antikorupcinio Svietimo ir antikorupcines kult[ros sklaid4.

IV SKYRIUS
KORUPCIJOS ATVEJU TYRIMAS

12. Sudaryti sqlygas darbuotojams pranesti Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos
atsakingam uZ korupcijos prevencijE bei kontrolg asmeniui apie itarimus del galimos korupcinio
pob[dZio nusikalstamos veiklos.

13. Tirti ir analizuoti gaunamus skundus, pra5ymus, pareiSkimus, vertinti ir rengti sitlymus del
korupcij os prevencij os priemoniq igyvendinimo tobulinimo.

V SKYRIUS
PROGRAMOS IGYVENDINIMAS

14. Programos uZdaviniams igyvendinti sudaromas korupcijos prevencijos planas, kuris nustato
priemones, jq vykdymo terminus bei vykdytojus. Planas neatskiriama programos dalis.

15. Program4 vykdo visi fstaigos darbuotojai.
16. Programos igyvendinimo prieLiirq vykdo asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencij4 ir

kontrolg.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1 7. Pro grama i gyvendin ama p agal priemoniq plan4.
18. UZ konkrediq priemoniq igyvendinim4 atsako priemoniq plane nurodyti vykdytojai.
19. Programa isigalioja nuo 2020 m. vasario 6 d. direktoriaus isakymu.
20. Programa skelbiama interneto svetaineje
2l.Korupcine situacija vertinama bei priemoniq planap perZitrimi kas treji metai. Esant

bttinybei, programa gali bfti papildoma.



PATVIRTINTA
Kelmes Algirdo Lipeikos menq mokyklos
direktoriaus
2020 m. vasario 6 d. isakymu Nr. V_13

2020-2022 METU KORUPCIJO S PREVENCIJO S pRO GRAMO S IGYVENDINIMO
PRIEMONIU PLANAS

Eil.
Nr. Priemones pavadinimas Vykdymo

laikas Vykdltojai Numatomi rezultatai
1 SupaZindinti darbuotojus su

korupcij os prevencij os
programa.

2020 m.
vasario men.

Direktoriaus
pavaduotojas
ugdymui

100 % vykdomas
mokyklos
bendruomenes nariq
informavimas.

2. Paskirti asmenis, atsakingus uZ
korupcijos programos,
priemoniq plano vykdym4 ir
kontrolg.

2020 m.
vasario men.

Kelmes Algirdo
Lipeikos menr+
mokyklos taryba

UZtikrintas planingas
darbas.

a
1 Patvirtinti mokyklos

Korupcij os prevencij o s

programg ir jos igyvendinimo
priemoniq planq 2020-2022 m

2020 m.
vasario mdn.

Direktorius UZtikrintas planingas
darbas.

4. Mokyklos interneto puslapyj e
skelbti Korupcij os prevencij os
program? ir jos igyvendinimo
priemoniq plan4.

2020 m.
vasario mdn.

Direktorius,
pavaduotojas
ugdymui

UZtikrinamas
vie5umas, pateikta
informacija kur
kreiptis, susidDrus su
korupcinio pobDdZio
veikomis.

5. Mokyklos interneto puslapyj e
skelbti planuoj amq pirkimq
suvestines, kit4 privalom4
skelbti informacij 4 apie
vie5uosius pirkimus ir paramos
panaudojim4, tarpiniq ir
metiniq finansiniq ataskaitq
rinkinius.

Nuolat Direktorius,
pavaduotojas
fikio reikalams,
vyr. buhaltere

UZtikrinamas vie5qjq
pirkimq, mokyklos
biudZeto viesumas.

6. Mokyklos meting flking-
finansing veiklos ataskait4
teikti mokytojq tarybai ir
mokyklos taryba|

Kasmet Direktorius,
vyr.'buhaltere

UZtikrinamas
mokyklos biudZeto
vie5umas.

7. Nagrineti gautus skundus,
prane5imus ar kitais btdais
gautq informacij4 del galimq
korupcijos atvejq.

Esant
b[tinybei

UZ korupcijos
prevencij4
mokykloje
atsakingas
asmuo

MaZes korupcijos
galimybe istaigoje.

8. PerZilreti darbuotojq
pareigybiq apraSus ir, esant
butinybei, itraukti
antikorupciniu poZi[riu
svarbias nuostatas bei

Kasmet IV
ketvirtyje

UZ korupcijos
prevencij4
mokykloje
atsakingas
asmuo

ApibreZtos
antikorupcines
nuostatos bei teisines
atsakomybes
priemones didins



atsakomybes priemones. darbuotojq
atsakomvbe.

9. Mokyklos interneto puslapyj e

vie5ai skelbti informacij4 apie
laisvas darbo vietas.

Esant
laisvoms
darbo
vietoms.

Direktorius UZtikrinamas
vielumas.


