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KALVARIJOS MENO Ⅳ10KYKLOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAⅣ lA

I BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalvarijos meno mokykla (toliau - Mokykla) kovos su korupcija programa (toliau -
programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos fstatymu,
Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2015 m. kovo 10 d. Nr. XII-1537 ,,Del Lietuvos Respublikos nacionalines kovos su
korupcija 2015-2025 metq programos patvirtinimo", Korupcijos rizikos analizds atlikimo tvarka,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 164 ,,Del
korupcijos rizikos analizes atlikimo tvarkos apraSo patvirtinimo" ir kitais teises aktais
reglamentuojandiais korupcijos prevencijos veikl4.

2. Pagrindinds programoj e vartoj amos s4vokos:
2.1. korupcrja - viena i5 nacionaliniq gresmiq valstybei ir vienas i5 pavojingiausiq

socialiniq rei5kiniq, keliantis gresmg Zmogaus teisems, demokratijai ir teisinei valstybei,
i5kreipiantis socialini teisingum4, s4zining4 konkurencij4, verslo s4lygas, maZinantis
ekonomikos augim4, keliantis pavojq valstybes valdymui, valstybes ar savivaldybiq istaigq
stabilumui ir visuomends moralei. Korupcija sietina su pernelyg dideliu biurokratijos ir
reglamentavimo mastu, sprendimq diskrecijos ir atskaitingumo pusiausvyros nebuvimu. Korupcija
yra latentinis rei5kinys, o korupcinio pobudZio teisds paZeidimq poveikis ivairioms ekonomikos ir
socialinems sritims paprastai i5rySkeja tik veliau, susidflrus su korupcijos pasekmemis.

2.2. korupcijos prevencija - korupcijos prieZasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas
sudarant bei igyvendinant atitinkamq priemoniq sistem4, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobldZio nusikalstamq veikq darymo.

3. Programos paskirtis - didinti korupcijos prevencij4, Salinti prielaidas korupcijai atsirasti
ir plisti Mokykloje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4, uZtikrinti
skaidresng, veiksmingesng ir vieSesnE Mokyklos darbuotojq veikl4, pades siekti, kad bltq
netrukdoma teikti kokybi5kas paslaugas, priklausandias Mokyklai pagal istaigos nuostatus.

II. KORUPCIJOS PRE\TENCIJOS PRINCIPAI

4. Korupcij os prevencij a igyvendinama vadovaujantis Siais principais:
4.1. Teisetumo - korupcijos prevencijos priemon6s igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq;
4.2. Visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali blti visi asmenys;
4.3. S4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant

visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitoki4 pagalb4;

4.4. Pastovumo korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas
nuolat tikrinant ir perZi[rint korupcijos prevencijos priemoniq igyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiDlymus del atitinkamq priemoniq veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagai savo
kompetencij4 igaliota igyvendinti tokius pasiulymus.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

5. Programos tikslas - analizuoti, i5ai5kinti ir Salinti korupcijos Mokykloje prielaidas,
uZtikrinti skaidresng ir veiksmingesng Mokyklos bei jo darbuotojq veikl4.



6. Programos uZdaviniai:
6.1. uZtikrinti efektyvq korupcijos prevencijos priemoniq plano igyvendinim4 ir taikym4

bei numatytq priemoniq administravim4 ir kontrolq;
6.2. ugdyti antikorupcing kultlr4;
6.3. siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai bUtq skaidrus, atviri ir prienami

Mokyklos bendruomenei, skatinti bendruomeng aktyviai dalyvauti Mokyklos savivaldoje;
6.4. uilrl<rinti, kad kuo greidiau bltq nustatomi ftariami korupciniais teises paZeidimais

asmenys ir igyvendinamas neiSvengiamos teises paZeidejq teisines atsakomybes principas;
6.5. uZtikrinti Mokyklos administravimo ir vieSqjq paslaugq skaidrum4, atvirum4, teisiniq

ir antikorupciniq principq laikym4si; visokeriopai ginti visuotinai pripaZistamas Zmogaus teises ir
laisves;

6.6. skatinti glaudesni Mokyklos bendradarbiavim4 su kitomis institucijomis,
organizacij omis bei visuomene;

6.7. atskleisti korupcijos pasirei5kimq, ji pastebeti ir pa5alinti;
6.8. teikti informacij4 Mokyklos mokiniams apie korupcijos pasirei5kim4;
6.9. teikti informacij4 Mokyklos bendruomenei, kokiq veiksmq imtis pastebejus

korupcij os pasirei5kim4.

IV. SITUACIJOS ANALIZE

7. Mokykla - Savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos istatymais, Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Mokyklos
nuostatais, Savivaldybes administracijos direktoriaus, Mokyklos direktoriaus isakymais.

8. Vykdomos Svietimo programos - muzikinio, choreografinio ir dailes ugdymo
programos.

9.Mokiniai i Mokykl4 priimami Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimu ,,Del
priemimo mokytis i Kalvarijos meno mokykl4 tvarkos nustatymo".

10. Direktorius teikia gyventojq turto ir pajamq deklaracijas istatymq nustatyta tvarka.

V. KORUPCIJOS PRIELAIDOS

1 1. Korupcijos Mokykloje prielaidos:
1 1.1. pilietiSkumo stoka, visuomeneje nepakanka teisingo supratimo, kas yra paZeidimq

nustatymas, protokolq suraSymas ir nuobaudq skyrimas;
1 1.2. efektyvus biudZeto, paramos ir labdaros, kitq pajamq panaudojimas;
1 1 .3. mokesdiq administravimas;
1 1.4. formuojant darbuotojq personal4;
11.5. igyvendinant teises aktais pavestas funkcijas ir komplektuojant ugdymo grupes;
14.6. organizuojant ir vykdant vieSqjq pirkimq proced[ras;
I 1.7. teikiant ir skiriant Mokyklos darbuotojams lengvatas (kompensacijas, paSalpas) ir

atliekant kitas vie5ojo administravimo ir paslaugq teikimo funkcijas.

\rI. KORUPCIJOS PRE\TENCIJOS PRIEMONES

12. Kontroles ir prieZilros r,1,kdymas.
13. Atsakomybes nei5vengiamumo principo taikymas uZ Mokyklos veiklos padarytus

nusiZengimus, susijusius su korupcija.
14. Vie5qjq ir privadiqjq interesq derinimas, uZtikrinimas, kad priimant sprendimus

pirmenybes bltq teikiama vie5iesiems interesams, siekti priimamq sprendimq nesaliSkumo ir
uZkirsti keli4 korupcijai ir apgaulei Mokyklos veikloje.

15. Nustatytq galiojandiq tvarkos normU paZeidimq tyrimas.



16. Prane5imq, skundq, informacijos, susijusios su korupcija, tikrinimas ir priemoniq
taikymas;

1 7. Savo kompetencijos nevir5ijimas.
18. Problemq iSankstinis nuspejimas ir pa5alinimas.
19. Mokyklos darbuotojq supaZindinimas su korupcijos prevencijos politika.
20. Atliekamos veiklos ir sudaromq sandoriq dokumentavimo reikalavimq laikymasis.
21. Mokyklos kontrolg vykdandiq institucijq i5vadq vertinimas.
22. Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq, Mokyklos nuostatq, kitq

dokumentq, susijusiq su Mokyklos veikla laikymasis.
23. Mokyklos darbuotojq dalyvavimas korupcijos prevencijos informaciniuose

renginiuose.

VII. PROGRAMOS ADMINISTRAYIMAS

24. U Z programos igyvendinimE atsakingas Mokyklos direktorius.
25. Programos ir jos priemoniq igyvendinimo plano projekt4 rengia direktoriaus sudaryta
26. UZ konkrediq programos priemoniq lgyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako

priemoniq plane nurodyti vykdytoj ai.
27. Programos ir numatytq priemoniq administravim4 ir kontrolq uZtikrina direktoriaus

isakymu paskirtas darbuotoj as.

28. Korupcijos prevencijos program4 tvirtina Mokyklos direktorius.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 . P r o gr ama i gyvendinama pagal Pro gramo s i gyvendinimo priemoniq plan4.
30. Programa ir programos priemoniq planas (priedas) skelbiamas Mokyklos internetineje

svetainej e : www. kalvarij osmm. lt.
31 . Korupcijos prevencijos programa ir igyvendinimo priemoniq planas sudaromas trejq

metq laikotarpiui.


