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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kretingos rajono švietimo centras (toliau – Centras) antikorupcine programa (toliau –  

Antikorupcinė programa) parengta vadovaujantis 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“, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (toliau – Korupcijos 

prevencijos įstatymas) ir kitais teisės aktais.  

2. Korupcijos prevencijos programos tikslai ir uždaviniai yra nuosekliai siejami su visuomenės 

apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu visokeriopai ginant visuotinai 

pripažįstamas žmogaus teises ir laisves, su siekiu užtikrinti veiksmingą, kryptingą korupcijos 

prevenciją ir korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Centre. 

3. Korupcijos prevencijos programai įgyvendinti yra parengiamas Korupcijos prevencijos 

programos įgyvendinimo priemonių planas, kuris yra neatskiriama šios programos dalis.  

4. Korupcijos prevencijos programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos 

apibrėžiamos Korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teises aktuose.  

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR LAUKIAMI 

REZULTATAI 

5. Korupcijos prevencijos programos tikslai:  

5.1. Centro geresnio valdymo užtikrinimas ir korupcijos tikimybių mažinimas;  

5.2. nulinės tolerancijos korupcijai įgyvendinimas ir skatinimas.  

6. Sėkmingai kovoti su korupcija galima tik tada, kai Korupcijos prevencijos programos 5 

punkte išvardyti Korupcijos prevencijos programos tikslai įgyvendinami kaip nedaloma visuma.  

7. Korupcijos prevencijos programos uždaviniai: 

7.1. atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės Centre nustatymą;  

7.2. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones Centro darbuotojų viešųjų ir privačių interesų 

derinimo srityje;  

7.3. vykdyti korupcinės aplinkos stebėseną ir prevencijos priemonių taikymą; 

7.4. vykdyti antikorupcinį švietimą Centre ir skatinti darbuotojų nepakantumą korupcijai; 

7.5. sklandžiai įgyvendinti Korupcijos prevencijos programą ir užtikrinti užsibrėžtų tikslų 

tęstinumą. 

8. Korupcijos prevencijos programa tikimasi tokių rezultatų:  

8.1. efektyvaus korupcijos prevencijos įgyvendinimo;  

8.2. nepakantumo korupcijai didėjimo;  

8.3. Centro darbuotojų sąmoningumo ir aktyvaus įsitraukimo;  

8.4. patikimos aplinkos Centre sukūrimo.  

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, STEBĖSENA, 

ATSKAITOMYBĖ IR ATNAUJINIMAS 



9. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja už korupcijos 

prevenciją Centre atsakingas darbuotojas ir kiti už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Centre 

atsakingi darbuotojai, teisės aktų nustatyta tvarka. 

10. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane nustatomos jos 

įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, vykdytojai bei laukiami rezultatai.  

11. Korupcijos prevencijos programa gali būti peržiūrima ir prireikus koreguojama, pildoma. 

Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas prireikus gali būti keičiami.  

12. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti atnaujinami 

per Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo laikotarpi, atsižvelgiant į:  

12.1. Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programą; 

12.2. kiekvienais metais atliekamos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo rezultatus 

(nustatytas korupcijos grėsmes ir pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių šioms korupcijos 

grėsmėms sumažinti ar pašalinti);  

12.3. praėjusio laikotarpio Centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo rezultatus;  

12.4. Specialiųjų tyrimų tarnybos, kitų kompetentingų institucijų rekomendacijas ir visų 

suinteresuotų asmenų pasiūlymus;  

12.5. gautą informaciją apie galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

13. Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas tvirtinami Centro 

direktoriaus įsakymu bei skelbiami Centro internetinėje svetainėje.  

14. Už korupcijos prevenciją Centre atsakingas darbuotojas ir kiti už korupcijai atsparios aplinkos 

kūrimą Centre atsakingi darbuotojai atsako už Korupcijos prevencijos programos nuostatų ir 

priemonių įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

 

 

 

 

 



KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRO KORUPCIJOS PROGRAMOS 

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 

Eil. 

Nr.  
Priemonių pavadinimas Vykdytojas 

Vykdymo 

laikas 
Laukiami rezultatai 

1. 

Atlikti korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

nustatymą ir vertinimą. 

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Centre. 

Kasmet, III 

ketvirtis 

Korupcijos tikimybės 

sumažėjimas. 

2. 

Tikrinti ar Centro 

darbuotojai, kurie privalo 

deklaruoti viešuosius ir 

privačius interesus pateikė 

deklaracijas.  

Darbuotojas, 

atsakingas už 

korupcijos prevenciją 

Centre. 

Kasmet, II 

ketvirtis 

Skaidrumo 

užtikrinimas, galimų 

korupcijos apraiškų 

išvengimas. 

3. 

Supažindinti naujai priimtus 

darbuotojus su viešųjų ir 

privačių interesų derinimo 

tvarka ir laikymosi 

metodinėmis 

rekomendacijomis. 

Ūkio dalies vedėjas. 
Pagal 

poreikį 

Ankstyva korupcijos 

prevencija, darbuotojų 

nepakantumo 

korupcijai skatinimas.  

 

 

 


