PATVIRTINTA
Palangos moksleivių klubo direktoriaus
2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-80
PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO KORUPCIJOS PREVENCIJOS
2018–2020 METŲ PROGRAMA
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Palangos moksleivių klubo 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa (toliau –
Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
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 nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–
2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
birželio 17 d. nutarimo Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija
2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano
patvirtinimo“ 1 punktu, bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos
2. Programos paskirtis – užtikrinti korupcijos prevenciją Palangos moksleivių klube (toliau –
Klube), siekiant sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, šalinti prielaidas įstaigoje atsirasti
ir plisti korupcijai.
3. Programos strateginės kryptys:
3.1. korupcijos prevencija, t. y. veiksminga ir kryptinga korupcijos prevencijos priemonių
sistema, orientuota į korupcijos atsiradimo ir plėtojimo prielaidų šalinimą;
3.2. antikorupcinis švietimas, t. y. antikorupcinės kultūros plėtojimas, į antikorupcinę veiklą
įtraukiant Klubo bendruomenę, skatinti nepakantumą korupcijai bei pasitikėjimo Klubo
veikla didinimas.
4. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, skatinti bendruomenę aktyviai
reikšti nepakantumą korupcijai, atgrasinti asmenis nuo veiksmų, kurie didina korupcijos kaip
neigiamo socialinio reiškinio sklaidą.
5. Programa grindžiama teisės aktuose numatytomis korupcijos prevencijos priemonėmis, Klubo
bendruomenės antikorupciniu švietimu ir informavimu.
6. Programoje vartojamos sąvokos:
6.1. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant
bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant
atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
6.2. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu,
papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo
sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos:
piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas
oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto
pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties
atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu
būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo
administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių
veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti
kyšininkavimą ar papirkimą;
6.3. Kitos Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
7. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
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7.1. Teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei užtikrinant
pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;
7.2. Visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
7.3. Sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų
korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
7.4. Pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant
ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant
pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo
kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.
8. Programa parengta 3 (trijų) metų laikotarpiui.
II. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI
9. Programos tikslai:
9.1. formuoti pilietinę antikorupcinę poziciją ir didinti teisinį sąmoningumą;
9.2. atskleisti priežastis ir sąlygas korupcijai pasireikšti klube ir jas šalinti;
9.3. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą klube.
10. Programos uždaviniai:
10.1.
mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;
10.2.
siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami klubo
bendruomenei; didinti antikorupcinio švietimo sklaidą klube, supažindinti su korupcijos
reiškiniu: esme, priežastimis, pasekmėmis;
10.3.
skatinti nepakantumą korupcijos reiškiniams;
10.4.
ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui
pilietinę poziciją;
10.5.
ugdyti moksleivių bendrąsias kompetencijas, vertybines nuostatas (pagarba
demokratijos vertybėms, neabejingumas viskam, kas vyksta šalia, sąžiningumas,
atsakomybė už veiksmus ir poelgius);
10.6.
sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti mokymuose, seminaruose korupcijos
prevencijos klausimais.
III. SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
11. Siekiami rezultatai:
11.1.
didinti nepakantumą korupcijai;
11.2.
gerinti korupcijos prevencijos organizavimą klube;
11.3.
didinti visuomenės pasitikėjimą klubu;
12. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
12.1.
programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano nustatyta tvarka ir terminais
įgyvendintų priemonių skaičiaus pokytis;
12.2.
oficialių ir anoniminių pranešimų (skundų) apie galimai padarytas korupcinio
pobūdžio veikas ar pažeidimus klube;
12.3.
atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
12.4.
organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.
12.5.
Kiekviena Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal
Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.
12.6.
Pagrindiniu ir svarbiausiu Programos priemonių įgyvendinimo rodikliu laikytinas
išaugęs visuomenės pasitikėjimas klubu.
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IV. SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
13. Programai įgyvendinti sudaromas Palangos moksleivių klubo korupcijos prevencijos 2018-2020
metų programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas), kuriame numatomos Programos
įgyvendinimo priemonės, jų vykdymo terminai, atsakingi vykdytojai, siekiami rezultatai bei
įgyvendinimo vertinimo kriterijai. Palangos moksleivių klubo korupcijos prevencijos 2018–2020
metų programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis, o
priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.
14. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane
nurodyti vykdytojai.
15. Už Programos priemonių plano įgyvendinimo kontrolę atsakingas klubo direktoriaus paskirtas
asmuo už korupcijos prevenciją.
16. Klubo prevencijos programą tvirtina klubo direktorius.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17.
18.
19.
20.

Ši programa įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.
Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą.
Už Programos įgyvendinimą atsakingi Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.
Programa skelbiama klubo interneto svetainėje.
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Palangos moksleivių klubo
2018-2020 metų korupcijos prevencijos
programos priedas
PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO 2018–2020 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Priemonės pavadinimas

Vykdytojai

Organizuoti
susitikimus
su
STT
darbuotojais, vykdančiais korupcijos
prevenciją
Sudaryti sąlygas darbuotojams dalyvauti
mokymuose ir seminaruose korupcijos
prevencijos ir kontrolės, antikorupcinio
ugdymo
klausimais,
integruoti
antikorupcinį švietimą į neformalaus
vaikų švietimo programas
Skatinti klubo bendruomenę pranešti apie
jiems žinomus korupcinio pobūdžio
pažeidimus, apie galimus pranešimo
būdus informuoti įstaigos interneto
svetainėje www.moksleiviuklubas.lt
skyriuje „Korupcijos prevencija“. Nuolat
atnaujinti informaciją.
Tirti skundus, pranešimus ar kitais būdais
gautą informaciją dėl galimų korupcinio
pobūdžio veikų.

Atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube
Direktoriaus
pavaduotoja ugdymui

Vykdymo laikas
Kartą metuose

Atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube

Klubo bendruomenės informavimas apie Direktorius
ugdomąją, finansinę ir ūkinę veiklą.

6.

Korupcijos
prevencijos
programos Atsakingas už
peržiūrą ir koregavimas (esant būtinybei). korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube.

Darbuotojai ir moksleiviai įgis daugiau žinių apie
korupcijos žalą valstybei ir visuomenei

Darbuotojams nors kartą Pagerės darbuotojų ir moksleivių žinios apie
metuose, moksleiviams korupcijos prevenciją
kiekvieno
būrelio
programoje turi būti apie
tai kalbama nors kartą per
mokslo metus.
Kasmet iki liepos 1 d.
Sudarytos galimybės ir skelbiama informacija
apie galimybę pranešti dėl žinomo korupcinio
pobūdžio pažeidimo.

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube.

5.

Laukiami rezultatai

Gavus
skundą,
pranešimą, informaciją
apie galimą korupcinės
veikos pasireiškimą.
Kasmet, sausio mėn. už
praėjusius kalendorinius
metus.
Kasmet, iki sausio mėn.
15 d.
1

Nepakantumo korupcinės veikos pasireiškimui
klube
ugdymas.
antikorupcinių
nuostatų
formavimas
Klubo bendruomenės nariai informuojami apie
klubo veiklą
Veiksminga korupcijos prevencijos programa

7.

8.

9.

Bendradarbiauti su kompetentingomis
institucijomis korupcijos prevencijos
srityje, dalintis gerąja patirtimi.
Viešinti ir nuolat atnaujinti privalomą
skelbti informaciją apie įstaigos veiklą
vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų
valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms aprašo,
reikalavimais.
Teisės aktų nustatyta tvarka interneto
svetainėje skelbti informaciją apie
numatomus,
vykdomus
viešuosius
pirkimus ir jų rezultatus

Asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube.
Atsakingas už
korupcijos prevenciją ir
kontrolę klube.

Nuolat, esant galimybei
ar iškilus poreikiui.

Asmuo atsakingas už
viešuosius pirkimus.

Kartą per ketvirtį

Kasmet iki kiekvieno
ketvirčio pabaigos

_____________________
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Bendradarbiavimo su kompetentingomis
institucijomis korupcijos prevencijos srityje
iniciatyvų skaičius.
Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais paskelbta
ir nuolat atnaujinama informacija apie
Savivaldybės
veiklą
interneto
svetainėje
www.palanga.lt.
Užtikrintas
viešųjų
pirkimų
skaidrumas;
visuomenė informuota apie planuojamus ir
įvykdytus pirkimu

