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DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022 – 2024 METAMS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, įgyvendindama
korupcijos prevencijos programą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos
įstatymu, remiasi Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa
ir jos 2020–2022 metų tarpinstituciniu veiklos planu.
Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis
siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos,
privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas,
taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant,
reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant
,taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam
asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, privilegijos) už atlikimą arba
neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas. Taip pat
tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
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.
Programa grindžiama korupcijos prevencija, mokyklos bendruomenės antikorupciniu
švietimu, skatinant aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, paramą numatytų korupcijos
prevencijos priemonių įgyvendinimui, siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir
sąlygas.
II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRINCIPAI
Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:
1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;
3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant
visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;
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.

III. SITUACIJOS ANALIZĖ
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla - savo veiklą grindžia vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos
direktoriaus ir kitais įstatymais bei mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis.
Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda neformaliojo švietimo
pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos blankų apskaitos tvarkos.
Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir patvirtintomis
mokyklos viešųjų pirkimų taisyklėmis. Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbiamas
pirkimų planas.
Mokyklos bendruomenė ir mokyklos taryba kasmet informuojama apie metinį
biudžetą, dalyvauja, planuojant mokyklos biudžeto poreikį, sprendžiant lėšų taupymo klausimus.
Mokyklos veiklos ataskaitos kasmet pateikiamos mokytojų tarybai, mokyklos tarybai.
IV. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Programos tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę įgyvendinant Korupcijos
prevencijos įstatyme nustatytas priemones, vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą bei
ugdyti jaunų žmonių vertybines nuostatas ir gebėjimus, reikalingus susiformuoti jų pilietinei
pozicijai korupcijos atžvilgiu.
Programos uždaviniai:
- supažindinti mokyklos bendruomenės narius su korupcijos reiškiniu: esme,
priežastimis, pasekmėmis;
- užtikrinti mokyklos administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo skaidrumą, atvirumą,
teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi;
- didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje.
V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
Siekiami rezultatai:
1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
2. padidinti nepakantumą korupcijai;
3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą.
Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų
programos priemonių skaičiaus pokytis;
2. įvykdytų Programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
3. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;
4. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;
5. surengtų renginių ir dalyvavusių juose mokinių bei darbuotojų skaičius.
VI. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Programai įgyvendinti sudaromas Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
meno mokyklos 2022 – 2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių
planas, kurio priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir
pabaiga.
Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje (www.druskininkumm.lt)
_______________________

