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BI KLAIPEDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS KORUPCIJOS
PREVENCIJOS PROGRAMA

I. SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Bf Klaipedos futbolo sporto mokyklos korupcijos prevencijos programa (toliau -
programa) ikirta korupci.los prevencijai ir korupcijos pasirei5kimo galimybems mazinti Bl

ftaipedos futbolo sporlo mokyklo.le. korupcijos prevencijos ptgq'ulu- P?ltryJa vadovaujantis

Lietuvos Respublikoi korupcijos prevencijos istatymu (Lin.,2002,Nr. 5'7 -2297 , Zin,20l l. Nr. 8l -

3962), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija ptoCtlTl, p1l"t^tt-tltX Lietuvos

Resnublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 (Zin.,2002, Nr. 10-355, Zin.2011-

Nr. 77-3727), Klaipedos miesto savivaldybes korupcijos prevencijos 2017-2019 metq programa,

patvirtinta 2016 m. gruodZio 22 d. Klaipedos m. savivaldybes Tarybos sprendimu Nr. T2-329'

2. Pagrindines programoje varlojamos s4vokos:

Korupcija - bit koks ui-.nq, dirbandiq mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteikttl

igaliojimq ari"iies aktuose numatytq elgesio standartq, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos

iau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliediq ir valstybes interesams;

Korupcijos prevencija - korupcijos priezasdiq, s4lygq atskleidimas ir Salinimas sudarant ir

igyvendinant tal tikrq p.i"-oniq siitem4, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo

korupcinio pobiidZio nusikalstamq veikq darymo.' 
Korupcinio pobtrdzio nusikalstamos veikos kysininkavimas, papirkimas, kitos

nusikalstamoi veikos,leigu jos padarltos viesojo administravimo sektoriuje arba teikiant vieS4sias

paslaugas siekiant sau ui iiti"rr asmenims naudos: piktnaudZiavimas tarnybine padetimi arba

igaliojimq virSijimas, piktnaudZiavimas oficialiais igaliojimais, dokumentq ar matavimo priernoniq

,irt turtolilnur, iukdiavimas, turto pasisavinimas ar iSsvaistymas, neteisingq duomenq apte pajamas,

peln. ai turt4 pateikimas, nusikalstamu budu lgytq pinigq ar turto legalizavimas'. kiSimasis i

iratstyUes tarnautojo ar viesojo administravimo funkcijas atliekandio asmens veikl4 ar kitos

nusikalstamos veikos, kai tokiq veikq padarymu siekiama ar reikalaujama kysio, papirkimo arba

nuslepti ar uZmaskuoti kySininkavim4 ar papirkim4.

3. Kitos programoje vartojamos s[vokos suprantamos taip, kaip jos apibreztos Lietuvos

Respublikos korupcijos prevencijoi istatyme (\in.,2002.Nt. 57 -2297) ir kituose teises aktuose'
' 

4. programos paskirtis I intensyvinti korupcijos prevencij4, Salinti prielaidas korupcijai

atsirasti ir ptiiti mokykloje. Programa pades vykdyti krypting4 korupcijos prevencijos politik4'

u2tikrinti staidresng, 
' 
veiksmingJsng ir vie5esng mokyklos darbuotojq, dirbandiq pagal darbo

sutartis. veikla.
5. Programos strategines krYPtYs:

5. I . Korupcijos Prevencijal
5.2. Antikorupcinis Svietimas ir informavimas'

6. Programa parengta 2 metq laikotarpiui' Programos igyvendinim4 koordinuoja ir

kontroliuoja mokykloi korupcijos prevencijos komisija, o igyvendina mokyklos administracila,

treneriai ir darbuotojai.
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II. SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZE

7. Bl Klaip6dos futbolo sporto mokykla - savivaldybes biudZetine istaiga, savo veikl4
grindZianti igyvendindama 2013-2022 metq valstybines Svietimo strategijos nuostatas,

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo, sporto istatymais, BiudZetiniq istaigq ir kitais

istatymais, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro f sakymais, savivaldybes

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybes administracijos direktoriaus, Sporto skyriaus

ved6jos isakymais.
8. Pagrindine veiklos r[Sis - neformalusis ugdymas.
9. Vykdydama pagrinding veikl4, mokykla i5duoda pradinio, pagrindinio iSsilavinimo

paZymejimus. I5duodant Siuos dokumentus, laikomasi grieZtos atsiskaitomybes MaZeikiq

savivaldybes administracijos Svietimo skyriui.
10. Kaip mokyklai skirtq biudZeto asignavimq valdytojas direktorius kasmet atsiskaito uZ

dking-finansing veikl4 mokyklos tarybai. Mokyklos bendruomend ir mokyklos taryba kasmet

informuojama apie metini biudZetq, dalyvauja planuojant mokyklos biudZeto poreiki, sprendZiant

le5q taupymo klausimus.
I 1. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo lgaliojimus, yra pateikq

privadiq interesq deklaracijas.
12. Kasmet mokyklos darbuotojai supazindinami su korupcijos prevencijos programos

nuostatomis. Antikorupcinio Svietimo temos gvildenamos pedagogq taryboje.

13. Dalies mokyklos darbuotojq darbo pobldis ir suteikti igaliojimai gali sudarlti s4lygas

korupcijai istaigoje. Siekiant sumaZinti tokiq galimybg istaigos internetineje svetaineje skelbiama

planuojamq metiniq pirkimq suvestine. Mokykloje patvirtinta paramos mokyklai gavimo.

panaudojimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarka.

III. SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAI IR UZDAVINIAI

14. Programos tikslai:
14.1. Siekti maZinti korupcijos pasireiSkimo galimybiq atsiradim4

14.2. UZtikrinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 mokykloje.
14.3. Ugdyti j aunq Zmoniq antikorupcines nuostatas, nepakandi4

pilieting pozicij4.
15. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
i5.1. Didinti teisekrlros proceso vie5um4 ir skaidrumq.

15.2. UZtikrinti efektyvq numatytq priemoniq igyvendinim4 ir

igyvendinimo administravim4.
15.3. Siekti, kad visq sprendimq priemimo procesai butq skaidrus,

mokyklos bendruomenei.
I 5.4. Didinti antikorupcinio Svietimo sklaid4 mokykloje.

IV. SKYRIUS
KORUPCIJOS PRXVENCIJOS PRINCIPAI

16. Korupcijos prevencija fgyvendinama vadovaujantis Siais principais:

16.1.Teisetumo- korupcijos prevencijos priemones igyvendinamos laikantis Lietuvos

Respublikos Konstitucijos, istatymq ir kitq teises aktq reikalavimq.
16.2. Visuotinio privalomumo - korupcijos prevencijos subjektais gali blti visi asmenys.

korupcijos augimui

priemoniq plano

atviri ir prieinami
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16.3. S4veikos - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas derinant
visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis subjektams reikalinga informacija ir
teikiant vienas kitam kitokiq pagalbq.

V. SKYRIUS
SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

17. Siekiami rezultatai:
17.1 . SumaZinti korupcijos pasirei5kimo tikimybg.
I 7.2. Padidinti nepakantumq korupcijai.
1 7.3. Pagerinti korupcijos prevenc ijos organizavi mq mokykloje.
I 7.4. Padidinti visuomen6s pasitikejim4 mokykla.
18. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybes ir kokybes rodikliais:
18.1. Parengtq naujq ir atnauj intq korupcijos prevencijos programq ir igyvendintq

Programos priemoniq skaidiaus pokytis.
18.2. {vykdytq programos igyvendinimo plano priemoniq skaidius.
18.3. Atliktq korupcijos pasireiSkimo tikimybes vertinimq skaidius.
18.4. Asmenq, praneSusiq apie korupcijos pobiidZio teises paZeidimus, skaidiaus pokytis.
18.5. Oficialiq praneSimq apie itariamus paZeidimus ir iStirtq paZeidimq santykis.
1 8.6. Organizuotq seminarq, mokymq ir dalyvavusiq juose asmenq skaidius.
19. Kiekviena konkreti Programos igyvendinimo priemoniq plano priemone vertinama pagal

Programos priemoniq plane nustatytus vertinimo kriterijus.

VI. SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS

20. UZ Programos igyvendinim4, igyvendinimo organizavim4, korupcijos prevencijq ir
kontrolg atsakingas mokyklos direktoriaus isakymu paskirtas asmuo.

21. UZ konkrediq Programos priemoniq igyvendinim4 pagal kompetencij4 atsako priemoniq
plane nurodyti vykdytoj ai.

22. Programos ir jos priemoniq igyvendinimo plano projekt4 rengia Bl Klaipedos futbolo
sporto mokyklos asmuo, atsakingas uZ korupcijos prevencijq

23. Mokyklos prevencijos program4 tvirtina mokyklos direktorius.

VII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Programa isigalioja nuo 2020 m. sausio 2 dienos.
25. Programa skelbiama mokyklos interneto svetaineje.

Parenge:
L. e. direktoriaus pareigas Audrius Zuta
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BI KLAIPEDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLOS 2O2O_202I METU
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIV PLANAS

Eil.
Nr.

Priemone Vykdytojas lgyvendinimo
term inas

Asmenq, igaliottl vykdyti korupcijos prevencij4 irjos
kontrole paskyrimas

L. e. direktoriaus
pareigas A.Zuta

2020 m.
sausio mdn.

2.
SupaZindinti Bl Klaipedos futbolo sporto mokyklos

darbuotoius su Korupciios prevenciios programa
L. e. direktoriaus
parergas A.Zuta

2020 m.

sausro men.

3.

Skelbti mokyklos interneto svetaines skyrelyje

,,Korupcijos prevencija" mokyklos korupcijos
prevencijos programq ir jos fgyvendinimo priemoniq

plan4 bei vis4 informacij4 apie antikorupcinq veikl4,

vvkdoma mokvkloie.

Asmuo, atsakingas
uZ svetaines
tvarkymq

2020 m.

sauslo men.

4.
Mokyklos internetineje svetaineje paskelbti

informacij4, kur turi kreiptis asmuo, susidiirQs su

koruocinio pob[dZio veikla

Asmuo, atsakingas
uZ svetaines
tvarkymq

Nuolat

5.
Vieiai skelbti mokyklos internetiniame puslapyje

informacij4 apie laisvas darbo vietas.

Asmuo, atsakingas
uZ svetaines
tvarkym4

Esant laisvoms darbo
vietoms

6.
Nustat)4i veiklos sritis, kuriose egzistuoja didele

koruociios oasirei5kimo tikimvbe
Korupcijos
prevencijos komisija

Kiekvienq metrl lV
ketvirtis

1.
Pateikti mokyklos steigejui atlikto korupcijos
pasireiSkimo tikimybes ivertinimo iSvadas

L. e. direktoriaus
pareigas A.Zuh

Kiekvienq metq lll
ketvirtis

8. Vie5qjq ir privadiq interesq deklaracijq teikimas.
Direktorius,
direktoriaus
pavaduotojas ugdymui

Kasmet

9.

Reguliariai tirti skundus, pareiSkimus, praSymus del

galimq korupcijos atvejq ir vertinti pasi0lymus del

korupciios prevenciios

Korupcijos
prevencijos komisija

Gavus skund4,
pareiSkim4, praSymq

ar pasiulyma

10. Analizuoti galimus korupcijos atvelus
L. e. direktoriaus
pareigas A.Zuta

Pagal poreikj

ll
Nustatyta tvarka informuoti istaigos vadovq, gavus

informacijq apie galimus korupcijos atvejus ar

korupcinio pob0dZio nusikalstamas veikas

Visi mokyklos
darbuotojai

Gavus informacij4

12.
Bendradarbiauti su pareigtnais korupcijos prevenct.;os

ir kontroles klausimais

L. e. direktoriaus
pareigas A.Zuta

Esant bltinybei

13.
Kontroliuoti mokyklai gautos labdaros ir paramos

nanaudoiima

Antikorupcine
komisiia

Nuolat

14.
Mokyklos meting veiklos ataskait4 teikti pedagogq

tarvbai- mokvklos tarybai

L. e. direktoriaus
pareigas A.Zuta

Kasmet

15.

Koordinuoti ir kontroliuoti lstaigos korupcijos
prevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano

vykdyma

L. e. direktoriaus
parergas A.Zuta

Nuolat


