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KLAIPĖDOS SIMONO DACHO PROGIMNAZIJOS
 2020–2022 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Klaipėdos  Simono  Dacho  progimnazijos  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.
nutarimu Nr.  648 „Dėl  Lietuvos Respublikos nacionalinės  kovos su korupcija  2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio  veiklos  plano patvirtinimo“,  Lietuvos
Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 2-185 „Dėl
Savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, „Klaipėdos
miesto  savivaldybės  2020–2022  metų  korupcijos  prevencijos  programa“  ir  kitais  teisės  aktais,
reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.

2. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti progimnazijoje.
3. Programos strateginės kryptys yra:
3.1. korupcijos prevencija;
3.2. antikorupcinis švietimas.
4.  Programa  įgyvendinama  vadovaujantis  Programos  įgyvendinimo  priemonių  planu,

kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos išvengti socialinių, ekonominių grėsmių, ginti
visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei viešąjį interesą, ir priemonės, skirtos gerinti
antikorupcinį mokyklos bendruomenės švietimą.

II. SITUACIJOS ANALIZĖ 

5. Simono Dacho progimnazija – savivaldybės biudžetinė įstaiga,  savo veiklą grindžianti
Lietuvos  Respublikos  švietimo  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro
įsakymais,  Savivaldybės  Tarybos  sprendimais,  mero  potvarkiais,  Savivaldybės  administracijos
direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais. Finansinės  mokyklos  ataskaitos  nuolat
teikiamos Mokyklos tarybai, Mokytojų tarybai. Atsiskaitoma už paramos lėšų, lėšų, skirtų mokinių
pažintinei  veiklai,  mokytojų  kvalifikacijos  kėlimui,  mokyklos  pajamų ir  atsitiktinių  paslaugų  ir
patalpų  nuomos  lėšų  panaudojimą.  Savivaldos  institucijos  įtraukiamos  į  svarstymus,  planuojant
mokyklos biudžetą. Dalies mokyklos darbuotojų darbo pobūdis ir suteikti įgaliojimai gali sudaryti
sąlygas korupcijai įstaigoje. Siekiant sumažinti tokią galimybę Centrinėje viešųjų pirkimų sistemoje
skelbiama  planuojamų  metinių  pirkimų  suvestinė,  mažos  vertės  viešųjų  pirkimų  taisyklės,
mokykloje  patvirtinta  Simono  Dacho progimnazijos  direktoriaus  įsakymu sudaryta   Korupcijos
prevencijos  grupė.  Komisija  išskiria  prioritetines  ir  kontrolės  kryptis,  įgyvendinant  priemones,
didinančias  korupcijos  prevencijos  veiksmingumą.  Progimnazijos  interneto  svetainėje
http://www.dachas.lt/korupcijos-prevencija/ skelbiama  korupcijos  prevencijos  programa,  jos
įgyvendinimo priemonių planas.

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

6. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę progimnazijoje,
šalinti sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.

http://www.dachas.lt/korupcijos-prevencija/


7. Uždaviniai:
7.1. siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, 
7.2. užtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei lėšų panaudojimo

tvarką,
7.3. vykdyti antikorupcinį švietimą.

IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo organizavimą,
kontrolę,  metodinės  pagalbos  teikimą  korupcijos  prevencijos  srityje  atsako  progimnazijos
direktorius ir Korupcijos prevencijos grupė. 

_________________________


