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ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO
2016-2018 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau-Centras) 2016-2018 metų
korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai užtikrinti ir
korupcijos pasireiškimo tikimybei sumažinti Centre.
2. Programa siekiama paskatinti Centro darbuotojus reikšti nepakantumą korupcijos
apraiškoms, užtikrinti skaidresnę, veiksmingesnę ir viešesnę Centro darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis, veiklą.
3. Programos strateginės kryptys - korupcijos prevencija, antikorupcinis švietimas ir
informavimas.
4. Programos įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Centro darbuotojas, atliekantis
korupcijos prevencijos darbą, o įgyvendina Centro darbuotojai.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
5. Centro veiklos situacijos analizė atlikta vadovaujantis savivaldybės strateginio planavimo
aplinkos analizės principais, Centro vertinimo veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos
pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir vertinimo metu gautų išvadų duomenimis.
6. Centro direktoriaus 2012-12-20 įsakymu Nr.1VT-97 paskirtas asmuo, atsakingas už
korupcijos prevenciją ir kontrolę Centre.
7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 str. 2 d., Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės
atlikimo tvarkos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus
2011-05-13 įsakymu Nr. 2-170 „Dėl valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose
egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ kasmet
III ketvirtyje atliekamas Centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė,
nustatymas ir vertinimas.
8. Centro internetinėje svetainėje skelbiamas metinis pirkimų planas, ataskaitos apie vykdytus
pirkimus. Viešieji pirkimai vykdomi, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir Centro viešųjų
pirkimų taisyklėmis.
9. Centro bendruomenė informuojama apie metinį Centro biudžetą, surinktas specialiųjų
programų lėšas ir apie lėšų panaudojimą.
III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
10. Programos tikslai:
10.1. išsiaiškinti galimas korupcijos pasireiškimo priežastis ir šalinti jas;
10.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą Centre, siekti mažinti korupcijos pasireiškimo
galimybių atsiradimą;
10.3. vykdyti antikorupcinį švietimą ir informavimą, ugdyti bendruomenės narių
antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.
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11. Programos tikslams pasiekti numatomi uždaviniai:
11.1. užtikrinti efektyvų numatytų priemonių įgyvendinimą;
11.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami Centro
bendruomenei;
11.2. tobulinti viešųjų paslaugų teikimo ir jų administravimo procedūras, didinti jų skaidrumą
ir efektyvumą;
11.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą, pasitelkiant visuomenės informavimo ir kitas
priemones;
11.4. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą.
IV. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI
12. Siekiami rezultatai:
12.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;
12.2. padidinti nepakantumą korupcijai;
12.3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą Centre;
12.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą savivaldybės įstaigomis.
13. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:
13.1. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų Programos
priemonių skaičiaus pokytis;
13.2. įvykdytų Programos įgyvendinimo plano priemonių skaičius;
13.3. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičius;
13.4. asmenų, pranešusių apie korupcijos pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytis;
13.5. oficialių pranešimų apie įtariamus pažeidimus ir ištirtų pažeidimų santykis;
13.6. organizuotų seminarų, mokymų ir dalyvavusių juose asmenų skaičius.
14. Kiekviena konkreti Programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal
Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.
V. PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
15. Programa įgyvendinama pagal Programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris
neatskiriama programos dalis.
16. Programos priemones įgyvendina, asmenys, įrašyti į Programos priemonių planą.
17. Programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas gali būti tikslinamas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Programa įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.
19. Programa skelbiama Centro interneto svetainėje www.espc.ltt („Korupcijos prevencija“).
20. Centro direktorius su Programa supažindina visus darbuotojus.
21. Už Programos įgyvendinimą atsakingi asmenys, nesilaikantys Programoje nustatytų
reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
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