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KLAIPT'DOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRO
2021_2022 METV KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

I SKYRIUS
BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS
1. Klaipedos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras (toliau

- centras),
igyvendindamas korupcijos prevencijos program4 vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos
prevencijos istat).rnu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija
2015-2025 meq
programa, Lietuvos Respublikos nacionalinos kovos su korupc ija20l5-202s metl+ programos
igyvendinimo 202U2022 metq tarpinstituciniu veiklos planu, Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministerij os 2020-2023 metq korupcijos prevencijos programa.
2. centro korupcijos prevencijos programa (toliau programa) skirta korupcijos
prevencijai ir korupcijos pasireiikimo galimybems maZinti Centre.
3' Programa pades vykdy'ti krypting4 korupcijos prevencijos politikq, uztikrinri
skaidresng, veiksmingesng ir viesesnE centro darbuotoiq, dirbandiq pagal
darbo sutartis, veikl4.
4. Programos strategin6s kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis Svietimas ir
informavimas.
5. Programa parengta 2 metq laikotarpiui.

II SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZI

-

6. centras
profesinio mokymo istaiga. lstaigos pagrindind paskirtis profesinio
mokymo istaig4 teikianti pirmini ir tgstini profesin! mokymq
7. Centras turi padalinius:
7.1
Tgstinio profesinio mokymo skyriq.
7.2. Pirminio profesinio mokymo skyriq.
7.3. Praktinio mokymo skyriq.
7.4. Transporto, sandeliavimo ir ry5iq skyriq.
. 8. Mokymas vykdomas pagar pagrindinio, vidurinio ugdymo, formaliojo pirminio,
tgstinio bei. neformaliojo profesinio mokymo programas, isduodam-i t
ir motynosi
pasiekimus iteisinantys dokumentai.
"airruci;f
9. centras turi ukini, finansini,. organizacini bei teisin! savarankiskumq,
istatymq
nustaq/tq veikimo, iniciatyvos bei sprendimq priemimo laisvg. centro veiklos 'iaikotarpis
neribojamas, finansiniai metai sutampa su kalendtriniais metais. centras yru p*uro,
gav0jas.
Centras yra pelno nesiekiantis ribotos civilinds atsakomybes vielasis juridinis
asmuo, turlntis
antspauda su valstybes herbu ir savo_ pavadinimu, sqskaitas bunk ror", savo
atributik4.
10. centras savo veikl4 grindzia Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Li"tu;;. "i.erpublikos
vyriausybes nutarimais, Lietuvos Respublikos- vie5qlq
lstaigq istatymu, Lietuvos Respublikos
Svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio- moky."
Lietuvos Respublikos
buhalterines apskaitos istatymu, Lietuvos Respublikos valstybes' ircuuluurayuiq
iurto valaymo,

-

.

-

i.t"ti-r,

naudojimo ir disponavimo juo istatymu, Svietimo, mokslo ir sporto ministerijos
teises aktais, kitais
teisds aktais ir {statais.
1 I . Centro veikla organizuojama pagal:
direktoriaus parengtq ir Centro tarybos (kolegialus valdymo organas) patvirtint4
fstaigos strategini veiklos planq;
I1.2. direktoriaus patvirtintq Centro metini veiklos plan4, kuriam yra pritarusi Centro
taryba (savivaldos institucija);
11.3. direktoriaus patvirtint4 centro vykdomq programq
plan4, kuriam
igyvendinimo
yra pritarusi fstaigos taryba (savivaldos institucija) ir
{staigos savininkas.
12. Centras igyja civilines teises, prisiima civilines pareigas irjas
iglvendina per savo
valdymo organus.
13. centras turi auksdiausi4 organq
visuotini darininkq susirinkimq, koregiarq
valdymo organ4 - {staigos taryb4 ir vienarmerJ ,aidy.o organ4 centro d'irektoriq.
14. Visuotini dalininkq susirinkim4 Saukia Centro direktorius. Susirinkimo
Saukimo
iniciatyvos teisg turi ir dalininkai
15. Kiekvienais metais per keturis mdnesius nuo Centro finansiniq meq pabaigos
turi
eilinis
visuotinis dalininkq susirinkimas. Centro direktorius eiliniam visuotiniam dalininkq
ivykti
susirinkimui privalo pateikti Centro metiniq finansiniq ataskaitq rinkini ir praeiusiq irnansiniq
metq
Centro_ veiklos ataskait4. Neeilinis visuotinis dalininkq susirinkimas' gaf i
Uutl siutiu-us Centro
dalininkq (-o) bei direktoriaus iniciatyva teisds aktq nustatyta tvarka.
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-
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6. Korupcijos prevencija iglvendinama vadovaujantis Siais principais:
16.1. teisdtumo - korupcijos prevencijos priemones
igyvendinamos laikantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijos, istatl.rnq ir kitq teises aktq reikalavimql-16.2. visuotinio privalomumo
korupcijos prevencijos subjektais gali buti visi
asmenys;
16.3' s4veikos
korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumas uZtikrinamas
1

-

-

derinant..visq korupcijos prevencijos subjektq veiksmus, keidiantis su6jektams reikalinga
informacija ir teikiant vienas kitam kitoki4 pagalbq;
16.4. pastovumo - korupcijos prevencijos priemoniq veiksmingumo uZtikrinimas
_
nuolat tikrinant ir perziiirint korupcijos prevencijos p.i.-oniq
igyvendinimo ."iultutur'u.i t.i6*t
pasiiilymus. del atitinkamq pri.emoniq veiksmingumo didinimo institucijai,
kuri pagal savo
kompetencij4 igaliota igyvendinti tokius pasiiilymus.

pRocRAMos'Iri5#Yirzoayrurar
17. Programos tikslai:
17.1 . siekti maZinti korupcijos pasirei5kimo galimybiq atsiradim4;

17.2. uiriklinti skaidri4 ir veiksming4 veikl4 Centre;

17.3. ugdyti mokiniq.ir centro darbuotoiq antikorupcines nuostatas, nepakandiq

korupcijos augimui pilieting pozicij4.
18. Korupcijos tikslams pasiekti numatomi uZdaviniai:
1 8.1. uZtikrinti efektyvq centro administravimo
ir viesqiq paslaugq teikimo skaidrum4,
atvirum4, teisiniq ir antikorupciniq principq laikym4si;
18.2. supaiindinti bendruomeng su savivaldos principais ir skatinti juos
biiti aktyviais
visuomen6s nariais;

.

18.3. didinti antikorupcinio Svietimo sklaidq Centre.

V SKYRIUS
PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

ir

19' Programos tikslq
uZdaviniq vertinimo kriterijai nustatomi vadovaujantis
kiekybes ir kokybes rodikliais:
I 9. l. korupcijos pasireiSkimo tikimybds nustatymu Centre;
19.2. irykdytq ir neivykdytq programos
igyvendinimo priemoniq skaidiumi;
19.3. skundq, pateiktq Centro direktoriui, aukltesnems institucijoms,
skaidiaus
maZ6jimu;
19.4. bendruomenes nuomon6s tyrimq rezultatais, parodandiais pasitikdjim4
Centru.

VI SKYRIUS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMAS
20. UZ Programos igyvendinim4 atsakingas centro direktoriaus
isakymu paskirta
Korupcijos prevencijos darbo grup€. Korupcijos prevencijos darbo grup6 atsakinga
uZ programos
igyvendinimo organizavim4 ir korupcijos prevencii4 bei kontrolg;
teikia paiifllymus centro
direktoriui ir kitiems atsakingiems asmenims del
sprendimq
antikorupcinio vertinimo ir
lsakymq,
tobulinimo.
21. UZ konkrediq programos priemoniq
igyvendinimq pagal kompetencijg atsako
priemoniq plane nurodyi vykdytojai.

ji

22. Programos ir jos priemoniq igyvendinimo plano projektq dvejiems metams rengia
prevencijos darbo grup6, atsakinga uZ korupcijos prevencij4.

23. Korupcijos prevencijos darbo grup€ pateikia Centro direktoriui ataskait4 apie
Korupcijos prevencijos programos igyvendinimo priemoniq plano vykdym4 kasmet iki
sausio 3 r d.
24. Centro prevencijos program4 tvirtina Centro direktorius.

YII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Programa igyvendinama pagal programos
igyvendinimo priemoniq plan4.
programos
26. UZ konkrediq
priemoniq igyvendinim4 atsako priemoniq plane
nurodlti vykdytojai.
27. Programa isigalioja nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

28' Programq priemoniq planas ir ataskaita apie Korupcijos prevencijos programos
priemoniq plano vykdym4 skelbiama Centro interneto svetaineje (www.gomc.l0.

